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Izvleček
Turistični potencial Občine Kamnik na primeru Term Snovik in Kamniške Bistrice
Turizem je ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog v Sloveniji. Občina Kamnik v okviru
svojih meja skriva številne turistične bisere, ki privlačijo tako domače kot tuje obiskovalce.
Statistični podatki števila nočitev in prihodov turistov v zadnjih letih kažejo, da je turizem tudi v
občini Kamnik v porastu. Temu dejstvu pritrjujejo množične prireditve, ki jih vsako leto
organizirajo v mestu Kamnik in obisk katerih iz leta v leto narašča. Zaradi zavedanja
pomembnosti te gospodarske panoge so v zadnjih letih nastale najrazličnejše strategije, katerih
izvajanje želi občino Kamnik uvrstiti med najpomembnejše turistične občine v Sloveniji. V zadnjih
letih se je težišče turističnega dogajanja v občini iz doline Kamniške Bistrice preusmerilo v
Tuhinjsko dolino, v Terme Snovik, kjer je pred več kot desetletjem zrastel kopališko-zdraviliški
kompleks z nastanitveno ponudbo. Na eni strani torej šport in rekreacija ter na drugi kopališkozdraviliški tip turizma. Velik izziv za tiste, ki želijo tako različna tipa turizma povezati med seboj!
Tu se odpira prostor nekaterim oblikam turizma, ki so v Sloveniji v porastu. Za Občino Kamnik bi
med drugim prišla v poštev razširitev kolesarske ponudbe in razvoj turizma na kmetiji. Turistični
potencial občine je velik, saj so že same turistične točke – Velika planina, Kamniška Bistrica,
mesto Kamnik, Arboretum Volčji Potok, Terme Snovik in številne druge – precej poznane in
obiskane. Povezati takšne turistične točke v homogeno celoto je izziv, na katerega bo treba
odgovoriti.
Ključne besede: turizem, občina Kamnik, Terme Snovik, Kamniška Bistrica, razvoj turizma
Abstract
Tourist possibilities of the Kamnik Municipality (Snovik Spa and Kamniška Bistrica as the
example)
Tourism is one of the fastest growing economic activities in Slovenia. Within the Municipality of
Kamnik there are hidden numerous tourist pearls, which attract foreign tourists as well as the
Slovene ones. Statistical data of daily room occupancies and the number of tourists in the recent
years show that tourism in Kamnik has been growing steadily. This can be seen in numerous
mass performances and events which are organized in Kamnik every year, and every year they
attract more and more visitors. The awareness of the importance of tourism caused that many
different strategies have been made in order to place the municipality of Kamnik among the
most important tourist municipalities in Slovenia. In the last few years the centre of tourist
activities redirected from the valley of Kamniška Bistrica towards the Tuhinjska Valley - to Snovik
Spa, where a health resort and accommodation centre was built. On one hand, sports and
recreation, and on the other hand a health resort type of tourism. This is a great challenge for
those who want to connect the two types of tourism. And this area should be open for some
forms of tourism that are growing in Slovenia. Kamnik Municipality should also benefit from
developing the cycling tourism and farm tourism. Tourist possibilities in the area are unique
because the major highlights (Velika planina, Kamniška Bistrica, the town of Kamnik, Volčji Potok
Arboretum, Snovik Spa and many others) are well-known and often visited by tourists. It will be
an ambitious challenge to join these tourist destinations into a homogeneous whole.
Keywords: tourism, Kamnik Municipality, Snovik Spa, Kamniška Bistrica, growth/development of
tourism
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1. UVOD
V Sloveniji že nekaj let opažamo rast turističnega obiska. To nam potrjujejo podatki
Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), ki kažejo, da so še leta 2008
našteli približno tri milijone turistov, danes pa je ta številka še nekoliko poskočila, na
približno tri milijone in pol. Zlasti velja te podatke gledati v luči, da v našo državo prihaja vse
več tujih turistov, ki so za nas še toliko bolj zanimivi. Tujih turistov je po podatkih SURS-a dve
tretjini, domačih pa tretjina. Število slednjih ostaja enako, medtem ko se število tujih turistov
povečuje. Če te podatke gledamo v luči finančne krize, ki se je začela leta 2008 in si od nje še
danes nismo povsem opomogli, potem lahko rečemo, da je turizem za Slovenijo precej
pomembna ekonomska panoga in se lahko ob primerni strategiji in razvoju še razvije.
Zato priložnost v turizmu iščejo tudi na lokalnih ravneh. Občina Kamnik je precej raznovrstna
in naravno bogata. Med naravno bogastvo lahko prištevamo Kamniško-Savinjske Alpe, dolino
Kamniške Bistrice, okoliške nižje pohodniške točke (Kamniški vrh, Sveti Primož nad
Kamnikom …). Najbolj prepoznavna je na neki način Velika planina, ki poleg naravnih lepot
ponuja tudi zgodovinske elemente in ohranjeno etnografsko dediščino. Če vsej ponudbi
dodamo še samo mesto Kamnik, Terme Snovik in Arboretum Volčji Potok, potem lahko
trdimo, da je na dokaj majhnem območju (površina občine Kamnik je 265,6 km 2) veliko
zanimive turistične ponudbe. To je poglavitni razlog, da je treba opraviti resen premislek in
ponudbo karseda povezati med seboj, da bo v občino Kamnik pritegnila največ turistov.
V Sloveniji vse bolj prihajajo do izraza turistične ponudbe, ki so vezane na športno rekreacijo
in naravo. Takšne oblike turizma lahko najdemo tudi na območju občine Kamnik, vendar je
ponudba teh oblik še zelo skromna. Pogoji za razvoj teh oblik turizma na območju te občine
so izpolnjeni, treba je prepoznati priložnost in jo primerno ponuditi turistom.

1.1. Namen in cilji
V diplomskem delu bom poleg splošnega opisa stanja turizma v občini Kamnik na kratko
predstavil tudi dozdajšnje razvojne načrte in zgodovino turizma v občini. V drugem delu
diplomskega dela se bom osredotočil na dve turistični točki v omenjeni občini, ki se precej
razlikujeta. Ti dve točki sta Terme Snovik in Kamniška Bistrica. Na prvi lokaciji je kopališki
turizem, ki ni najbolj značilen za ta del Slovenije, vendar je prednost tega kompleksa v tem,
da leži na mirnem območju in v zaledju ljubljanske urbane regije. Hkrati je mogoče trditi, da
so Terme Snovik poznane samo nekaj več kot desetletje in mogoče še iščejo svojo tržno nišo,
da bi bile še bolj prepoznavne. Druga lokacija je nekaj nasprotnega. Kamniška Bistrica ima
predvsem naravne lepote in turistom daje možnost sprostitve v naravi. Turisti Kamniško
Bistrico obiščejo večinoma zato, ker si želijo krajši izlet v naravo. Raznovrstnost in
prepoznavnost posameznih turističnih lokacij v občini Kamnik sta tako velika priložnost za
privabitev turistov, ki imajo različne interese. Primerjava teh dveh lokacij ima namen
prepoznati različne priložnosti in profile turistov v občini. V diplomski nalogi bom poskušal
prikazati sedanje stanje in obstoječo ponudbo. Svoje raziskovanje bom časovno omejil na
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preteklo desetletje, saj je to zadostno obdobje za cilje, ki jih želim z diplomsko nalogo doseči.
Namen diplomskega dela je proučitev vloge Term Snovik in Kamniške Bistrice v okviru
turizma v občini Kamnik.
Cilji diplomskega dela so naslednji:





predstaviti in analizirati stanje turizma v Termah Snovik in Kamniški Bistrici ter
poiskati skupne značilnosti in razlike med lokacijama;
ugotoviti, kako obiskovalci vidijo, dojemajo turizem na območju občine Kamnik,
preveriti njihov kritični pogled na izbrani lokaciji;
poskusiti poiskati kakšen predlog, kako Terme Snovik in Kamniško Bistrico povezati
med seboj in tako obiskovalce dalj časa zadržati na območju občine;
na kratko predstaviti razvoj in strateške usmeritve v razvoju turizma občine Kamnik.

Raziskovanje tega problema je za občino Kamnik zelo zanimivo, saj je pred kratkim zaprosila
Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, da opravi raziskavo na območju
občine in širše ter poda predloge za strategijo za obdobje 2014–2020. V tej raziskovalni
dejavnosti sem sodeloval tudi sam in izvedel anketiranje v Termah Snovik in Kamniški Bistrici.
Na začetku svojega dela si bom postavil dve raziskovalni vprašanji:
ali je na izbranih turističnih lokacijah občine Kamnik mogoče oblikovati turistično ponudbo, ki
povezuje športnorekreacijski in kopališki turizem;
ali se je težišče turistične ponudbe preneslo iz Kamniške Bistrice v Tuhinjsko dolino, kjer so
pred leti odprli kompleks Terme Snovik?

1.2. Metode dela
Diplomsko delo temelji na različnih metodah, ki jih bom uporabljal v različnih delih
diplomskega dela. V prvem delu bom na kratko predstavil geografski oris občine Kamnik. Pri
tem mi bodo pomagali izbrani viri in literatura. Enako metodo bom uporabil tudi v delu, v
katerem bom analiziral strateške in izvedbene dokumente, ki so neposredno ali pa vsaj
posredno pomembni za razvoj turizma v tej občini. Ugotovil sem, da obstaja kar nekaj
pomembnih aktov in uredb, zato samo raziskovanje ne bo težko. Pomagali pa mi bodo tudi
Analiza turističnega povpraševanja in relevantni razvojni dokumenti za potrebe izdelave
Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014–2020) (Cigale, Lampič, 2014). Pri
interpretaciji mi bodo pomagali izbrani viri in literatura.
Pri raziskovanju se bom pogosto opiral na podatke SURS, s pomočjo katerih bom laže in bolj
kompetentno predstavil stanje turizma v občini Kamnik. Določene podatke bom pridobil tudi
od Zavoda za šport in turizem Kamnik.

9

V diplomski nalogi bom predstavil obe lokaciji, kjer sem opravil anketiranje. S pomočjo
anketnega vprašalnika sem poleg osnovnih podatkov o obiskovalcu želel izvedeti tudi njegov
namen obiska in kritično oceno turistične ponudbe. Anketo sem dopolnil z vprašanjema, ki
sta se podrobneje dotikali turistične ponudbe na obeh lokacijah. Skupaj sem na obeh
lokacijah izvedel 125 anket. Rezultate bom analiziral ter jih predstavil za vsako lokacijo
posebej. Dobljene rezultate na obeh lokacijah bom poskušal analizirati in oblikovati smernice
za razvoj v prihodnosti. Pri tem delu diplomske naloge bo tudi nekaj kabinetnega dela, saj bo
treba obe lokaciji natančneje predstaviti s pomočjo obstoječih virov in literature. O obeh
lokacijah nekaj literature že obstaja, nekaj pa mi bo v pomoč moje poznavanje Term Snovik
in Kamniške Bistrice.
Zanimali me bodo tudi razvojni cilji, kot so si jih določili ljudje, ki delujejo na območju
Kamniške Bistrice in Term Snovik. Izvedel bom dva intervjuja, in sicer z direktorjem Term
Snovik in z lastnikom piknik prostora Jurij v Kamniški Bistrici. Z intervjuji bom predvsem želel
pridobiti informacije o načrtih za turistično infrastrukturo in ponudbo navedenih lokacij v
prihodnosti. Zanimala me bo tudi njihova ocena stanja turizma v občini Kamnik.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE KAMNIK
Občina Kamnik leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo in
Celjsko kotlino. Omenjeni prehod predstavlja Tuhinjska dolina. Središče občine je mesto
Kamnik, površina občine meri 265,6 km². Območje občine Kamnik leži na stičišču dveh
pokrajin – alpske pokrajine na severu in predalpske pokrajine na jugu, če uporabljamo
naravnogeografsko členitev za potrebe šolske geografije iz leta 2004. Sama
naravnogeografska lega območju določa omejitve, ki se zrcalijo tudi v sami turistični
ponudbi. Večina občine Kamnik spada v območje predalpskih dolin in kotlin, od katerih po
velikosti najbolj izstopa Ljubljanska kotlina (Ogrin, Plut, 2012, str. 24).
Nova regionalizacija Slovenije občino Kamnik uvršča v alpski svet, ožja delitev pa v regionalne
enote Savska raven, Kamniško-Savinjske Alpe in Posavsko hribovje (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 1998, str. 28-29). Za območje Savske ravni je značilno, da povprečna nadmorska višina
znaša 393,5 metra, povprečni naklon 4,3° (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 84).
Pomembno vpliva na podnebne razmere na območju Savske ravni dejstvo, da celotna
pokrajina leži med gorami. Visokogorsko in hribovito obrobje pomeni prepreko za
vetrovnost, zato se pozimi tu precej časa zadržuje megla. Povprečna srednja letna
temperatura na območju Savske ravni dosega 8,0 °C na obrobju ravni. Poleti se Savska raven
precej ogreje in povprečna temperatura na obrobju dosega približno 17,0 °C. Razlike se
pojavljajo tudi pri količini padavin, saj na območju osrednjega dela Savske ravni dobivajo od
1400 do 1600 mm padavin na leto, severni deli, ki ležijo pod Alpami, pa še nekoliko več.
Nekaj padavin na leto pade tudi v obliki snega, ki se v povprečju zadržuje 60 dni na leto.
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 88). Na območju Kamniško-Savinjskih Alp je
povprečna nadmorska višina 958,2 metra, povprečni naklon 23,3° (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 1998, str. 108). Tu se prepletajo značilnosti gorskega, celinskega in celo
sredozemskega podnebja, ki se kažejo v padavinskem režimu. Povprečna letna temperatura
v Kamniško-Savinjskih Alpah je 9,0 °C. Količina padavin na območju Kamniško-Savinjskih Alp
se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Najvišjo količino padavin prejmejo najvišji vrhovi – nad
2500 mm, kraji ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp pa od 1400 mm do 1600 mm. Kraji, ki
ležijo nad 1500 metrov, imajo snežno odejo skoraj pol leta. Skoraj dve tretjini KamniškoSavinjskih Alp pokriva gozd (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 112–114). Posavsko
hribovje ima povprečno nadmorsko višino 483,7 metra in povprečni naklon 16,6° (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998, str. 178). Povprečna letna temperatura je od 8 do 10 °C. Količina
padavin se giblje med 1200 in 1300 mm padavin na leto. Snežna odeja se na območju
Posavskega hribovja zadrži v zimskih mesecih od 50 do 60 dni. Tudi območje Posavskega
hribovja je v dveh tretjinah pokrito z gozdom (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 183–
184).
Podatki SURS-a za leto 2013 kažejo, da v občini Kamnik prebiva 29.422 prebivalcev: moških
je 14.462, žensk 14.960. Gostota poselitve v občini je 110,7 prebivalca na km². Če ta podatek
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primerjamo s povprečno gostoto prebivalstva v Sloveniji, ki je 101,7 prebivalca na km²,
ugotovimo, da je občina Kamnik med bolj gosto poseljenimi občinami v državi. Povprečna
starost prebivalca v občini je 40,7 leta, kar je tudi manj od povprečja v Sloveniji. K temu
najbolj pripomore razmeroma visok naravni prirastek v občini Kamnik, ki dosega 4,4,
medtem ko je v Sloveniji zgolj 0,9. Največja naselitev v občini je na območjih mesta Kamnik,
Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Če pogledamo podatke o
zaposlenosti prebivalstva v občini, vidimo, da brezposelnost v zadnjih letih še vedno narašča.
Samo v zadnjih treh letih se je brezposelnost na območju Občine Kamnik dvignila za 30,3 %,
zaposlenost pa je padla za 3,4 %. Leta 2014 je tako brezposelnost na območju občine dosegla
12,33 %.
Karta 1: Občina Kamnik

Vir: Google Maps, 2015

Občina Kamnik je danes prepoznana kot gospodarsko in turistično središče. Samo mesto
Kamnik ima zgodovino in tradicijo, ki jo občani poskušajo ohraniti še danes. Razmeroma
neokrnjena narava in veliko naravnih znamenitosti pa so velik magnet za domače in tuje
turiste. Na območju občine najdemo Arboretum Volčji Potok, Terme Snovik, Kamniško
Bistrico, Veliko planino, zdravilni gaj Tunjice in še marsikatero drugo turistično zanimivo
lokacijo. Pred leti je občina Kamnik zaprosila državo, da bi pridobila status mestne občine,
vendar prošnji ni bilo ugodeno.
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3. TURIZEM V OBČINI KAMNIK
Slovenija se uvršča med evropske države, ki imajo izredno število naravnih lepot, kulturnega
bogastva, biotske raznovrstnosti in pokrajin s svojimi posebnostmi in običaji. To je predvsem
posledica njene prehodne geografske lege. Pokrajinska mozaičnost Slovenije je ena izmed
ključnih lastnosti, ki našo državo dela privlačno turistom in si jo želijo ogledati. Če temu
dodamo še dejstvo, da vse skupaj najdemo na 20.000 kvadratnih kilometrih, je to še toliko
bolj presenetljivo in privlačno (Ogrin, Plut, 2012, str. 177).
Dobrine turistične ponudbe delimo na dobrine primarne ponudbe in na dobrine sekundarne
ponudbe. Med dobrine primarne ponudbe štejemo naravne pokrajinske lastnosti (klimatske,
vegetacijske, vodne, reliefne itd.), družbene značilnosti (kultura, šege, zgodovinski
spomeniki, jezik itd.) in splošno infrastrukturo. Med dobrine sekundarne ponudbe
prištevamo tiste dobrine, ki omogočajo ali olajšujejo uporabo turističnih dobrin primarne
ponudbe. To so objekti in naprave za bivanje in oskrbo, transportni objekti, projekti in
dogodki … (Jeršič, 1990a, str. 34). Razvoj turizma v posamični regiji je precej odvisen od
najrazličnejših zgodovinskih in naravnih okoliščin, ki so kraju dane. To je eden izmed vidikov,
ki se ga ne sme zanemariti in ga je treba upoštevati, če želimo razumeti razvoj turizma v
posameznem kraju ali na določenem območju. V občini Kamnik je teh vidikov veliko in za
lažje razumevanje samega turizma v Kamniku in okolici je treba na kratko predstaviti te
različne vidike, ki so posledica tradicije in naravnogeografske omejenosti na drugi strani.

3.1. Kratka zgodovina mesta Kamnik in okolice
Kamnik je značilno srednjeveško mesto, ki ima še vedno ohranjeno mestno jedro. Razvilo se
je ob nekdaj pomembni trgovski poti med Podonavjem in Jadranskim morjem. Od leta 1076
je bil kraj središče obsežne posesti grofov Andechs-Meren. Grofi so imeli od 12. stoletja
možnost kovanja lastnega denarja. V dokumentih se Kamnik kot mesto navaja od 13. stoletja
dalje. Od konca 14. stoletja je imelo mesto svoje strelišče in kopališče, kar pomeni, da je
turizem na območju današnje občine Kamnik že v preteklosti svojo vlogo (Slovenija –
turistični vodnik, 2002, str. 85). Omenja se, da so že za časa grofov Andeških sem zahajali
eminentni gostje in tu prebili več časa. Iz zgodovine je znano, da naj bi Kamnik postavljali ob
bok bolj znanemu Bledu, če govorimo o samem turističnem pomenu. Še dodatno pa sta
mesto in okolica pridobila turistični pomen v 19. stoletju, ko je mesto dobilo svoje zdravilišče
(Poravne, 2014). Znano je tudi, da so bili grofje Andeški precej pomembni za razvoj in
priznanje dežele Kranjske. Nekaj časa je bil Kamnik celo glavno mesto dežele Kranjske. To
daje mestu poseben pečat, saj na vsakem koraku lahko opazimo veliko zgodovinskih
znamenitosti. Tu velja opozoriti na Stari grad iz 12. stoletja, kjer so prebivali kamniški
gospodje, in pa na Mali grad, ki so ga v 16. stoletju postavili grofje Andeški. Omeniti velja še
nekatere zgodovinske atrakcije, kot so romanska kapela, obrambni stolp, Šutna,
frančiškanska cerkev in še marsikaj drugega, ki dajejo mestu zgodovinski pečat (Leksikon,
2006). V 16. in 17. stoletju je glavni prometni tok obšel Kamnik in mesto je začelo
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nazadovati. Povrh vsega je mesto prizadelo še več požarov in potres. Vnovični razvoj mesta
je prineslo Napoleonovo obdobje, ko sta se obudila obrt in trgovina. V 19. stoletju sta bili
ustanovljeni smodnišnica in cementarna (Slovenija – turistični vodnik, 2002, str. 86). Kamnik
in okolica sta tako začela pridobivati pomen. Mesto in okolica sta se še hitreje začela
razvijati, ko je leta 1890 prišla v kraj železnica. Kamnik se je tako bolj povezal z Ljubljano in to
je imelo gospodarske in razvojne učinke zlasti na kemično, kovinsko, živilsko, tekstilno in
usnjarsko industrijo. Hiter gospodarski razvoj po drugi svetovni vojni je povzročil množično
priseljevanje v Kamnik in okolico. Mesto in okolica se tako nista razvijala samo v
gospodarskem, ampak tudi v turističnem in kulturnem smislu. Zaradi priseljevanja po drugi
svetovni vojni se je število prebivalcev na tem območju povečalo za trikrat (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998, str. 89).
Zaradi lege ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in naravnih lepot je Kamnik že sredi 19.
stoletja postal znano letovišče in zdraviliški kraj, kamor so zahajali številni turisti. Prednjačili
so predvsem gostje z Dunaja. Turizem je pospeševal zlasti Alojz Prašnikar, ki je v tem času
ustanovil zdraviliški kompleks, v katerem so zdravili po Kneippovi metodi. Med prvo
svetovno vojno je zdravilišče propadlo, Kamnik pa je ostal pomembno izhodišče za planinske
izlete in vzpone na najvišje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp (Slovenija – turistični vodnik,
2002, str. 86). Bogata kulturna dediščina Kamnika, ki ima svoje korenine v bogati zgodovini,
vpliva tudi na turizem, saj si marsikdo od turistov želi ogledati te znamenitosti in muzeje. To
še podkrepijo legende in zgodbe o kamniških gospodih in dajejo zgodovini dodaten čar.
Verjetno pa je ključni preskok v turizmu Kamniku uspel v 19. stoletju, ko se je mesto začelo
gospodarsko razvijati. To je prineslo večjo prepoznavnost in posledično večji pritok ljudi v
mesto. Vsekakor je sama zgodovina mesta Kamnik zelo pomemben dejavnik, ki turiste
privablja v mesto. Mesto in okolica imata precej pestro družbeno in kulturno ponudbo in to
se zrcali v turizmu še danes. Omeniti velja planšarstvo, ki se je razvilo na Veliki planini,
Arboretum Volčji Potok ima tudi zanimivo zgodbo o nastanku. Torej je ohranjanje te
dediščine pomembna odgovornost, ki nam jo nalaga zgodovina.

3.2. Turistična ponudba v občini Kamnik
Matjaž Jeršič se je precej ukvarjal s funkcionalnim pomenom naravnih prvin, ki vplivajo na
razvoj turizma v posamezni pokrajini. Govorimo lahko o naravni primernosti pokrajine za
določeno rekreacijsko dejavnost. V svojih raziskavah in analizah se je ukvarjal s primernostjo
širših območij oziroma pokrajin za rekreacijo na prostem. Upošteval je tiste oblike turizma, ki
so bolj športnorekreacijskega značaja (Jeršič, 1999):
 hoja po hribovitem svetu (planinstvo, izletništvo),
 kopanje v jezerih, rekah in morju,
 alpsko smučanje,
 hoja in tek na smučeh,
 kajakaštvo.
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Po Jeršiču večina območja občine Kamnik sodi med vsestranska območja, ki so primerna za
številne množične oblike (poletne in zimske) in nemnožične oblike rekreacije ter zdravljenje
(Jeršič, 1998). Torej po tej klasifikaciji lahko ugotovimo, da so lega in naravnogeografski vidiki
precej ugodni za razvoj turizma na območju te občine. Ta ocena ne vključuje družbenih in
infrastrukturnih elementov, temveč samo možnosti za aktivne oblike turizma na prostem.
3.2.1. Nastanitvene zmogljivosti v občini Kamnik
Občina Kamnik je bila v letu 2013 po podatkih SURS-a šele na enaindvajsetem mestu v
Sloveniji po številu ležišč. To je v veliki meri posledica precej raznovrstne strukture turističnih
ležišč, med katerimi najdemo tudi planinske koče, kampe in druge možnosti nastanitve, ki so
obiskani le v poletnem času (Cigale, Lampič, 2014, str. 19). Pomembno je upoštevati dejstvo,
da se je po letu 2009 metodologija pridobivanja podatkov v SURS-u spremenila. Največji
ponudniki prenočišč v občini Kamnik so kampi, kjer naj bi bilo po podatkih SURS-a v letu
2013 ležišč za približno štiristo ljudi. Če preverimo podatke za nazaj, lahko ugotovimo da se
je število nastanitev v kampih na območju občine Kamnik precej povečalo v zadnjih letih.
Leta 2003 je bilo na območju občine zgolj sto nastanitev v kampih. Torej se je sama
nastanitvena kapaciteta v kampih povečala za štirikrat. Na območju Kamniške Bistrice lahko
najdemo kar dva kampa. Največji samostojni ponudnik nastanitev v občini Kamnik so Terme
Snovik, ki imajo 371 ležišč v svojem apartmajskem naselju. Druga turistična ponudba
nastanitev zajema razna gostišča, penzione in turistične kmetije.
Grafikon 1: Število ležišč v občini Kamnik (2003–2013)

Vir: Nastanitvena statistika, letni podatki … 2015; Nastanitvena statistika po občinah … 2015
Opomba: Zeleni stolpci so podatki, zbrani po stari metodologiji do leta 2009, rdeči pa po novi metodologiji od leta 2008
naprej.
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Občina Kamnik je imela leta 1980 že en vrhunec nastanitvene ponudbe, saj je bilo po
podatkih SURS-a takrat skoraj tisoč dvesto ležišč. V naslednjih letih je ponudba ležišč v občini
Kamnik precej upadla in leta 1991 je bilo v občini zgolj štiristo eno ležišče (Cigale, Lampič,
2014, str. 19).
Grafikon 2: Delež vrst nastanitev v občini Kamnik leta 2013

Vir: Nastanitvena statistika, letni podatki …. 2015

Največji delež nastanitev v tej občini je v obliki apartmajev, sob, planinskih koč in drugega, in
sicer kar 59 % vseh nastanitev, 29 % nastanitev predstavljajo kampi in zgolj 12 % hoteli in
podobni nastanitveni objekti.
3.2.2. Odmevni turistični projekti in dogodki
V občini Kamnik je vrhunec turistične sezone v juliju in avgustu. Takrat je po podatkih SURS-a
doseženih kar 41,4 % vseh letnih prenočitev. K temu rezultatu največ prispevajo tuji gostje,
saj je delež domačih gostov skozi vse leto dokaj enakomeren (Cigale, Lampič, 2014, str. 24).
Večina najbolj odmevnih festivalov in dogodkov se odvija v teh dveh mesecih. Turistična
ponudba v občini Kamnik je dokaj bogata, predvsem pa je mogoče opaziti nekatere
inovativne ideje in predloge. V občini imajo kar nekaj odmevnih turističnih projektov, ki
bodisi izvirajo iz preteklosti in imajo že dolgoletno tradicijo, nekateri projekti in dogodki pa
so nastali v zadnjem času in so se precej dobro obnesli ter popestrili dogajanje v mestu in
okolici. Predstavil bom projekte, ki jih kot najbolj prepoznavne navajajo tudi na spletni strani
TIC-a Kamnik.
3.2.2.1. Okusi Kamnika
Kamnik je marca leta 2013 predstavil javnosti projekt z naslovom Okusi Kamnika. Ta
kulinarični projekt je delo gostinskih ponudnikov. Njegov namen je predstaviti tradicionalno
in sodobno kulinariko, ki jo je mogoče najti na območju Kamnika. Jedi, ki jih promovira
projekt, predstavljajo celotno kamniško območje. Projekt je zastavljen dolgoročno in
predvideva tudi izobraževanje za gostince, ki bodo v njem sodelovali. Septembra leta 2013 so
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projekt razširili na okoliške pridelovalce sadja in zelenjave. Vsako zadnjo soboto v mesecu na
Glavnem trgu v Kamniku poteka živilska tržnica, s čimer je pridelovalcem omogočena lažja
prodaja lastnih izdelkov. Namen tega projekta je torej sestaviti enotno kulinarično ponudbo
za turiste, ki temelji na tradiciji. Najbolj znani kulinarični produkt v občini je sir trnič (Okusi
Kamnika … 2015).
3.2.2.2. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine Kamnik
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so dogodek, ki ima že več kot štiridesetletno
tradicijo. Zamisel o prireditvi se je porodila leta 1966, ko se je vodstvo kamniškega
turističnega društva odločilo pripraviti prvo prireditev z nazivom Dan narodne noše. Prvega
dogodka se je udeležilo približno tristo narodnih noš in dober odziv je dal zagon prireditvi.
Prvega dogodka so se udeležile folklorne skupine iz bližnjih vasi, v naslednjih letih je
prireditev dobivala vse širši značaj. Leta 1980 in 1981 je bila prireditev zaradi finančnih težav
odpovedana, nato pa se je spet našla volja in tradicija se je nadaljevala. Omenjeni dogodek je
ena izmed največjih folklorno-turističnih prireditev v Sloveniji. Namen prireditve je združiti
etnografsko, kulturno in zabavno dogajanje. Eden izmed osrednjih dogodkov tega projekta je
tradicionalni sprevod narodnih noš, ki se vije skozi stari del mesta Kamnik. Sprevod šteje več
kot dva tisoč narodnih noš. Prireditev je precej odmevna doma in prepoznavna tudi v tujini.
Spremlja jo bogat spremljevalni program, ki se ga vsako leto udeleži več kot trideset tisoč
ljudi. Domačini so na prireditev precej ponosni in prav zaradi tega vsako leto v goste povabijo
številne tuje folklorne skupine, saj se festival ponaša z mednarodnim nazivom folklornih
festivalov CIOFF.
Slika 1: Dnevi narodnih noš in oblačil

Vir: URL: http://ekipa24.si/clanek/5409a2563774e/v-modi-bodo-narodne-nose, (pridobljeno: 28. 4. 2015)
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Dnevi narodnih noš in oblačil so glede na tradicijo in zgodovino tega prostora precej zanimiv
projekt, ki privabi mnogo obiskovalcev v mesto (Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine …
2015).
3.2.2.3. Kolesarski maraton Alpe
Kolesarski maraton Alpe je eno izmed najzahtevnejših tekmovanj za rekreativne kolesarje pri
nas, saj morajo tekmovalci prekolesariti 130 kilometrov. Tekmovalna trasa poteka okoli
Kamniško-Savinjskih Alp. Treba je prevoziti tri prelaze, prestopiti državno mejo na Jezerskem
vrhu in pot nadaljevati prek Pavličevega sedla v Logarsko dolino ter se nato prek prelaza
Črnivec vrniti v Kamnik. Maratona Alpe se je ob njegovi prvi izvedbi leta 2007 udeležilo več
kot tristo kolesarjev, zadnjega se je udeležilo že približno sedemsto kolesarjev (Maraton Alpe
… 2015). Projekt dobiva tudi mednarodne razsežnosti, saj se ga udeležujejo rekreativni
kolesarji iz tujine. Na dogodek pa organizatorji vabijo tudi znane slovenske kolesarje.
Slovenija je znana po tem, da tovrstni športni dogodki precej dobro uspevajo. Tako denimo
poznamo vzpon na Vršič, maraton Franja in še marsikatero drugo kolesarsko prireditev.
Maraton Alpe je precej odmeven projekt, ki povezuje sosednje občine. Kolesarska trasa
maratona poteka kar skozi enajst občin in spodbuja aktivni turizem na prostem. Organizator
dogodka je kamniško kolesarsko društvo Alpe, glavni pokrovitelj dogodka pa občina Kamnik.
Zagotovo ta zelo inovativni in dinamični dogodek precej odmeva v javnosti.
3.2.2.4. Kamfest
Kamfest je osrednji dogodek v občini Kamnik v poletnih mesecih. Prvič so ga izvedli leta
2003, ko je potekal ves avgust in se je končal z Dnevom narodnih noš in oblačil. Že naslednje
leto se je prireditev razvila v samostojen dogodek in dobila prvine festivala. Danes festival
Kamfest spada med največje festivale v Sloveniji in traja deset dni v avgustu. Prireditveni
prostor je stari del mesta Kamnik, dogajanje poteka na več lokacijah (Šutna, Mali grad …).
Organizator festivala je kulturno društvo Priden možic, ki že od samega začetka skrbi za
dogodek. Festival je kulturne narave, nanj povabijo znane tuje in slovenske glasbenike,
igralce, organizirajo oglede filmov in poskrbljeno je tudi za delavnice za najmlajše. Kamfest v
mesto privablja mnogo ljudi, po zadnjih podatkih naj bi ga v desetih dneh obiskalo približno
trideset tisoč ljudi (Kamfest … 2015). Festival Kamfest je torej odlična popestritev
turističnega dogajanja v poletnih mesecih v mestu Kamnik in okolici.
3.2.2.5. Drugi pomembni projekti in dogodki
V občini Kamnik organizirajo tudi druge dogodke in prireditve za turiste in domačine, ki so že
postali tradicionalni. Dogodki so vezani na posamezni turistični kraj v občini. Dogodki in
prireditve, ki potekajo na območju občine, imajo po večini športnorekreativni in
zgodovinsko-etnološki značaj. V TIC-u Kamnik kot tradicionalne in odmevne dogodke za
turiste označujejo (Tradicionalne prireditve … 2015).
 mednarodno revijo starodobnikov,
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Medobčinski muzej Kamnik,
Ambrož triatlon Kamnik,
kolesarski vzpon Terme Snovik–Velika planina,
praznik Marijinega vnebovzetja in tradicionalno mašo v kapeli Marije Snežne na Veliki
planini,
etnološko prireditev v Termah Snovik,
Dneve golfa in zabave v Golf Arboretumu,
Čarobni dan v Arboretumu Volčji Potok,
pohod Terme Snovik– Menina planina
prikaz starih kmečkih opravil na Gori Sv. Miklavž,
polnočno mašo na predbožični večer v kapeli Marije Snežne na Veliki planini
božično zgodbo z živimi jaslicami v Termah Snovik.

3.3. Glavne turistične točke v občini Kamnik
Pri predstavitvi glavnih turističnih točk v občini Kamnik se bom oprl na nedavno raziskavo
Analiza turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave
Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014–2020), ki je predstavila najbolj
prepoznavne točke po mnenju obiskovalcev. Izmed 369 anketiranih je kar 66,4 %
obiskovalcev navedlo mesto Kamnik, 57,4 % Veliko planino, 43,4 % Kamniško Bistrico in 40,9
% Arboretum Volčji Potok. Terme Snovik, Kamniško-Savinjske Alpe in Sveti Primož nad
Kamnikom se dobili manjši delež, vendar še vedno lahko govorimo o tem, da gre za zelo
prepoznavne točke turistične točke. V nadaljevanju bom na kratko predstavil te najbolj
prepoznavne točke.
3.3.1. Mesto Kamnik
Mesto Kamnik je s svojo kulturno dediščino in bogato zgodovino gotovo ena izmed ključnih
točk v turistični ponudbi občine. Kamnik nekateri razglašajo za najstarejše načrtno
ustanovljeno mesto na Gorenjskem. Dokaz za to trditev je čas podelitve mestnih pravic. Za
turiste je lahko zanimiva tudi legenda o Veroniki, ki naj bi bila pol ženska in pol kača in naj bi
čuvala kamniške zaklade.
Stari del mesta ima nekatere turistične zanimivosti, ki jih je vredno našteti. Zelo prepoznaven
je Mali grad, ki je bil prvič omenjen leta 1202. Potres leta 1511 je grad porušil, ostala pa je
kapela sv. Marjete. Kapela je doživela še nekaj prezidav, danes pa jo umetnostni zgodovinarji
uvrščajo med najpomembnejše in najstarejše romanske spomenike v Sloveniji. Mali grad se
šteje kot zelo pomemben spomenik tudi v evropskem merilu. V 12. stoletju je bil postavljen
tudi Stari grad na vzhodnem delu Kamnika. Stari grad je v slabem stanju, saj so ga skozi
zgodovino uničevale naravne nesreče. Podobno kot pri Malem gradu je tudi tu ostala samo
še kapela Janeza Krstnika. Danes je nekoč pomembna utrdba samo še razvalina. Graščino
Zaprice je dal v 16. stoletju postaviti Jurij Lambergar na mestu porušenega dvorca. Graščina
je v dobi reformacije postala zatočišče za kamniške luterance, ki jih ni bilo malo. V 18.
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stoletju so graščino baročno prezidali, od leta 1961 pa je v njej zbirka Kamniškega muzeja. V
muzeju hranijo Dalmatinov prevod petih Mojzesovih knjig. Župna cerkev Marijinega
brezmadežnega spočetja na Šutni je prav tako pomemben kulturni spomenik, saj v njej
najdemo freske Frana Jelovška in velik kamniti oltar. Najpomembnejše pa so orgle iz leta
1680, ki veljajo za najstarejše orgle na Slovenskem. Frančiškanski samostan iz 15. stoletja je
turistično zanimiv predvsem zaradi dejstva, da je v njem ustvarjal arhitekt Jože Plečnik, ki je
zasnoval in dodelal božji grob. Na Šutni lahko najdemo tudi Sadnikarjev muzej, ki je eden
prvih zasebnih muzejev v Sloveniji. Leta 1893 ga je odprl zbiralec starin Josip Nikolaj
Sadnikar. Uspelo mu je zbrati več kot 2500 predmetov, ki jih je pozneje odkupil Kamniški
muzej (Kladnik, 2003, str. 74-75).
Staro mestno jedro okoli Malega gradu je zanimivo kot celota, predvsem zaradi urbanistične
zasnove. Še vedno je mogoče videti ohranjeno ulično mrežo, hiše iz 16. stoletja, grajene iz
kamna. V predmestju Kamnika najdemo mogočen samostan Mekinje, ki je bil postavljen že v
13. stoletju – sprva je bil dvorec, nato pa ga je grof podaril klarisam. Samostan je večkrat
spremenil svojo namembnost, vendar je kljub temu njegova podoba še danes takšna, kot je
bila v 17. stoletju (Slovenija – turistični vodnik, 2002, str. 88).
Slika 2: Mali grad

Vir: URL: http://www.kamnik-tourism.si/, (pridobljeno: 9. 6. 2015)

Zgoraj sem na kratko predstavil in omenil samo nekaj najpomembnejših spomenikov
kulturne dediščine, ki lahko v mesto privabijo vedoželjne turiste. Po podatkih Zavoda za
turizem in šport v mestu Kamnik se je obisk središča mesta v zadnjih letih precej povečal. Na
lokacijah Mali grad in TIC Kamnik, kjer deluje pisarna Turističnega informacijskega centra, od
leta 2011 štejejo obiskovalce. Na lokaciji Mali grad število obiskovalcev spremljajo le v
poletnih mesecih. Ta informacija predvsem omogoča spremljanje števila obiskovalcev v
mestu Kamnik. Obisk omenjene lokacije se je od leta 2011 do leta 2014 povečal z nekaj manj
kot 3000 obiskovalcev na približno 6000 obiskovalcev (Cigale, Lampič, 2014, str. 31). Meritve
so bile opravljene v poletnih mesecih, ko je obisk turistov največji. Sklepamo lahko, da je
mesto Kamnik lokacija z elementi mestnega turizma, za kar so značilni ogledi kulturnih
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znamenitosti in raznih prireditev, ki so povezane z mestom. Pri takšnem tipu turizma so to
običajno obiskovalci, ki se na to lokacijo ne vračajo več.
3.3.2. Sveti Primož nad Kamnikom
Sveti Primož nad Kamnikom je pohodniška točka na 842 metrih nadmorske višine nad
naseljem Črna pri Kamniku. Sveti Primož ni samostojen vrh, ampak je del Velike planine. Kraj,
ki nosi ime po cerkvi svetega Primoža, ima izjemno zgodovinsko vrednost in je z
umetnostnega vidika zelo pomemben. Cerkev svetega Primoža in Felicijana je obliko, kot jo
poznamo danes, dobila leta 1396. Notranjščino stavbe krasi bogata poslikava stenskih slik
oziroma fresk, ki so nastale v 16. stoletju. Ta poslikava spada med naše največje in
najvidnejše umetnostne spomenike kulturne dediščine. Nekoliko više od te cerkve leži še
starejša cerkev svetega Petra, ki naj bi nastala v 15. stoletju (Mati mnogih cerkva, 2012, str.
331). Na Svetem Primožu je stavbni kompleks, ki ga poleg obeh cerkva sestavljajo še
samostojno stoječi zvonik, mežnarija, Marijina kapela in gospodarsko poslopje. Mimo
Svetega Primoža vodi označena planinska pot na Veliko planino, vendar si številni izberejo to
krajšo pohodniško turo kot samostojen cilj. Dostop do vznožja je lahek, saj se avto lahko
pusti na križišču v Stahovici, na parkirišču pred tovarno Calcit. Danes je Sveti Primož bolj
poznan kot pohodniško-izletniška točka, saj je potrebnih zgolj 45 minut za osvojitev izletniške
točke. Pot je dobro uhojena in na vrh se lahko povzpnemo v katerem koli letnem času.
Sveti Primož nad Kamnikom je izjemno priljubljena lokacija tudi za organiziranje
najrazličnejših dejavnosti in tekmovanj. Najbolj znan je gorski tek na Primoža, ki bo letos
izpeljan že dvajsetič. Vsako leto podelijo tudi nagrade za najbolj zavzete obiskovalce Svetega
Primoža – to nagrado prejmejo tisti, ki se nanj v letu dni povzpnejo vsaj stokrat. Mnogo je
tudi takšnih, ki vrh obiščejo vsak dan. Sveti Primož nad Kamnikom je torej tradicionalna točka
domačinov, ki jo zelo radi in zelo pogosto obiskujejo. Mogoče je nekoliko škoda, ker ima kraj
tudi izredno zgodovinsko in kulturno vrednost. Iz anket, ki so bile opravljene med obiskovalci
Svetega Primoža, ni bilo mogoče opaziti, da bi jih sam pomen kraja zanimal oziroma bi temu
posvečali kakšno posebno pozornost (Cigale, Lampič, 2014). Mogoče tu obstaja še kakšna
dodatna možnost za razvoj turizma, ki bi pritegnila kakšnega turista več – mogoče tujega
turista ali koga iz bolj oddaljene občine.
3.3.3. Arboretum Volčji Potok
Arboretum Volčji Potok je park ob nekdanjem gradu na severovzhodnem robu Kamniškega
polja. Je zelo pogosta izletniška točka. V parku lahko najdemo približno 3500 enot domačih in
tujih rastlin. Vsako leto od spomladi do jeseni prirejajo mnogo razstav, ki so množično
obiskane (Slovenija – turistični vodnik, 2002, str. 88).
Arboretum Volčji Potok je zagotovo najbolj znani slovenski botanični park in obenem
največji, saj njegova površina meri kar 88 hektarov (Slovenija, 2012, str. 121). Volčji Potok je
raziskoval že Valvasor in na njegovi grafiki iz 17. stoletja je na tem kraju vidna graščina, ki je
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bila pozneje uničena. Sam razvoj parka na tem mestu se je začel leta 1885, ko je tedanji
lastnik posesti Ferdinand Souvan njive in posest začel preurejati v park. Njegov sin Leon je bil
pri tem delu še bolj zavzet in je v petdesetih letih park še razširil ter začel zasajevati razne
eksotične in domače rastlinske vrste. Po koncu druge svetovne vojne so oblasti odločile, da
je park treba zaščititi, in nekaj let pozneje je skrb zanj prevzela Univerza v Ljubljani, ki ji je
bilo v interesu, da tu nastane botanični park, ki bi služil tudi v raziskovalne namene. Od leta
1999 je Arboretum Volčji potok tudi spomenik državnega pomena (Arboretum Volčji Potok …
2015).
Pri Arboretumu velja poudariti, da je veliko obiska družin z mlajšimi otroki (Cigale, Lampič,
2014). To so opazili tudi v upravi parka in uredili igralne površine. Tako se dogaja, da se prav
ti obiskovalci v Arboretum pogosto vračajo. Park obiskovalcem ponuja precej raznovrstno
ponudbo. Precej odmevne so razstave, med katerimi niso samo razstave cvetja, ampak tudi
razstave zanimivih predmetov (dinozavrov, znanih objektov itd.). Omenili smo že, da park v
svoje namene uporablja tudi Univerza v Ljubljani, zato je obiskovalcem ponujena možnost,
da se lahko s pomočjo vodnikov izobražujejo na področju botanike. Obiskovalci imajo tudi
možnost kupiti sadike rastlin, ki rastejo v parku.
3.3.4. Velika planina
Velika planina je zagotovo ena izmed najbolj markantnih točk kamniškega turizma. Nanjo se
lahko povzpnemo z nihalko in sedežnico. Velika planina leži v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp
in to je izredna priložnost, da turisti začutijo Alpe. Na planini še vedno obstaja majhno
smučišče (skupna dolžina prog je 3 kilometre), katerega obratovanje je precej odvisno od
količine zapadlega snega, saj nima umetnega zasneževanja. Večina turistov se tako na Veliko
planino odpravi poleti z gondolo ali pa kot pohodniki. Največja znamenitost tega območja so
pastirski stanovi, ki jih poleti oskrbujejo krajevni pastirji, s seboj pa pripeljejo tudi živino. Kot
smo že omenili, je Velika planina lep primer ohranitve etnografske dediščine, čeprav so
večino lesenih koč Nemci požgali med drugo svetovno vojno. Po vojni so torej objekte
prenovili v starem slogu in še danes so zelo dobro ohranjeni. Najbolj znani leseni koči na
Veliki planini sta Preskarjev stan in kapelica Marije Snežne (Slovenija, 2012, str. 121).
V Sloveniji se je planšarstvo razvilo v visokem in poznem srednjem veku. Planšarstvo je po
mnenju nekaterih raziskovalcev prvobitna oblika kmetijskega koriščenja prostora in ima tudi
svoj etnografski vidik, in sicer lesene koče, v katerih je prostor za pastirja. Na območju
celotne Slovenije je bilo leta 1993 zabeleženih 370 koč za pastirje, 131 pastirskih koč z ležišči
za turiste in 62 sirarn. Nekatere niže ležeče planine so začutile turistično priložnost in kmalu
postale preobremenjene (primer Pokljuke), na Veliki planini pa ostaja model, ki prepleta
turistično in planšarsko rabo. Pozimi kočo lahko dobi v najem turistični najemnik, poleti pa
nadzor nad kočo prevzame pastir, ki skrbi za živino. Poudariti velja, da je planšarsko življenje
naša velika etnološka zakladnica, ki ima tudi značilne šege in navade. Planšarstvo in njegovi
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običaji počasi izginjajo v pozabo in tu je velika priložnost za razvoj turizma, ki bi temeljil tudi
na etnoloških temeljih (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 120).
Slika 3: Velika planina

Vir: URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_planina#/media/File:Velika_planina_(8965484358).jpg, (pridobljeno: 9. 6.
2015)

Podatki, ki jih je posredovala Velika planina, d. o. o., pokažejo, da se je v zadnjih šestih letih v
povprečju vsako leto na Veliko planino z nihalko pripeljalo približno 64.000 potnikov (Cigale,
Lampič, 2014, str. 33). Ta podatek je po vsej verjetnosti še precej višji, saj za določene
mesece podatkov ni, veliko pa je bilo tudi tehničnih težav z nihalko. Treba je vedeti, da se
veliko turistov na Veliko planino odpravi tudi z avtom ali peš. Na podlagi razpoložljivih
podatkov o prepeljanih potnikih z gondolo, opravljenih nočitvah, štetja obiskovalcev in ocen
ugotavljajo, da Veliko planino na leto obišče od 200.000 do 250.000 obiskovalcev, kar jo
uvršča med najbolj turistično obiskana območja Slovenije (Kebe s sodelavci … 2011). Velika
planina ima izreden turistični pomen za samo občino Kamnik in je hkrati biser slovenskega
turizma. Iz te kratke predstavitve in navedenih podatkov je mogoče sklepati, da se da še
veliko storiti za promocijo in specifično etnografsko ponudbo.

3.4. Turistično povpraševanje v občini Kamnik
V tem poglavju bom podal nekaj statističnih podatkov, s pomočjo katerih lažje razumemo
dogodke in razvoj turizma. Statistika kaže, da je občina Kamnik turistično zanimiva, vendar se
ne uvršča med tiste bolj prepoznane turistične občine v Sloveniji. To potrjujejo podatki o
številu prenočitev in prihodov turistov. Zanimiv je tudi podatek, da število prihodov turistov
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raste, vendar so za to predvsem zaslužni domači turisti, ki v vedno večjem številu zahajajo v
Kamnik. Opazna je tudi precejšnja sezonskost prihodov turistov v občino. Pri domačih turistih
to sicer ni tako opazno, je pa ta pojav precej bolj opazen pri prihodu tujih gostov. Turizem je
v tej občini ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog, ki si jo sama občina želi še
okrepiti. Na območju občine najdemo kar osem različnih turističnih društev, ki skrbijo za
pestro dogajanje in ponudbo. Že nekaj časa deluje TIC (Turistično informativni center) v
Kamniku, ki na neki način koordinira turistično ponudbo in dogajanje v občini (Turizem
Kamnik … 2015).
3.4.1. Število prihodov turistov
Preglednica 1: Statistični podatki o številu prihodov turistov za občino Kamnik

Leto
Število prihodov
turistov (skupaj)
Število prihodov
turistov (domači)
Število prihodov
turistov (tuji)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17.657

14.357

12.982

16.116

18.280

20.322

8212

6672

6173

6578

7735

10 143

9445

7685

6809

9538

10 545

10 179

Vir: Nastanitvena statistika, letni podatki …. 2015

Preglednica nam prikazuje število prihodov turistov v občini Kamnik za obdobje 2008–2013.
Podatki, ki sem jih pridobil na straneh SURS-a, so zbrani po novi metodologiji zbiranja
podatkov, zato v razpredelnico nisem vključil podatkov za starejša obdobja.
Grafikon 3: Število prihodov turistov v občini Kamnik (2008–2013)

Vir: Nastanitvena statistika, letni podatki … 2015
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Na podlagi pridobljenih podatkov se dobro vidi, da število prihodov turistov v občino Kamnik
v zadnjih letih precej narašča. Najslabši obisk so v Kamniku izmerili v letu 2010, ko jih je
obiskalo nekaj manj kot 13.000 turistov. Verjetno je slabši obisk v letu 2010 posledica
gospodarske krize v svetu, saj podoben upad števila turistov lahko opazimo tudi po drugih
občinah v Sloveniji. Iz podatkov je mogoče razbrati, da se je v letu 2013 število prihodov
turistov skoraj podvojilo v primerjavi z letom 2008. Razmerje med tujimi in domačimi turisti v
občini Kamnik je dokaj podobno, se pa v zadnjem času opaža, da prihod tujih turistov ostaja
enak oziroma nekoliko upada, medtem ko se prihod domačih turistov povečuje.
Gibanje števila prihodov domačih in tujih turistov v Sloveniji je ravno nasprotno kot v občini
Kamnik. V gorskih turističnih občinah, kamor uvrščamo to občino, je bilo leta 2014 zgolj
tretjina turistov domačih, če gledamo število prihodov turistov. Povečuje se namreč delež
tujih turistov in zmanjšuje delež domačih. Slovenijo turisti pogosto obiščejo ne kot edino
destinacijo, ampak po večini v povezavi še s kakšno drugo sosednjo državo. Opaža se izrazita
sezonskost prihoda tujih turistov v Slovenijo. Leta 2013 je bilo od junija do septembra
zabeleženih 51,9 % vseh prenočitev tujih turistov. Pomemben je tudi podatek, da Slovenci
najraje obiščemo zdraviliške in gorske turistične občine (Cigale, Lampič, 2014, str. 16-17).
Domači turistični tokovi so pretežno izletniško in počitniško naravnani. Tudi za domače
turistične tokove je značilno, da so pretežno osredotočeni na poletne mesece (Jeršič, 1990b,
str. 120). Zavedati se moramo, da ima občina Kamnik hudo konkurenco v močnejših gorskih
turističnih občinah (Bled, Kranjska Gora, Bohinj), ki prav tako privabijo precej domačih
turistov.
Preglednica 2: Delež prihodov turistov po občinah od prihodov turistov v vsej državi v letu 2013
Delež v % glede na vse
Vrsta turistične občine
OBČINA
prihode turistov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
31.

Ljubljana
Piran
Bled
Brežice
Kranjska Gora
Moravske Toplice
Bohinj
Maribor
Koper
Podčetrtek
Kamnik
Slovenija

14,9
12,0
8,0
5,1
4,7
4,0
3,5
3,4
2,9
2,8
0,6
100 %

Ljubljana
obmorska občina
gorska občina
zdraviliška občina
gorska občina
zdraviliška občina
gorska občina
mestna občina
obmorska občina
zdraviliška občina
gorska občina

Vir: Nastanitvena statistika, letni podatki … 2015

SURS objavlja podatke o prihodu turistov tudi po občinah. Glede na dostopne podatke iz leta
2013 lahko razberemo, da je po številu prihodov turistov občina Kamnik šele na 31. mestu
med slovenskimi občinami, in to z 0,6-odstotnim deležem.
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Največji delež turistov glede na prihod v letu 2013 je pripadel Ljubljani – 14,9 %, sledi Piran –
12,0 % in Bled – 8,0 %. SURS je občine kategoriziral na pet podskupin – gorski turistični kraji,
obmorski turistični kraji, zdraviliški turistični kraji, mesto Ljubljana in preostali turistični kraji.
Občina Kamnik se glede na svoje značilnosti uvršča med gorske turistične kraje oziroma
občine. Druge občine iz te skupine so npr. Bled (8,0 %), Kranjska Gora (4,7 %), Bohinj (3,5 %),
Bovec (2,2 %), Radovljica (1,4 %) in Kobarid (1,1 %), ki so po številu prihodov turistov v letu
2013 pred občino Kamnik. Gorski turistični kraji v Sloveniji pritegnejo največji delež prihodov
turistov, in sicer več kot četrtino vseh prihodov.
V letu 2013 je bil delež tujih turistov v občini Kamnik 50,1-odstotni in delež domačih 49,9odstotni. Torej je slika nekoliko drugačna od deleža v Sloveniji. Ta rezultat si lahko razlagamo
tudi v luči močnih projektov, kot so Kamfest, Dnevi narodnih noč in oblačil, in podobnih
festivalov, ki imajo po večini domače goste. Občina Kamnik je cilj predvsem tistih tujih
turistov, ki se na območju Slovenije zadržujejo več dni. Treba je poudariti, da vanjo prihajajo
tudi tuji turisti, ki si želijo dejavnosti v naravi (obisk gora), takšna oblika preživljanja dopusta
pa zahteva več časa.
3.4.2. Število prenočitev turistov
Grafikon 4: Število prenočitev v občini Kamnik (2003–2013)

Vir: Nastanitvena statistika, letni podatki … 2015 ; Nastanitvena statistika po občinah … 2015
Opomba: Zeleni stolpci so podatki, zbrani po stari metodologiji do leta 2009, rdeči pa po novi metodologiji od leta 2008
naprej.

Po podatkih SURS, ki sem jih zbral od leta 2003, lahko ugotovimo, da se je število prenočitev
v občini Kamnik do leta 2013 skoraj potrojilo. Leta 2003 je bilo v občini samo 18.754
prenočitev turistov, leta 2013 pa je bilo po podatkih SURS naštetih 54.967 prenočitev
turistov.
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Vendar se da te rezultate interpretirati na zelo različne načine – vsekakor lahko rečemo, da
je to tudi posledica sistematičnega vlaganja v turizem v zadnjih letih. Dejstvo je, da se je
število prenočitev v občini v zadnjem desetletju precej dvignilo. Veliko so k temu pripomogle
Terme Snovik, ki so postale povsem nov ponudnik prenočitev v občini.
3.4.3. Sezonskost turističnega obiska v občini Kamnik
Podatki o obisku turistov v tej občini, pridobljeni od SURS-a, za posamezne mesece nam
kažejo na izrazito sezonskost obiska turistov. V preglednici 3 so predstavljeni podatki za
obdobje 2011–2013.
Preglednica 3: Število prihodov turistov v občino Kamnik (2011–2015) po posameznih mesecih

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

2011
955
980
489
993
837
1089
2097
2983
1650
1092
852
1379

2012
1027
1120
1310
1418
925
1473
2399
2602
1498
1216
1188
1451

2013
838
1230
984
1424
1181
1508
2860
3283
1975
1476
921
1774

2014
1395
1504
1481
1527
1299
1839
2331
3484
1426
1346
829
1514

2015
1327
1495
860
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Skupaj
4215 *
4834 *
4264 *
5362
4242
5909
9687
12352
6549
5130
3790
6118

Vir: Nastanitvena statistika, mesečni podatki … 2015
*podatki za leto 2015 niso upoštevani v seštevku

Največ turistov obišče občino v avgustu, in sicer skoraj trikrat več kot v novembru, ko je
obiskov turistov v občini najmanj. Meseci, ko se v občino Kamnik zgrne največ turistov, so
torej junij, julij, avgust in september. Preostali meseci v letu ne odstopajo bistveno. Takšna
slika je glede na turistično ponudbo občine povsem razumljiva. Podatki torej kažejo na
dejstvo, da ima občina izrazit vrhunec obiska turistov v času poletja, medtem ko drugi letni
časi nimajo kakšne pomembnejše teže. Razberemo lahko, da se je v zadnjih štirih letih
nekoliko bolj povečal obisk turistov v januarju, februarju in marcu. Razlog za nestanovitnost
turističnega obiska v zimskih mesecih je predvsem povezan z obratovanjem smučišča na
Veliki planini, ki je odvisno od vremenskih razmer in obratovanja nihalke, s katero so imeli v
zadnjih letih precej tehničnih težav.
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4. RELEVANTNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA TURIZEM V OBČINI
KAMNIK
V občini Kamnik pripravljajo strateške dokumente (Strategija razvoja turizma za občino
Kamnik), ki bodo začrtali pot turizmu v prihodnosti. Opozoriti velja na dokumente, ki so bili
sprejeti na državni, regionalni in lokalni ravni. Pri načrtovani pripravi strategije razvoja
turizma v občini je namreč treba upoštevati tudi vizije, vrednote in cilje, ki jih vsebujejo
relevantni razvojni dokumenti (Cigale, Lampič, 2014, str. 6). V nadaljevanju bom predstavil
dokumente, ki nam bodo v pomoč, da bomo lažje razumeli celotno sliko turizma v tej občini.
V dokumentih, ki jih bom predstavil spodaj, je zapisanih kar nekaj konkretnih predlogov,
kako izboljšati turistično ponudbo v občini v prihodnjih letih.

4.1. Strategija razvoja turizma občine Kamnik za obdobje 2007–2013
Prejšnja strategija razvoja turizma v občini Kamnik je bila sprejeta leta 2006 in se je nanašala
na obdobje do leta 2013. Opredeljevala je načela, po katerih naj bi se razvijal turizem v
občini, zastavila pa je tudi več ciljev s področja turizma. Načela, po katerih naj bi se občina
ravnala pri implementiranju strategije, so bila naslednja:





spodbujanje javno-zasebnega partnerstva,
spodbujanje mreženja,
financiranje podpornih storitev,
okolju prijazen turizem.

V strategiji so bile predstavljene tudi edinstvene značilnosti, ki bi jih občina lahko ponudila
domačim in tujim turistom. Te značilnosti so neokrnjena narava, kulturna in naravna
dediščina, sprostitev v prijetnem okolju in povezanost med turizmom, kulturo in športno
rekreativnimi dejavnostmi. Metode, s katerimi so želeli doseči cilje strategije, so bile
povezovanje ponudb, boljša promocija ter krepitev vlaganja domačih in tujih investitorjev v
turizem. Občina se je odločila, da bo uspešnost strategije merila s pomočjo postavljenih
ciljev, ki jih je razdelila v dve skupini, in sicer na kvalitativne strateške cilje in kvantitativne
razvojne cilje turizma. Kvantitativni cilji so bili določeni precej konkretno in z namenom, da
jih je mogoče statistično preveriti in ovrednotiti.
Preglednica 4: Ciliji strategije turizma v občini Kamnik (2007–2013)





Cilji strategije turizma v občini Kamnik za obdobje 2007–2013
Kvalitativni cilji
Kvantitativni cilji
povezana turistična ponudba
 povečati število letnih obiskovalcev v
občini na približno 24.000 do leta
promocija
turizma,
usmerjena
2013
izključno na ciljne skupine
 povečati letne prihodke (vseh
javne naložbe, načrtovane tako, da
ponudnikov) iz naslova turizma za 20
bodo poleg osnovne dejavnosti
% do leta 2013
omogočale tudi razvoj turizma
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izobraženi ponudniki za razvoj
visokokakovostnih storitev.
razvite inovativne storitve v turizmu

povečati letno število nočitev na
približno 85.000 do leta 2013

Vir: Strategija turizma v občini Kamnik za obdobje 2007–2013

4.2. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020
Regionalni razvojni program za Ljubljansko urbano regijo v letih 2014–2020 (v nadaljevanju
RRP-LJ 2014–2020) predvideva tudi nekaj ukrepov na območju občine Kamnik. Kot je
pokazala SWOT analiza na področju turizma na ravni Ljubljanske urbane regije, morajo novi
programi temeljiti na tesnejšem povezovanju sektorjev, kot so kultura, šport, kmetijstvo in
gospodarstvo. Razvoj naj bo usklajen z gibanji na mednarodnem turističnem trgu. V porastu
so kolesarski turizem in avtentični proizvodi in storitve (geografsko poreklo). Tu je
izpostavljena Zelena os (Ljubljana, Ljubljansko barje, Kamniška Bistrica). Naravno okolje
ponuja veliko možnosti tudi za preživljanje prostega časa – za izletniški turizem in za izvajanje
različnih oblik rekreacije. Ponudbo pa je treba organizirati in razviti nove proizvode in
doživetja tako za tujega gosta kot za domačega obiskovalca. Nastali so novi programi,
produkti in novi katalogi (razni vodniki po regiji – zelene zgodbe regije, namigi za izlete,
kulinarični vodnik, pripovedi, miti in legende iz regije). Posamezna območja z veliko
vrednostjo naravne in kulturne krajine (npr. Krajinski park Ljubljansko barje, Kamnik z
okolico) so tako postala že precej prepoznavna.
Predlogi v programu so zelo konkretni in predvidevajo zgraditev turistične infrastrukture in
na to vezanih projektov. V občini Kamnik so se tako odločili za štiri projekte:





naravne katedrale in njihov zdravilni potencial,
ureditev trajnostne mobilnosti na območju Kamniško-Savinjskih Alp (KSA),
kolesarska povezava Kamnik–Motnik,
turistični razvoj Velike planine.

4.3. Odlok o občinskem prostorskem načrtu za občino Kamnik
Odlok o občinskem prostorskem načrtu za občino Kamnik (v nadaljevanju OPN Kamnik) je
prostorski izvedbeni dokument, vendar v strateškem delu že opredeljuje tudi razvoj
posameznih dejavnosti. Predvidene so naslednje usmeritve za razvoj turizma in rekreacije v
naravnem okolju:
 Turistična ponudba bo v naravnem okolju usmerjena v gorniški, športnorekreacijski,
podeželski, zdravilski, ekološki in kulturni turizem.
 Razvoj turističnih in športnorekreacijskih dejavnosti je treba usmerjati tako, da se
bodo ohranjale naravne in kulturne kakovosti prostora.
 Zaradi kakovosti in privlačnosti tradicionalne kulturne krajine, ki jo je ustvarilo
kmetijstvo kot prostorsko prevladujoča raba prostora, bo občina spodbujala
podeželski turizem in prostočasne dejavnosti v povezavi s kmetijstvom. V ta namen
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se bo spodbujalo ohranjanje tradicionalnih oblik rabe tal, pa tudi uveljavljanje
alternativnih oblik kmetovanja.
Rekreativni turizem visoke kakovosti se bo še naprej razvijal na območju mesta
Kamnik, kjer je predvidena ureditev površin za širitev turistično-rekreativne ponudbe
predvsem na območju ob reki Kamniška Bistrica in na območju smodnišnice.
V okviru širitve spektra turistične ponudbe bodo na Veliki planini spodbujali nadaljnji
razvoj smučišč in drugih objektov za zimske športe v obsegu, ki je glede na trajnostno
razvojno usmeritev na tem območju še sprejemljiv. Omogoča se tudi umestitev malih
smučišč za lokalne potrebe v bližini naselij, če za to obstajajo naravne danosti in
takšna raba ni v konfliktu z drugimi rabami.
Za potrebe turizma se, ob upoštevanju varstva kulturne dediščine in narave, lahko
preuredijo obstoječi gozdarski objekti, planinske koče, mlini in lovske koče.
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5. REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE V TERMAH SNOVIK IN KAMNIŠKI
BISTRICI
Anketno raziskavo v okviru diplomske naloge sem opravil v Termah Snovik in Kamniški
Bistrici. Na terenu sem skupno opravil šestnajst obiskov, od tega v Kamniški Bistrici deset in v
Termah Snovik šest. Skupno sem na obeh lokacijah opravil 125 anket, 62 anket v Kamniški
Bistrici in 63 anket v Termah Snovik. Kamniško Bistrico sem obiskoval med 6. avgustom in 20.
septembrom 2014, medtem ko je anketiranje Term Snovik potekalo nekoliko dlje, in sicer od
22. avgusta do 22. oktobra 2014. Za anketiranje sem namenoma izbral poletni čas, saj je
takrat v občini vrhunec turistične sezone. Ankete v Kamniški Bistrici sem izvajal na območju
okoli planinske koče, piknik prostora Jurij in spominskega parka. V Termah Snovik je bilo
nekaj anket opravljenih zunaj kopališkega kompleksa v apartmajskem naselju in pa znotraj
okoli bazenov. Izpostaviti je potrebno, da je vzorec odgovorov, ki ga je raziskava zajela na
obeh lokacijah majhen, zato dobljeni rezultati ne odsevajo nujno realnega stanja.
Anketna vprašanja so imela namen izvedeti podatke o obiskovalcu. Tako sem obiskovalce
spraševal o občini stalnega bivališča, starosti in izobrazbi. Od njih sem želel izvedeti tudi
nekaj o načinu in namenu obiska Kamniške Bistrice in Term Snovik. Vprašanja, ki so se
dotikala teh podatkov, so bila o dolžini obiska, načinu prevoza, načinu organizacije, razlogih
za obisk, načinu nastanitve ter o izvoru informacij o lokacijah. Zanimali sta me tudi kritična
ocena ponudbe in prepoznavnost lokacij v občini Kamnik. Obiskovalci so se tako izrekali o
najbolj prepoznavnih turističnih točkah v občini, o pogostosti obiska posameznih turističnih
točk v njej in o motečih dejavnikih na območju Kamniške Bistrice in Term Snovik. Četrti
namen vprašalnika je bil izvedeti podatke o navadah obiskovalcev. Zlasti me je zanimalo, ali
bodo v istem dnevu obiskali še kakšno lokacijo v tej občini.
Pri opravljanju anket sem naletel na nekaj težav, ki lahko vplivajo na zanesljivost dobljenih
rezultatov. Treba je poudariti, da je bilo v času mojih obiskov precej slabo vreme, in to je
močno vplivalo na obisk v Kamniški Bistrici in Termah Snovik. Obisk na obeh lokacijah je
namreč močno odvisen od vremena. Tu se skriva tudi poglavitni razlog za to, da sem moral
Kamniško Bistrico in Terme Snovik obiskati večkrat, kot sem prvotno pričakoval. Na splošno
nisem imel težav s sodelovanjem obiskovalcev in pogosto sem kakšno informacijo od
obiskovalcev izvedel pozneje v pogovoru. Zajeti vzorec ni bil naključen, ampak sem
anketirance izbiral, saj sem želel vključiti v anketo najrazličnejše starostne skupine (katerih
starost presega 18 let) in vrste obiskovalcev (pohodniki, kolesarji ...). Anketa je bila
prevedena tudi v angleški jezik z namenom lažjega anketiranja tujih obiskovalcev. S
sporazumevanjem nisem imel težav.
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6. TERME SNOVIK
Tem diplomskih nalog, ki se navezujejo na Terme Snovik, je bilo do zdaj že več. Terme Snovik
so obravnavali z arhitekturnega (Pipan, 2010), okoljskega (Podlipnik, 2003), ekonomskega
(Avbelj, 2010; Mali, 2008) vidika in zlasti z vidika turizma in ponudbe (Droljc, 2008; Šuštar,
2007). Kompleks ima kratko zgodovino, zato je povsem razumljivo, da razen posameznih
člankov in nekaj diplomskih nalog ne obstaja obsežnejša bibliografija. Terme Snovik so
projekt prihodnosti, v minulem desetletju so predvsem uspešno delno prenesle turistično os
iz Kamniške Bistrice v Tuhinjsko dolino. Zato verjamem, da bodo v prihodnosti še
raziskovane.

6.1. Predstavitev Term Snovik
Terme Snovik ležijo devet kilometrov od Kamnika, v Tuhinjski dolini. So najmanjše in hkrati
najviše ležeče terme v Sloveniji (440 m. n. v.). Zdravilno vodo na območju v Vasenem, Potoku
in Snoviku so odkrili konec prejšnjega stoletja. Domačini so hodili k prosto iztekajoči se vodi
pri Kovaču in nekateri so jo tudi pili. Razširile so se govorice, da naj bi bila voda zdravilna, saj
naj bi dobro vplivala na prebavo. Leta 1953 so na območju vasi Vaseno in Snovik začeli
analizirati vodo in raziskovati morebitne vrelce termalne vode. V naslednjih štiridesetih letih
so Izvrtali več kot deset vrtin, leta 1994 pa je bil na tem območju postavljen prvi pilotni
bazen (Terme Snovik … 2015).
Slika 4: Terme Snovik

Vir: URL: http://kraji.eu/slovenija/terme_snovik/photos/slo (pridobljeno: 31. 5. 2015)

Voda ima ob prihodu na površje 30,6 °C. Prvi poskusni bazen, ki je bil majhen in narejen iz
plastike, je do leta 2001 privabil mnogo obiskovalcev, po neuradnih podatkih približno
70.000, predvsem iz Kamnika, Kranja in Ljubljane. Posledično je bil zaradi tolikšnega
zanimanja junija leta 2001 odprt zunanji termalni bazen s površino 500 m². Januarja 2002 pa
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so v termah odprli pokrito termalno riviero. Julija 2003 je bil dograjen nov zunanji bazen s
površino 500 m², povečali so garderobe in odprli restavracijo Potočka. V želji po povečanju
ponudbe za sprostitev so uredili prostor za fizioterapijo in masaže, odprli pa so tudi
kompleks savn (Šuštar, 2007, str. 14). Leta 2005 sta bili postavljeni prvi hiški apartmajskega
naselja, v naslednjih letih so ta kompleks še razširili in danes je v njem skoraj 400 ležišč.
Ocenjujejo, da je od uradnega odprtja tega kompleksa pa do danes naselje imelo že več kot
34.000 nočitev (Terme Snovik … 2015).
Upravičenost zdraviliško-kopališkega kompleksa Term Snovik je najbolje presojati z vidika
ekonomskih kazalnikov podjetja in števila zaposlenih. Terme Snovik od nastanka v
ekonomskem pogledu rastejo. Leta 2014 so imele približno 2,0 milijona evrov čistih
prihodkov od prodaje, zaposlenih je bilo 28 ljudi. Najvišji prihodek od prodaje so Terme
dosegle v letu 2008, 2,3 milijona evrov. V obdobju od leta 2004 do leta 2014 lahko opazimo,
da je do leta 2008 prihodek od prodaje precej strmo rastel, nato pa do leta 2010 upadel na
približno 2,0 milijona evrov in zdaj številka že pet let stagnira.
Grafikon 5: Prihodek od prodaje v Termah Snovik (2004–2014)

Vir: bizi.si, 2015

Ta gibanja prihodkov se da razložiti z gospodarsko krizo in dejstvom, da so Terme Snovik do
leta 2008 doživljale velik razvoj infrastrukturnih investicij in ponudbe. Prav tako je dejstvo,
da so bile kot nov ponudnik na tržišču zanimive za obiskovalce. Če primerjamo podatke Term
Snovik z največjim zdraviliščem in kopališčem v Sloveniji, Termami Čatež, vidimo, da je bil
leta 2014 tam prihodek od prodaje kar šestnajstkrat večji. Iz te primerjave lahko razberemo,
da Terme Snovik za zdaj v Sloveniji niso ključni ponudnik zdraviliških in kopaliških storitev. V
obdobju 2004–2014 so večinoma vsako leto poslovale s čistim dobičkom. Z izgubo so
poslovale zgolj v letih 2010 in 2011 (Gospodarski kazalci Term Snovik … 2015). Ekonomski
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kazalniki podjetja so torej pozitivni in na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da se bo
kompleks v prihodnosti lahko razvijal.
Terme Snovik imajo velik pomen za razvoj Tuhinjske doline in kamniške občine, zlasti zaradi
dejstva, da ponujajo nova delovna mesta, omogočajo dopolnilno dejavnost na kmetijah in
spodbujajo nastanek storitvenih dejavnosti. Projekt turističnega in zdraviliškega središča
prinaša široke možnosti razvoja turizma in podjetništva na širšem kamniškem območju.
Kakovost storitev je eden izmed ključnih temeljnih ciljev Term Snovik, saj si s tem želijo
ustvariti dodatno vrednost in zagotoviti več prihodov obiskovalcev (Droljc, 2008, str. 19).

6.2. Analiza rezultatov ankete v Termah Snovik
6.2.1. Obiskovalci Term Snovik
Anketiranje na območju Term Snovik je pokazalo precej zanimive rezultate. Izkazalo se je, da
so domači obiskovalci Term Snovik pretežno iz bližnjih občin. Največ jih je prihajalo iz
Ljubljane, in sicer kar 22,2 % vseh anketiranih, ter iz Kamnika – 12,7 %. Preostali obiskovalci
so prihajali iz občin Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Mengeš, Luče, Trzin, Škofja Loka, Lukovica,
Moravče in Komenda. Navedene občine lahko jemljemo kot bližnje občine in skupni odstotek
teh obiskovalcev dosega 65,0 % vseh anketiranih. Med tiste nekoliko bolj oddaljene občine,
iz katerih so prav tako prihajali obiskovalci, lahko prištevamo Krško, Novo mesto, Slovenj
Gradec, Velenje, Celje, Žalec in Maribor. Med obiskovalci iz teh občin jih je največ prihajalo iz
občine Slovenj Gradec, kar je posledica dejstva, da sem v anketo ujel skupino iz te občine, ki
si je za destinacijo izbrala Terme Snovik. Skupni delež obiskovalcev iz bolj oddaljenih občin je
20,6 %. Preostal delež 14,4 % obiskovalcev so tujci, ki sem jih anketiral. Prihajali so iz
Nizozemske, Avstrije, Nemčije in Italije. Izkazalo se je, da so obiskovalci Term Snovik iz precej
različnih občin (kar dvajset različnih občin), kar je glede na število anket sorazmerno visoko
število.
Grafikon 6: Dolžina obiska obiskovalcev na območju Term Snovik
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Obiskovalce sem spraševal tudi o dolžini preživetega časa v Termah Snovik. Domači
obiskovalci so večinoma odgovorili, da bodo v Termah Snovik preživeli nekaj ur (62,9 %) ali
en dan (27,8 %). Precej nizek delež se jih je odločilo za nastanitev in ostalo dva dni (9,3 %).
Obiskovalcev, ki bi izbrali odgovor več dni, nisem zasledil. Pri tujih obiskovalcih sem
povprašal, koliko časa se bodo zadržali na območju Slovenije in v drugem delu vprašanja,
koliko časa se bodo zadržali na območju občine Kamnik. V povprečju so se tuji obiskovalci
izrekli, da se bodo na območju Slovenije zadržali 6,3 dneva, na območju občine Kamnik pa
2,2 dneva. Analiza tega odgovora nam pokaže, da so domači obiskovalci pretežno tisti, ki
pridejo v Terme Snovik za kakšen dan ali nekaj ur. Pri tujih obiskovalcih je opaziti, da Terme
Snovik izberejo kot točko za nekaj dni, nato pa obiščejo še kakšno drugo destinacijo v
Sloveniji. To potrjuje podatek, da je samo en tuji obiskovalec, ki je preživel celoten čas v
Sloveniji na območju občine Kamnik.
Od obiskovalcev sem želel izvedeti tudi podatek, ali so Terme Snovik že kdaj obiskali oziroma
kolikokrat. Velika večina domačih obiskovalcev je odgovorila, da so Terme Snovik v
preteklosti že obiskali. Delež takšnih odgovorov je 68,5 %. Sorazmerno velik je tudi delež
domačih obiskovalcev, ki so Terme Snovik obiskali prvič, in sicer 31,5 %. Tiste, ki so
zdravilišče že obiskali, sem vprašal o pogostosti obiska Term Snovik oziroma kolikokrat
približno so jih že obiskali. Zabeležil sem naslednje odgovore: petkrat (15 obiskovalcev),
desetkrat (10 obiskovalcev), dvajsetkrat (5 obiskovalcev), trikrat (4 obiskovalci), dvakrat (1
obiskovalec) in tridesetkrat (1 obiskovalec). Torej to pomeni, da se obiskovalci, ki so Terme
že obiskali, sem vračajo nekajkrat na leto, enkrat na leto ali na nekaj let. Tuji obiskovalci so
vsi odgovorili, da so Terme Snovik obiskali prvič in med njimi ni bilo zaslediti rednih
obiskovalcev.
Grafikon 7: Stalni obiskovalci Term Snovik

Opomba: Upoštevani so samo odgovori domačih obiskovalcev.

Analiza odgovorov na vprašanje o tem, kako so obiskovalci prispeli v Terme Snovik (sami, v
dvoje, z družino …), je pokazala, da so domači obiskovalci prispeli v največji meri v dvoje in z
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družino. Oba odgovora sta dobila 37,1-odstotni delež. 16,6 % je bilo domačih obiskovalcev, ki
so prispeli sami, in 9,2 % tistih, ki so prišli v Terme Snovik s skupino prijateljev. Opazil sem, da
je bilo veliko obiskovalcev starih staršev z vnuki. To je zanimiva skupina, na katero velja
opozoriti. Pri tujih obiskovalcih je bilo največ takšnih, ki so prispeli v Terme Snovik z družino.
Delež teh je dosegel 55,5 %. Delež tujih obiskovalcev, ki so prispeli v dvoje ali s skupino
prijateljev, je znašal 22,2 %, med njimi pa nisem naletel na nikogar, ki bi prispel sam. Anketa
je pokazala, da obiskovalci Term Snovik večinoma prispejo v dvoje ali z družino.
Grafikon 8: Anketiranci glede na skupino, v okviru katere so obiskali Terme Snovik

Vsi domači obiskovalci, ki sem jih zajel v svoji anketi, so v Terme Snovik prišli v lastni režiji. Pri
tujih obiskovalcih je bila večina, 55,5 %, takšnih, ki so v Terme Snovik prišli v lastni režiji, 44,4
% tujih obiskovalcev je prišlo s turistično agencijo.
Grafikon 9: Način prevoza obiskovalcev Term Snovik

Obiskovalce sem spraševal tudi o načinu transporta do Term Snovik. Tu bom združil
odgovore domačih in tujih obiskovalcev. Večinoma so obiskovalci v Terme Snovik prišli z
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osebnim avtomobilom. Delež teh je dosegel 92,0 %, delež obiskovalcev, ki so se pripeljali z
avtodomom, je dosegel 3,2 %, najmanj je bilo takšnih, ki so prispeli s kolesom, motorjem in
avtobusom.
6.2.2. Razlogi za obisk Term Snovik
Zanimalo me je, v katerem letnem času obiskovalci najraje obiščejo Terme Snovik. Tudi tu
sem odgovore tujih in domačih obiskovalcev v analizi združil. Največ je bilo takšnih, ki Terme
Snovik obiščejo jeseni, sledil je odgovor skozi vse leto, poleti in spomladi. Deleži vseh teh
odgovorov se bistveno ne razlikujejo, edino odgovor pozimi je prejel nekoliko manjši delež.
Seveda to ne pomeni, da so ti podatki odraz dejanskega stanja, saj je treba upoštevati, da
sem anketo izvajal poleti in jeseni, zato je pričakovano, da sta ta dva letna časa dobila
nekoliko večji delež.
Grafikon 10: Sezonskost turističnega obiska Term Snovik

Med razlogi za obisk Term Snovik je bilo z naskokom največ takšnih obiskovalcev, ki so prišli
zaradi možnosti kopanja (87 %), na drugem mestu je bil lahek in kratek dostop (44 %), na
tretjem mirna, tiha okolica in odsotnost hrupa (35 %), na četrtem zdravilni učinki termalne
vode (30 %), na petem različne zanimivosti v okolici Term Snovik (17 %) in na šestem ugodna
cena (11 %). Drugi odgovori, ki so bili še na voljo (drugo, dobra gostinska ponudba, možnost
za sprehod, rekreacijo), niso dosegli omembe vrednega deleža.
Grafikon 11: Prevladujoči razlogi za obisk Term Snovik
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Pri tem vprašanju je obiskovalec lahko izbral več odgovorov. Odgovori so pokazali tudi na
manjšo privlačnost kulinarične ponudbe in možnosti rekreacije v okolici term. Po drugi strani
se je treba zavedati, da gostje večinoma prihajajo za en dan, zato je takšna razporeditev
odgovorov logična.
6.2.3. Kritičen pogled obiskovalcev Term Snovik
V anketi so se obiskovalci lahko izrekli tudi opisno o tem, kaj jih moti pri Termah Snovik.
Največkrat – kar štirikrat – so zapisali, da jih motijo označbe na cestah, ki usmerjajo do term.
Prav tako so štirje obiskovalci zapisali, da jih moti majhnost kompleksa in bi bilo dobro v
ponudbo dodati še kakšen bazen. Zapisali so tudi, da jih motijo nepravilne cene, ki so
navedene na spletni strani, in cena vstopnine. Takšni so bili trije komentarji. Eden izmed
obiskovalcev je komentiral neurejenost sanitarij. Dva komentarja sta bila namenjena sami
prometni ureditvi v kompleksu (zapornica pri vhodu v apartmajsko naselje je nameščena na
klančino, majhnost parkirišč).
Prav zato me je zanimalo zadovoljstvo obiskovalcev Term Snovik z obstoječo ponudbo.
Spraševal sem po zadovoljstvu z bazeni, wellnessom, rekreacijsko ponudbo, gostinsko
ponudbo, nastanitvijo in ceno storitev. Zadovoljstvo so lahko izrazili z opisno oceno odlično,
povprečno, skromno in v primeru, da ponudbe ne poznajo, so lahko izbrali odgovor ne vem.
Izkazalo se je, da so obiskovalci najbolj zadovoljni s ponudbo bazenov, ki so jo v veliki večini
ocenili z oceno odlično. Najmanj so bili gostje zadovoljni z rekreacijsko ponudbo, saj jih je
dve tretjini odgovorilo z oceno povprečno. Pri nastanitvah je nekdo odgovoril, da se mu zdi
ponudba skromna. Zaznal sem, da je bilo veliko odgovorov ne vem, kar pomeni, da
obiskovalci niso seznanjeni s ponudbo ali pa je ne izkoristijo. Največ odgovorov ne vem je
bilo pri nastanitveni ponudbi, kar je glede na delež tistih, ki so prenočevali, povsem
razumljivo. Kot najmanj poznani lahko torej omenim ponudbi wellnessa in športne
rekreacije. Tu moram zapisati, da v Termah Snovik obstaja nekaj tovrstne ponudbe za
rekreacijo na prostem, ki bi jo sam uvrstil med zanimivo in inovativno ponudbo. Takšni
primeri so telovadnica na prostem, ki jo je mogoče najti v apartmajskem naselju, pa
organizacija kolesarskih izletov in organizirana vadba v bazenu.
Preglednica 5: Zadovoljstvo obiskovalcev s ponudbo Term Snovik
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6.2.4. Prepoznavnost turističnih točk v Kamniku za obiskovalce Term Snovik
Ker me pri mojem raziskovanju zanima tudi to, kako bi povezal lokaciji Kamniške Bistrice in
Term Snovik, sem želel ugotoviti, koliko obiskovalci Term Snovik v istem dnevu uporabljajo
drugo turistično ponudbo na območju občine Kamnik. Delež tistih, ki so odgovorili z da, je bil
38 %, delež tistih z ne pa 62 %. Pri analizi tega vprašanja je treba upoštevati, da je velik delež
obiskovalcev domačinov oziroma prebivalcev sosednjih občin. Zato je razumljivo, da se po
obisku Term Snovik po večini odpravijo domov.
Grafikon 12: Navade obiskovalcev Term Snovik

Iz tega se da razbrati, da so Terme Snovik turistična lokacija, ki si jo obiskovalci izberejo kot
samostojno točko, čeprav je treba vedeti, da delež tistih, ki so odgovorili z da, ni majhen. Na
vprašanje, katero lokacijo so danes še obiskali, je največ anketiranih odgovorilo, da so
obiskali mesto Kamnik (deset obiskovalcev), na drugem mestu je bila Kamniška Bistrica
(devet obiskovalcev) in na tretjem Velika planina (štirje obiskovalci). Pojavil se je še odgovor
Kamniško-Savinjske Alpe. Skratka, sklepati je, da si nekateri gostje Term Snovik želijo obiskati
še kakšno izmed bližnjih lokacij, ki so zanimive predvsem zaradi možnosti rekreacije v naravi.
Tu se torej odpira priložnost določenim oblikam turistične ponudbe, ki bi turiste pripeljala do
teh lokacij.
Obiskovalce sem prosil, naj navedejo tri najbolj prepoznavne turistične točke v občini
Kamnik. Največ obiskovalcev se je opredelilo, da je to mesto Kamnik (31,2 %), sledijo Velika
planina (18,3 %), Terme Snovik (15,0 %), Kamniška Bistrica (14,5 %) Arboretum Volčji Potok
(11,8 %), Kamniško-Savinjske Alpe (8,1 %) in Sveti Primož nad Kamnikom (1,1 %). Ti podatki
in podatki o lokacijah, ki so jih obiskali tisti obiskovalci, ki niso obiskali samo Term Snovik, se
ujemajo in veljalo bi predvsem v Termah Snovik pripraviti ponudbo za lokacije, ki so jih
obiskovalci navedli v odgovorih na ti dve vprašanji. Tu pa se spet postavlja vprašanje, na
kakšen način, ali izkoristiti obstoječo možnost itd.
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6.3. Intervju z direktorjem Term Snovik Ivanom Hribarjem
Intervju z direktorjem Term Snovik Ivanom Hribarjem sem opravil v avgustu 2014. Vprašanja
so bila usmerjena tako, da sem želel izvedeti nekaj o samem kompleksu Term in seveda o
načrtih za prihodnost. Zanimali so me predvsem razvoj in infrastrukturni načrti. Intervju sem
izvedel v prostorih Term Snovik in je trajal približno 20 minut. Pogovor je bil nestrukturiran in
ni imel vnaprej predvidenih vprašanj.
Po besedah Ivana Hribarja so Terme Snovik ena izmed najpomembnejših turističnih lokacij v
občini Kamnik zlasti zaradi dejstva, da so največji ponudnik prenočišč. Poudaril je tudi, da je
pomembna njihova ponudba wellnessa, ki naj bi prepričala goste. Na vprašanje, kakšni gosti
prihajajo v Terme Snovik, sva se najprej ustavila pri tujih obiskovalcih. Povedal je, da prihaja
veliko gostov iz držav nekdanje Jugoslavije, Italije, Avstrije in držav Beneluksa. Gostje iz držav
nekdanje Jugoslavije prihajajo v Snovik pozimi, saj je njihov namen smučanje v Sloveniji.
Največ tujih gostov pa je Izraelcev in zanje posebej pripravijo ponudbo. Pri domačih
obiskovalcih je poudaril, da obstaja veliko rednih obiskovalcev, ki prihajajo zlasti jeseni, ko se
vrhunec sezone izteče in se vse skupaj nekoliko umiri. To so starejši gostje iz okolice Kranja in
Škofje Loke. Terme Snovik ponujajo veliko obstranske turistične ponudbe v obliki
organizacije dogodkov rekreacijskega ali kulturnega značaja.
Nato sva se dotaknila razvoja in prihodnosti Term Snovik. Direktor Ivan Hribar mi je povedal,
da imajo Terme trenutno zazidanih nekaj več kot 4,3 hektarja površin, dovoljenje pa imajo za
več kot 23 hektarjev površin. Torej prostor ni ovira pri širjenju ponudbe podjetja. Za
prihodnost v podjetju načrtujejo, da bi dogradili še pokrit olimpijski bazen, ki bi služil
predvsem športnikom. Ti bi lahko tu trenirali in bivali v času treninga. Omenjeni projekt bo
velik izziv za prihodnost, saj je treba uskladiti veliko administrativnih vprašanj, preden bo
lahko uresničen. Povedal je še, da se trudijo in se bodo tudi v prihodnje trudili izboljšati
kulinarično ponudbo. Posebej je direktor Hribar poudaril vključitev občine Kamnik v
strategijo Srce Slovenije in tu pomembno vlogo igrajo Terme Snovik. Poudaril je tudi, da so
Terme Snovik primer eko term, saj so leta 2008 dobile eko certifikat (znak za okolje EU za
turistične nastanitvene objekte), in to kot prve terme v Sloveniji. Pozneje so Terme Snovik
dobile še nagrado mednarodne komisije za varstvo Alp (v Sloveniji deluje kot društvo CIPRA).
Torej bo razvoj Term Snovik v prihodnje še vedno imel ekološke prioritete.
Na vprašanje, kako bi povezal turistične lokacije v občini, je direktor povedal, da je treba
vsako lokacijo gledati skozi drugačno prizmo. Verjame, da vsaka lokacija privablja svoje
obiskovalce, ki imajo svoje želje v zvezi s preživljanjem prostega časa. V Termah Snovik jim
ponudijo letake in razgrnejo turistično ponudbo v občini, organizirajo pa tudi izlete na Veliko
planino, kolesarjenje in podobno.
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7. KAMNIŠKA BISTRICA
O dolini Kamniške Bistrice je bilo že veliko zapisanega, opravljenih je bilo tudi že veliko
najrazličnejših študij in raziskovanj. Teme raziskovanj se predvsem dotikajo
fizičnogeografskih področij in pa turistične ponudbe (Vahter, 2000). To ni nič nenavadnega,
saj je Kamniška Bistrica ena bolj prepoznavnih dolin v Sloveniji. Sistematično jo je več let
proučeval oddelek za geografijo na Univerzi v Ljubljani. Večina diplomskih del na temo
Kamniške Bistrice ima fizičnogeografsko vsebino. Napisanih je tudi nekaj člankov o turističnih
navadah obiskovalcev Kamniške Bistrice (Cigale, 2011). O tej dolini je napisanih tudi nekaj
knjig. Omeniti velja še najrazličnejše plezalne in pohodniške vodnike (Pollak, 2009), ki so prva
informacija turistom, ki prihajajo v Kamniško Bistrico.

7.1. Predstavitev Kamniške Bistrice
Območje doline Kamniške Bistrice je bilo v preteklosti težko dostopno, zato je bilo slabo
obljudeno. Znano je, da so se na območju doline, predvsem v spodmolih in jamah, zadrževali
vojaški ubežniki in rokovnjači. Med drugo svetovno vojno je pod Kozjim hrbtom delovala
partizanska bolnišnica Bela, danes so še vidni nekateri ostanki. Da so dolino oziroma više
ležeče kraje naseljevali že v pradavnini, potrjujejo najdeni predmeti na planini pod
Kamniškim sedlom. Prva dostopna cesta je bila zgrajena v tridesetih letih 20. stoletja in
pozneje večkrat obnovljena ter nazadnje v sedemdesetih modernizirana. Ko še ni bilo ceste,
so bile nad strugo Kamniške Bistrice speljane lesene galerije. Dolina se je vse bolj
modernizirala in v šestdesetih letih so zgradili še nihalko na Veliko planino, ki ima spodnjo
postajo v dolini Kamniške Bistrice. Leta 1905 so dali lovsko kočo v Kamniški Bistrici v najem
Slovenski planinski zvezi in ta jo je leta 1929 obnovila in tako je nastal planinski dom v
Kamniški Bistrici (Mušič - Habjan, Pollak, 2012, str. 1-2).
Kamniška Bistrica je ime za reko in dolino. Reka je 33 kilometrov dolga alpska reka, ki izvira
izpod Kamniško-Savinjskih Alp. Dolina reke je ena izmed najlepših alpskih dolin v Sloveniji,
sega globoko v osrčje gora in po njej pridemo prav v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp. Dolina
Kamniške Bistrice je ledeniško preoblikovana in to dokazujejo mogočni balvani, ki jih je
mogoče opaziti še danes zlasti v zgornjem delu doline. Dolina je precej slikovita v delu med
izvirom in pritoki v Stahovici (Slovenija – turistični vodnik, 2002, str. 584). Izvir Kamniške
Bistrice leži na nadmorski višini 600 metrov. Severni del doline ob Kamniški Bistrici nosi
enako ime kot reka. Ko torej govorimo o dolini Kamniške Bistrice, moramo imeti v mislih del
porečja, ki sega od izvira do Stahovice. Vrhunec turističnega obiska je Kamniška Bistrica
dosegala v letih od 1960 do 1983. Po podatkih SURS-a (stara metodologija zbiranja
podatkov) je takrat letni obisk Kamniške Bistrice dosegal prek 10.000 turistov. Rekordno je
bilo leto 1974, ko je to območje obiskalo več kot 18.000 turistov. Krivulja se je obrnila po letu
1990 in takrat je obisk upadel na približno 5000 turistov. Nato se je začela stagnacija
prihodov turistov in danes se giblje okoli 3000 prihodov na leto (Cigale, Lampič, 2014, str.
23). Prelom z vidika števila turistov je v Kamniški Bistrici nastal v času osamosvojitve
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Slovenije. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da podatki stare metodologije pod Kamniško
Bistrico prištevajo tudi Veliko planino. Kljub temu je dejstvo, da se je pomen Kamniške
Bistrice v turističnem pomenu močno zmanjšal.
Slika 5: Planinski dom v Kamniški Bistrici

Vir: URL: http://www.slotrips.si/slo/naravne-znamenitosti/trip/1109/Znamenitosti-kamniske-bistrice (pridobljeno: 4. 6.
2015)

Nekaj znamenitosti v Kamniški Bistrici je takšnih, da je treba nanje opozoriti, saj so za turiste
precej privlačne ali pa ob morebitni dobri ponudbi lahko oživijo. Že prej sem omenjal izvir
Kamniške Bistrice ob planinski koči. V bližini je več kraških izvirov, ki se izlivajo v jezerce.
Nekoliko niže po strugi Kamniške Bistrice je naravna znamenitost, soteska Predaselj. Soteski
Veliki in Mali Predaselj sta najožji del struge Kamniške Bistrice, ležita slab kilometer pred
Domom v Kamniški Bistrici. Veliki Predaselj meri na najglobljem delu 30 metrov, Mali
Predaselj pa 15 metrov. Obiskovalci si to znamenitost lahko ogledajo povsem od blizu, saj
pešpot pripelje okoli soteske na sam izhodni del. V dolini stoji tudi arhitekturna znamenitost.
To je lovski dvorec, ki je bil zgrajen pred drugo svetovno vojno za kralja Aleksandra,
oblikoval ga je sloviti arhitekt Jože Plečnik leta 1932, zgrajen pa je bil leta 1934. Slab
kilometer više od planinskega doma v Kamniški Bistrici leži spominsko pokopališče vseh, ki so
se ponesrečili v Kamniško-Savinjskih Alpah ali pa so v te hribe radi zahajali. Tu najdemo tudi
spominsko ploščo znanemu alpinistu Tomažu Humarju. Spominski park je nastal v 70-ih letih
prejšnjega stoletja na pobudo Planinskega društva Kamnik, ki je danes skrbnik parka. V
Kamniški Bistrici je tudi znan slap Orglice, ki je visok približno 30 metrov. Kamniška Bistrica je
torej bogata z znamenitostmi, ki pa so premalo cenjene in niso povezane med seboj.
Nekatere od zgoraj naštetih sploh nimajo funkcije v prostoru oziroma so zaprte
(Znamenitosti Kamniške Bistrice … 2015). Še vedno pa dolina Kamniške Bistrice ostaja
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izhodišče za najrazličnejše pohodniške ture v osrednji del Kamniško-Savinjskih Alp. Vrhovi, ki
se dvigajo nad dolino, so Grintovec, Skuta, Brana, Planjava itd. Če si želimo nekoliko krajše
ture, se lahko povzpnemo na Kamniško sedlo. Veliko obiskovalcev, ki ima namen obiskati
Kamniško-Savinjske Alpe, je tudi alpinistov, ki ne obiskujejo klasičnih pohodniških poti
(Slovenija – turistični vodnik, 2002, str. 586). Kamniška Bistrica ostaja biser v turistični
ponudbi občine Kamnik, vsekakor pa ni več osrednja igralka, kot je to bilo pred tremi
desetletji.
Slika 6: Soteska Predaselj

Vir: URL: http://kraji.eu/slovenija/soteska_predaselj/slo (pridobljeno: 4. 6. 2015)

7.2. Analiza rezultatov ankete v Kamniški Bistrici
7.2.1. Obiskovalci Kamniške Bistrice
V Kamniški Bistrici je bilo čutiti, da je bilo v času anketiranja precej več obiskovalcev tujih
državljanov, in to je opaziti tudi v odstotku obiskovalcev, ki sem jih anketiral, saj jih je bilo kar
29 % tujcev. Tuji obiskovalci, ki so bili anketirani, so prihajali iz Nemčije (5), Nizozemske (3),
Hrvaške (3), Avstrije (2), Madžarske, Italije, Izraela, Poljske in Kanade. Med domačimi
obiskovalci so izstopali tisti, ki prihajajo iz bližnjih občin. Največ jih je prihajalo iz Ljubljane
(12), Domžal (8), Kamnika (8) in Komende (4). Anketa je zajela še obiskovalce iz občin Krško
(3), Kranj, Celje, Murska Sobota, Moravče, Sveti Jurij ob Ščavnici, Rečica ob Savinji,
Žužemberk, Lukovica in Mengeš. Kar 79,5 % domačih obiskovalcev je prihajalo iz sosednjih
oziroma bližnjih občin in zgolj 21,5 % je bilo takšnih, ki so bili iz bolj oddaljenih občin. Vendar
je treba poudariti, da je bilo značilno za obiskovalce, ki so prihajali od nekoliko dlje, da so iz
precej oddaljene občine. Ta podatek lahko pomeni, da je Kamniška Bistrica poznana tudi širši
javnosti in je lahko cilj obiska tudi za Slovence iz bolj oddaljenih regij.
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Grafikon 13: Dolžina obiska na območju Kamniške Bistrice

Večina domačih obiskovalcev se je odločila, da bo v Kamniški Bistrici preživela zgolj nekaj ur.
Takšnih je bilo kar 77,2 % obiskovalcev. Opazen delež (13,6 %) je bil takšnih obiskovalcev, ki
so se odločili to območje obiskati za en dan. To so bili predvsem pohodniki in gorski
navdušenci. Zgolj 9,2 % je bilo obiskovalcev, ki so v Kamniški Bistrici prebili več dni. Podatek
nam pove, da domači obiskovalci Kamniško Bistrico po večini obiščejo z namenom, da v njej
preživijo kakšno uro in se na kratko sprehodijo do bližnjih točk ali pa gredo više v hribe ali
gore. Pri tujih obiskovalcih je bil povprečen čas obiska Slovenije 4,3 dneva, povprečen čas
obiska na območju kamniške občine je v večini primerov trajal zgolj nekaj ur ali pa en dan.
Tujih obiskovalcev, ki so na območju občine Kamnik preživeli nekaj ur ali en dan, je bilo 83,3
%. Omeniti velja skupino hrvaških obiskovalcev, ki so se odločili Kamniško Bistrico obiskati za
en dan in so si jo izbrali za samostojen cilj. Sklenemo lahko, da je Kamniška Bistrica primer
turistične lokacije, ki jo obiskujejo predvsem dnevni obiskovalci, tako domači kot tuji.
Na vprašanje o pogostosti obiska Kamniške Bistrice je večina domačih obiskovalcev
odgovorila, da so dolino v preteklosti že obiskali. Delež teh je kar 88,6 %. Številni so
odgovorili, da so Kamniško Bistrico obiskali že več kot desetkrat ali celo 20-krat. Pridobljeni
podatki torej pričajo o tem, da je Kamniška Bistrica lokacija, ki jo domači obiskovalci
pretežno redno obiskujejo in jim je poznana. Pri tujih obiskovalcih je bilo ravno nasprotno,
saj jih je kar 94,4 % odgovorilo, da so na tem območju prvikrat. Predvsem moram poudariti,
da je Kamniška Bistrica očitno precej priljubljena nekajurna turistična točka tujim turistom, ki
si želijo opazovanja naravnih lepot. Med anketiranjem obiskovalcev sem naletel na veliko
kolesarjev, ki prav tako radi zahajajo v Kamniško Bistrico. Tudi zaradi njih je delež tistih, ki
pridejo sem zgolj za nekaj ur, večji. Takšni rezultati so pričakovani tako za domače kot za tuje
obiskovalce.
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Grafikon 14: Stalni obiskovalci Kamniške Bistrice

Opomba: Upoštevani so samo odgovori domačih obiskovalcev.

Analiza vprašanja o prevladujočih skupinah obiskovalcev je dala naslednje odgovore: domači
obiskovalci so prišli v Kamniško Bistrico v največ primerih v dvoje, in sicer v 52,4-odstotnem
deležu, 20,4 % je bilo takšnih, ki so v Kamniško Bistrico prišli sami ali s skupino prijateljev,
zgolj 6,8 % je bilo obiskovalcev, ki so prišli kot družina. Pri tujih obiskovalcih so bili deleži 33,3
% popolnoma enaki pri odgovorih: s skupino prijateljev, v dvoje in z družino. Zanimivo je, da
ni bilo nikogar, ki bi prišel v Kamniško Bistrico sam.
Grafikon 15: Anketiranci glede na skupino, v okviru katere so obiskali Kamniško Bistrico

Na vprašanje, kako so prišli v Kamniško Bistrico, so domači obiskovalci odgovorili, da
večinoma v lastni organizaciji. Takšnih je bilo kar 88,6 %, znaten je bil delež tistih, ki so prišli s
turistično agencijo ali organizirano. Pri tujih obiskovalcih je bilo podobno, saj je prav tako
največ obiskovalcev prišlo v Kamniško Bistrico v lastni organizaciji, in sicer 77,7 %, 16,6odstotni je bil delež tistih, ki so prišli s turistično agencijo.
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Grafikon 16: Način prevoza obiskovalcev Kamniške Bistrice

Opomba: Upoštevati je treba, da sem namenoma anketiral določene skupine. Zlasti sem anketiral določeno količino
kolesarjev in to se pozna pri analizi rezultatov. Dejstvo je, da če bi gledali rezultate skozi vse leto, bi število kolesarjev upadlo
– značilni so za pozno pomlad, poletje in zgodnjo jesen.

Vprašanje o načinu prevoza obiskovalcev do Kamniške Bistrice je pokazalo naslednje –
grafikon 16 prikazuje skupne deleže tujih in domačih obiskovalcev. Pri domačih obiskovalcih
je delež tistih, ki so prišli z osebnim avtomobilom, dosegel 50 %, kolesarjev je bilo 36,4 %,
opazen pa je bil tudi delež motoristov, in sicer 13,6 %. Pri tujih obiskovalcih so največji delež
38,8 % dosegli tisti, ki so prišli z osebnim avtomobilom. Enak delež so dosegli tudi
obiskovalci, ki so se pripeljali z avtobusom. 16,6 % je bil delež tistih, ki so v Kamniško Bistrico
prispeli z avtodomom, en sam tuji obiskovalec je prišel s kolesom. Odgovori domačih in tujih
obiskovalcev pa se razlikujejo predvsem pri načinu transporta, saj domači obiskovalci v
Kamniško Bistrico pogosto zahajajo s kolesom ali motorjem, medtem ko tuji obiskovalci
uporabijo tudi avtobusni prevoz ali pa pridejo v Kamniško Bistrico z avtodomom. Kljub vsemu
večina še vedno pride v dolino z osebnim avtomobilom.
7.2.2. Razlogi za obisk Kamniške Bistrice
Obiskovalce sem spraševal, v katerem letnem času obiščejo Kamniško Bistrico. Pri tem
vprašanju so obiskovalci lahko izbrali več odgovorov. Odgovarjali so samo domači obiskovalci
in tisti, ki so to območje v preteklosti že obiskali. Največkrat, kar 35-krat, se je pojavil
odgovor poleti, 19 obiskovalcev je odgovorilo, da Kamniško Bistrico obiščejo spomladi, 10 jih
je odgovorilo jeseni in po 4 pozimi in skozi vse leto. Pokazalo se je, da je dolina večinsko cilj
turističnega obiska v spomladanskih in predvsem v poletnih mesecih. Odgovor nakazuje na
sezonskost obiska doline. To trditev potrjuje tudi odpiralni čas planinske koče v Kamniški
Bistrici. Koča je od maja do septembra stalno odprta (izjema je ponedeljek), od oktobra do
aprila pa zgolj ob koncu tedna (Odpiralni čas … 2015).
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Grafikon 17: Sezonskost turističnega obiska v Kamniški Bistrici

Na vprašanje o razlogu za obisk Kamniške Bistrice je bilo prav tako mogoče odgovoriti z več
odgovori. Obiskovalci so največkrat navedli razlog privlačna pokrajina, kar 82,3 % vseh
obiskovalcev je odgovorilo tako. 64,5-odstotni delež odgovorov je bil, da prihajajo zaradi
možnosti ukvarjanja s priljubljenimi dejavnostmi. Omeniti velja še odgovora lahek in kratek
dostop, ki je imel 43,5-odstotni delež, in mirna, tiha okolica z 41,9-odstotnim deležem
odgovorov. Preostali odgovori, ki so bili na voljo, so bili le malokrat izbrani (dobra gostinska
ponudba zgolj 3,2 %, drugi razlogi 1,6 %).
Grafikon 18: Prevladujoči razlogi za obisk Kamniške Bistrice

Pri razlogih za obisk Kamniške Bistrice je torej precej jasno, da gre za lokacijo, ki jo
obiskovalci obiskujejo sezonsko v toplejšem delu leta, saj sta razloga njihovega obiska
rekreacija v naravi in uživanje v naravnih lepotah. Odgovori na ti dve vprašanji to lepo
dokazujejo.
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7.2.3. Kritičen pogled obiskovalcev na turistično ponudbo v Kamniški Bistrici
Obiskovalce Kamniške Bistrice sem povprašal tudi o viru informacij, ki so jih dobili o tem
območju, in o treh lokacijah v kamniški občini, ki jih vidijo kot glavne turistične točke, ter jim
dal možnost, da povedo, kaj jih moti oziroma kaj bi ponudbi dodali. Največ obiskovalcev je
informacije o Kamniški Bistrici dobilo od svojih prijateljev in znancev. Delež takšnih je bil kar
70,9-odstotni. Drugi najbolj pogosti odgovor je bil na internetu, in sicer je dobil 45,2-odstotni
delež, tretji pa na televiziji – 14,5 %. Znaten delež, 8,0 %, sta dobila še odgovora iz
prospektov in drugo. Pri slednjem odgovoru so imeli obiskovalci možnost dopolnitve
odgovora in večina je zapisala, da Kamniško Bistrico poznajo že od malih nog oziroma je
poznavanje te lokacije splošno med Slovenci. Zanimivo je, da nihče ni obkrožil odgovora na
sejmih in prireditvah, čeprav vemo, da tja pride velika množica obiskovalcev.
Omenil sem, da so imeli obiskovalci možnost izraziti tudi svoje kritike in opažanja o Kamniški
Bistrici in ureditvi. Največ komentarjev, kar devet, so podali na samo prometno ureditev v
dolini. Menili so, da je preveč prometa, da je neurejeno parkirišče in da je zelo slabo
poskrbljeno za varnost kolesarjev. Teh je v poletnih mesecih veliko in so v prometnem
pogledu ogrožena skupina. En obiskovalec je predlagal zaprtje doline za ves promet in
drugačno ureditev. Dva obiskovalca sta zapisala, da ju moti prevelika količina obiskovalcev v
Kamniški Bistrici. Nekoga je zmotilo dejstvo, da je v zimskih mesecih planinska koča v
Kamniški Bistrici zaprta in obiskovalci nimajo kam iti. En anketiranec je predlagal organizacijo
več dogodkov v dolini in večje število športnih dejavnosti. Nekdo pa je opozoril na
pomanjkanje informacij.
7.2.4. Obisk turističnih znamenitosti v Kamniški Bistrici
Od obiskovalcev sem želel izvedeti, katere znamenitosti v Kamniški Bistrici so že obiskali.
Mogoči odgovori so bili gore, izvir Kamniške Bistrice, soteska Predaselj, dvorec kralja
Aleksandra, spominski park in slap Orglice. Kar 70,9-odstotni je bil delež tistih, ki so že
obiskali izvir Kamniške Bistrice, kar je glede na lokacijo anketiranja povsem razumljivo. Kot
druga najbolj prepoznana znamenitost je soteska Predaselj s 27,4-odstotnim deležem, sledi
spominski park – 25,8 %, slap Orglice in gore so dobili enak delež – 22,5 % in dvorec kralja
Aleksandra – 16,1 %.
Izkazalo se je, da obiskovalci, ki niso prvič prišli v Kamniško Bistrico, dobro poznajo
znamenitosti na tem območju. Mogoče je nekoliko slabši obisk dosegel le dvorec kralja
Aleksandra, kar je razumljivo, saj nima funkcije in je zaprt. Na srečo so ga pred leti lepo
obnovili in potreben bi bil najemnik, ki bi objekt oživil. Pri obisku gora sem obiskovalce
povprašal tudi po vrhu, ki so ga obiskali. Največ odgovorov sta prejela Kamniško sedlo in
Velika planina. Med odgovori so se pojavili še Brana, Planjava in Grintovec. Opozoril bi še na
slabo ureditev kažipotov za spominski park. Nekaj obiskovalcev me je namreč spraševalo,
kako se pride do spominskega parka, in povedalo, da jim na to vprašanje niso znali odgovoriti
v planinski koči. Dolina Kamniške Bistrice ima torej kulturne in naravne znamenitosti, ki bi jih
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bilo treba bolje označiti in promovirati. To bi bilo smiselno zlasti zaradi dejstva, ker dolino
obiskovalci obiščejo za kratek čas. Omenjene znamenitosti ležijo precej strnjeno, na dokaj
majhnem območju.
Grafikon 19: Prepoznavnost znamenitosti v Kamniški Bistrici

7.2.5. Prepoznavnost turističnih točk v Kamniku pri obiskovalcih Kamniške
Bistrice
Pri odgovorih o treh najbolj prepoznavnih točkah v občini Kamnik so obiskovalci največkrat
omenili mesto Kamnik (45 odgovorov), Kamniško Bistrico (36 odgovorov), Veliko planino (30
odgovorov), Terme Snovik (19 odgovorov), Arboretum Volčji Potok (18 odgovorov),
Kamniško-Savinjske Alpe (11 odgovorov) in Sveti Primož nad Kamnikom (4 odgovori). Pri
obiskovalcih so se pojavili še nekateri drugi odgovori, vendar jih je mogoče prišteti h kateri
izmed zgoraj navedenih lokacij. Ti odgovori nam predvsem pomagajo pri ugotavljanju, kam bi
lahko usmerili turistično ponudbo v Kamniški Bistrici. Pomembno je, katere so tiste lokacije,
ki jih obiskovalci te doline prepoznajo kot ključne.
Na vprašanje, ali bodo obiskovalci Kamniške Bistrice danes izkoristili še kakšno drugo
ponudbo v občini Kamnik, so pritrdilno odgovorili v 45,1 % in odklonilno v 54,9 %. To
pomeni, da je skoraj polovica obiskovalcev takšnih, ki imajo željo nadaljevati turistično
potepanje tisti dan in jim Kamniška Bistrica ne zadošča. V večini primerov so odgovorili, da se
bodo ustavili v mestu Kamnik, nekaj obiskovalcev pa se je odpravilo na Veliko planino.
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Grafikon 20: Navade obiskovalcev Kamniške Bistrice

7.3. Intervju z odgovornim za prostor za piknik Jurij v Kamniški Bistrici
Marjanom Jerajem
Intervju z Marjanom Jerajem sem opravil 3. julija 2015 v Kamniški Bistrici. Intervju je trajal
slabo uro. Teme pogovora so bile precej različne – o turizmu v Kamniku, njegovih referencah
v turizmu in predvsem o njegovem pogledu na turizem na tem območju. Prvotno sem želel
izvedeti tudi nekaj več o prihodnjih načrtih njegovega turističnega obrata, vendar na to temo
ni bilo spregovorjenih veliko besed. Intervju je bil nestrukturiran, brez vnaprej postavljenih
vprašanj.
V prvem delu intervjuja sem Marjana Jeraja povprašal o osnovnih podatkih njegove
turistične ponudbe. Odgovoril je, da gre za prostor za piknik, ki ga najbolj izkoriščajo vozniki
avtodomov iz tujine, ko se vozijo s severa Evrope proti jugu na morje. Po njegovih besedah je
Slovenija primerna lokacija za postajališča za avtodome. Njegov prostor je oglaševan v znanih
katalogih za avtodome, kot sta ADAC (Allgemeinen Deutscher Automobil – Club) in
Reisemobil International. Trdi, da so njegovi gostje tudi zaradi tega oglaševanja v katalogih z
vsega sveta.
Njegova turistična dejavnost se uradno imenuje Piknik prostor Jurij, vendar poleg tega
ponudba zajema še dve koči za nočitev, jaso za avtodome in manjši gostinski obrat. Na moje
vprašanje o prihodnjem razvoju je skopo odgovoril, da se širijo počasi. Pred nekaj leti so tako
postavili spalne kozolce, kjer lahko prenočijo tudi planinci. Omenil je, da je pred nekaj leti z
njim sodeloval radio Veseljak in skupaj so na njegovem prostoru pripravili velik piknik s
spremljevalnim glasbenim programom. Razmišljal je tudi, da bi svojo ponudbo razširil in
dodal delavnico za izdelovanje modelčkov hišk z Velike planine.
O turizmu v občini Kamnik pravi, da ne deluje povezano. Trdi, da ga iz TIC-a Kamnik do zdaj
niso poklicali niti enkrat, da bi z njim navezali stik. Ne čuti, da bi se v zadnjih letih obisk
turistov v Kamniški Bistrici in občini nasploh povečal. Rad se spominja starih časov, ko je bil
turizem v Kamniku in Kamniški Bistrici na vrhuncu.
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8. ZAKLJUČEK RAZISKAVE
8.1. Primerjava rezultatov v Termah Snovik in Kamniški Bistrici
Primerjava lokacij Term Snovik in Kamniške Bistrice med seboj je precej zanimiva, saj gre za
dve popolnoma različni turistični ponudbi. Treba se je zavedati, da je Kamniška Bistrica
precej prepoznavna lokacija z močno tradicijo. Vrhunec obiska je ta dolina imela v
sedemdesetih in osemdesetih letih, takrat je tam veliko turistov tudi prenočilo. Kot sem že
zapisal, je v zadnjih dveh desetletjih obisk v Kamniški Bistrici močno upadel. Terme Snovik –
takšne, kot jih poznamo danes, obstajajo šele od leta 2003. Z dograditvijo apartmajskega
naselja se je težišče turistične ponudbe glede prenočitev preneslo v Tuhinjsko dolino. Če gre
v primeru Kamniške Bistrice za športnorekreativni tip turizma, je v primeru Term Snovik to
zdraviliško-kopališki tip turizma. Že iz kratkega predstavitvenega opisa zgodovine in temeljne
turistične ponudbe lahko ugotovimo, da gre za lokaciji, ki se med seboj precej razlikujeta.
Če primerjam med seboj obiskovalce obeh lokacij, ki sem jih anketiral, lahko naštejem
naslednja opažanja: po večini domači obiskovalci obe lokaciji obiščejo zgolj za nekaj ur ali
največ za en dan, tu bistvenih odstopanj ne opažam. Razlika je predvsem pri tujih
obiskovalcih, ki se v primeru Term Snovik zadržijo več dni, v primeru Kamniške Bistrice pa
prav tako zgolj nekaj ur ali en dan. To potrjuje ugotovitev, da Kamniška Bistrica ni več nosilna
lokacija za nastanitveno ponudbo, jo pa zagotovo obišče več tujih obiskovalcev kot Terme
Snovik. V obeh primerih se je pokazalo, da sem prihajajo bolj ali manj stalni obiskovalci, ki so
lokacijo že obiskali v preteklosti. Ta delež je pri obiskovalcih Term Snovik nekoliko manjši.
Prav tako so domači obiskovalci obeh lokacij pretežno iz bližnjih občin, kot so Ljubljana,
Kamnik, Mengeš … Večje razlike pri obiskovalcih obeh lokacij je zaslediti pri načinu obiska.
Obiskovalci Kamniške Bistrice so pretežno prihajali v dvoje ali s prijatelji, Terme Snovik pa so
obiskovali predvsem z družino ali v dvoje. Tu lahko opazimo, da so skupine dokaj različne.
Razlikujejo se tudi načini transporta do obeh turističnih ciljev. V primeru Term Snovik so se
skoraj vsi obiskovalci pripeljali z osebnim avtomobilom, v Kamniško Bistrico prihajajo na
raznovrstne načine: večinsko še vedno z osebnim avtomobilom, vendar je v toplejših
mesecih dosti kolesarjev, nekaj motoristov in avtodomov. Nekaj obiskovalcev Kamniško
Bistrico obišče tudi organizirano z avtobusom. Tudi v primeru obiskovalcev so tako opazne
razlike, ki so posledica različne ponudbe.
Pri razlogih za obisk sem prav tako opazil velike razlike. Terme Snovik so obiskane skozi vse
leto, vendar je vsaj po rezultatih ankete pozimi opazen nekoliko manjši obisk. Prevladujoči
razlogi za obisk Term Snovik so seveda kopanje, dostopnost in tiha, mirna okolica. V Kamniški
Bistrici je opazna velika sezonskost turističnega obiska, saj se glavnina obiskov zgosti poleti
oziroma v toplejših mesecih. Pri razlogih za obisk so obiskovalci na prva mesta postavili
privlačnost pokrajine, ukvarjanje s priljubljeno dejavnostjo in dostopnost. Razlogi za obisk si
torej razen dostopnosti niso podobni, zato bi lahko sklepali, da je tudi namen obiska
drugačen.
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Zanimiva je tudi primerjava odgovorov na vprašanje, ali bodo obiskovalci obiskali še kakšno
drugo turistično lokacijo na območju občine Kamnik. V Kamniški Bistrici in Termah Snovik je
bil delež tistih, ki so obiskali še kakšno lokacijo, precej podoben. Obe lokaciji sta bolj kot ne
samostojna cilja. Med tistimi, ki so odgovorili pritrdilno, so v Kamniški Bistrici obisk
nadaljevali v mesto Kamnik ali na Veliko planino. Obiskovalci Term Snovik, ki so obiskali še
kakšno kamniško turistično lokacijo, so največkrat odšli v mesto Kamnik, na Veliko planino in
v Kamniško Bistrico. Nekoliko se razlikujejo tudi odgovori o treh najbolj prepoznavnih krajih v
tej občini.
Pri kritični oceni obiskovalcev na izbranih dveh lokacijah je naštetih več opažanj. Obiskovalci
Kamniške Bistrice so tako opozorili na slabo prometno ureditev in infrastrukturo, takšnih
mnenj je bilo devet. Zlasti jih motita neurejenost parkirišča pri planinski koči v Kamniški
Bistrici in prometna ureditev, ki je nevarna za kolesarje. V Termah Snovik so prav tako
obiskovalci največ komentarjev dali na prometno ureditev. Kar pet obiskovalcev je dalo
takšen komentar. Štirje obiskovalci so izrazili željo po povečanju kompleksa Term Snovik. Na
obeh lokacijah je torej še veliko možnosti za razvoj ponudbe in infrastrukture.
Preglednica 6: Primerjava Kamniške Bistrice in Term Snovik

KAMNIŠKA BISTRICA
– tradicija
– največji obisk v 70. in 80. letih
– športnorekreacijski tip turizma
(pohodništvo, kolesarjenje …)

TERME SNOVIK
– sorazmerno nov projekt
– kopališko-zdraviliški tip turizma
– nastanitveni kompleks
(apartmajsko naselje)

Obiskovalci

– veliko tujih obiskovalcev
– domači obiskovalci pretežno
prihajajo iz bližnjih občin
– obiskovalci po večini prihajajo v
dvoje in s skupino prijateljev
– obiskovalci prihajajo z osebnimi
avtomobili, kolesom

– manj tujih obiskovalcev
– domači obiskovalci pretežno
prihajajo iz bližnjih občin
– obiskovalci po večini prihajajo kot
družina in v dvoje
– obiskovalci prihajajo z osebnim
avtomobili

Čas obiska

– nekaj ur ali en dan
(tako domači in tuji obiskovalci)
– vrhunec sezone poleti
– izrazita sezonskost obiska

– nekaj ur ali en dan
(domači obiskovalci)
– tuji obiskovalci ostanejo dalj časa
– vrhunec sezone poleti
– obisk skozi vse leto

Razlogi za
obisk
lokacije

– privlačna pokrajina
– ukvarjanje s priljubljeno
dejavnostjo
– dostopnost

– kopanje
– dostopnost
– tiha mirna okolica

Tri najbolj
prepoznavne

– mesto Kamnik
– Kamniška Bistrica

– mesto Kamnik
– Velika planina

Značilnosti

52

lokacije v
občini
Kamnik
Kritike in
predlogi
obiskovalcev

– Velika planina

– Terme Snovik

– ureditev prometa in infrastrukture
– množičnost
– pomanjkanje informacij
– več športne ponudbe
– več dogajanja v dolini

– visoke cene
– table, ki označujejo lokacijo, so
slabo postavljene
– več bazenov
– gostinska ponudba je skromna
– več rekreacijske ponudbe

S čim so
obiskovalci
najbolj
zadovoljni

–ohranjenost narave, izjemna
pokrajina
–športno-rekreativna ponudba

–ohranjenost narave, izjemna
pokrajina
–prijaznost, ustrežljivost domačinov

Glavne razlike se kažejo pri skupinah obiskovalcev, razlogih za obisk in predvsem v dejstvu,
da obiskovalci ti lokaciji pretežno obiščejo kot samostojen cilj. Dodatno težavo pri povezavi
predstavlja tudi izrazita sezonskost Kamniške Bistrice. Nekaj ponudbe obstaja, ki gre v smeri
povezave med lokacijama, vendar je precej skromno izkoriščena in zanjo ni pretiranega
zanimanja (turistični avtobus, kolesarski izleti v Termah Snovik). Obstaja verjetnost, da se
kakšen tuji obiskovalec v Termah Snovik odloči in samostojno raziskuje turistično ponudbo v
občini. Iz analize rezultatov lahko vidimo, da gre v primeru Kamniške Bistrice in Term Snovik
za precej različni turistični ponudbi, ki imata zelo malo skupnih točk, ki bi ju lahko povezovali.
Bolj produktivno je torej razmišljati o povezavi turistične ponudbe na območju občine
Kamnik nasploh in ne zgolj v kontekstu teh dveh točk.
Ponovno je potrebno opozoriti na razmeroma majhen vzorec anketiranih obiskovalcev.
Zaradi tega so dobljeni rezultati ne nujno reprezentativni. Zajeta je bila premajhna količina
obiskovalcev oziroma anketa ni najbolje zajela strukture obiskovalcev teh dveh lokacij.
Dobljene rezultate in interpretacije je zato potrebno jemati z pridržkom.

8.2. Predlogi za izboljšanje turistične ponudbe v občini Kamnik
V občini Kamnik v turizmu vidijo velik potencial, zato si želijo, da bi se na tem področju
občina v prihodnje še bolj razvijala. V to smer gredo tudi nekateri predlogi, ki sem jih
predstavil v poglavju relevantnih strategij s področja turizma v občini Kamnik. Podal bom tri
predloge, ki bi po mojem mnenju lahko izboljšali prepoznavnost turistične ponudbe v občini.
Predlogi, ki jih bom podal, so ponekod v občini že udejanjeni, vendar opažam, da nobeden
od mojih predlogov ni med glavnimi ponudbami v občini.
8.2.1. Kolesarska ponudba
Kolesarstvo je oblika športnorekreacijskega turizma, ki ima veliko pozitivnih učinkov: je
okolju prijazno, promovira zdrav način življenja in je poceni prevozno sredstvo. Kolesarjenje
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je zanimivo tudi z gospodarskega vidika, saj predstavlja pomemben turistični proizvod.
Razvijanje proizvoda zahteva dobro organizacijo, spodbudo, skrbno načrtovano trženje in
spremljanje rezultatov aktivnosti (Kako razvijati …, 2012, str. 15).
Kolesarjenje zagotovo spada med pomembnejše športnorekreacijske dejavnosti. V Sloveniji
je ta dejavnost v velikem porastu in to se povezuje z naslednjimi dejavniki: ob kolesarjenju se
je mogoče ukvarjati vzporedno še s kakšno dejavnostjo; s kolesarjenjem se lahko ukvarjajo
vse starostne skupine in oba spola; možnost gibanja in doživljanja narave. Čeprav gre za
razmeroma močno razširjeno dejavnost, je v Sloveniji do zdaj spodbudila razmeroma
skromne in nepomembne prostorske učinke. Tu je velika priložnost za občino Kamnik, saj
ima lepo okolico in primerne površine za ureditev vsaj kakšne kolesarske poti. Kolesarstvo bi
lahko na tem območju postalo spremljevalna turistična ponudba, ki bi dopolnjevala
obstoječo športnorekreacijsko ponudbo. Lepa primera sta kolesarski poti na Gorenjskem
med Mojstrano in Ratečami ter kolesarska pot Parenzana ob obali.
Slika 7: Kolesarski maraton Alpe

Vir: URL: http://www.kamnican.si/wp-content/uploads/2013/07/DSCN4178.jpg (pridobljeno: 7.6.2015)

Občina Kamnik z organizacijo kolesarskega dogodka Maraton Alpe vsako leto v Kamnik
privabi veliko kolesarjev, vendar ta dogodek ne prinaša izboljšanja kolesarske infrastrukture
na tem območju. V dokumentu RRP Ljubljanske urbane regije 2014–2020 (glej stran 28) so
pred kratkim sprejeli sklep, da bodo gradili kolesarsko pot od Motnika do Kamnika.
Kolesarska pot bi lahko med seboj povezala vse turistične kraje v tej občini in tako delno
razbremenila promet. V istem dokumentu se zavedajo, da je kolesarstvo pomembna
turistična ponudba, ki spodbuja trajnostno mobilnost na območju Kamniško-Savinjskih Alp.
Želijo si okrepiti zeleno os Ljubljana – Kamniška Bistrica in spodbujati izletniški turizem.
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Dobro razvit kolesarski turizem lahko predstavlja resno gospodarsko panogo, ki bogati
lokalno okolje in omogoča zaposlitve. Sinergije, ki pri tem nastajajo, so samo še dodana
vrednost in korak dlje. Turistični kolesarji so zahtevna skupina kot uporabniki infrastrukture
in tudi porabniki. Obenem pa predstavljajo eno najbolj hvaležnih skupin, ki v daljšem
obdobju daje nazaj veliko več, kot zahteva. Razvoj kolesarskega turizma je dobra podlaga za
razvoj trajnostne, pametne in vključujoče družbe (Kako razvijati …, 2012, str. 28).
8.2.2. Turistične kmetije
Turizem na kmetiji lahko obravnavamo kot pomembno dopolnitev kmetijskega sektorja. To
kmetom omogoča lažjo prodajo lastnih pridelkov in izdelkov. Številni se lahko tako tudi
samozaposlijo ali pa jim to pomeni dodaten vir zaslužka, racionalnejšo rabo razpoložljivih
virov kmetije in stabilizacijo podeželskega prebivalstva (Cigale, Lampič, Potočnik Slavič,
2014).
Po podatkih, pridobljenih od SURS-a, je bilo v Sloveniji leta 2008 registriranih 236 turističnih
kmetij z nastanitvijo, leta 2014 pa že 348 (Prenočitvene zmogljivosti …, 2015). Podatek
razodeva, da se oblika takšnega turizma v Sloveniji precej povečuje. Prav tako je opazna
izjemna rast pri številu prenočitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo. Leta 2008 je bilo
zabeleženih zgolj 71.314 nočitev, kar je 0,8-odstotni delež pri vseh nočitvah v državi, leta
2014 je bilo zabeleženih že 124.086 nočitev oziroma 1,3-odstotni delež vseh nočitev v državi
(Prihodi in prenočitve …, 2015). Vsi te podatki kažejo na to, da je smiselno vlagati v
izboljšanje ponudbe turističnih kmetij, še posebej v občini Kamnik, ki ima idealne možnosti
za razvoj te ponudbe. Pregled števila turističnih kmetij po posameznih občinah pokaže, da je
občina Kamnik med bolj razvitimi na tem področju. Leta 2014 je bilo v občini registriranih 18
turističnih kmetij, kar je glede na druge občine nadpovprečno. Občina Kamnik ima ugoden
položaj za razvoj te turistične dejavnosti, saj leži v zaledju večjega turističnega mesta
(Ljubljana, Kamnik) in se razprostira na pokrajinsko najbolj privlačnih območjih. Dodatno
priložnost za razvoj turističnih kmetij na območju občine Kamnik predstavlja tudi sorazmerno
šibka ponudba ležišč v samem mestu Kamnik.
V dokumentu OPN Kamnik (glej stran 28-29) so se zavezali, da bodo spodbujali ohranjanje
narave in kulturne krajine in turistične kmetije so priložnost za dosego tega cilja. Kamniški
turizem ima velik potencial, če mu bo uspelo ohraniti kulturno dediščino. Dodaten razlog za
spodbujanje razvoja turističnih kmetij je lahko tudi krepitev kulinarične ponudbe v občini
Kamnik. Ta, vsaj po rezultatih ankete, ki sem jo izvedel v Kamniški Bistrici in Termah Snovik,
ni prepoznavna kot eden močnejših elementov turistične ponudbe.
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9. SKLEP
Občina Kamnik je ponudnica zanimive turistične ponudbe, ki izhaja in kulturnih in
naravnogeografskih danosti prostora. Lega ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp občino
zaznamuje in ji daje neizbrisen pečat. Že za časa grofov Andeških je to območje veljalo kot
primerno za oddih, v 19. stoletju je tu nastalo zdravilišče in obenem zanimiva točka za
pohodnike. Vse te elemente poskuša turizem v tej občini združevati še danes. Ta cilj želi
izpolniti s ponudbo za obiskovalce, v kateri najbolj izstopajo množični dogodki, kot so Dnevi
narodnih noš, Kamfest, Maraton Alpe in številne druge. Občina Kamnik, katere površina meri
zgolj 265,6 km², ima znotraj svojih meja zanimive turistične kraje, ki so zelo poznani. Velika
planina in Kamniška Bistrica navdušujeta obiskovalce s svojo športnorekreacijsko ponudbo in
naravnimi lepotami, Terme Snovik z možnostjo kopanja, Arboretum Volčji Potok je največji
botanični vrt v Sloveniji, mesto Kamnik predstavlja središče z dolgo zgodovino. Razumljivo je,
da občina Kamnik v turizmu vidi svojo priložnost in hoče z uresničevanjem ciljev in strategij
povečati pomen turizma. Analiza turizma zadnjega desetletja v občini je pokazala, da se je
ponudba ležišč podvojila, prav tako je močno naraslo število prihodov. Vendar se je na drugi
strani treba zavedati, da večina obiskovalcev sem prihaja v poletnih mesecih – vrhunec je v
avgustu.
Raznovrstnost turistične ponudbe v občini Kamnik najbolj odražajo Terme Snovik in
Kamniška Bistrica. Raziskava je pokazala, da obstajajo velike razlike med obiskovalci obeh
lokacij, saj Terme Snovik obiskujejo družine in pari, medtem ko v Kamniško Bistrico veliko več
obiskovalcev prihaja samih. Bistvene razlike so opazne tudi pri razlogu za obisk lokacij. V
Terme Snovik obiskovalci prihajajo zaradi kopanja, medtem ko v Kamniško Bistrico prihajajo
z namenom ukvarjanja s priljubljeno dejavnostjo in uživanja v naravnih lepotah. Ugotovil
sem, da je kraja Terme Snovik in Kamniška Bistrica zelo težko povezati med seboj. Verjetnost
je zelo majhna, a možnost za obstoj kakšne ponudbe vseeno obstaja. S primerjavo in
predstavitvijo Kamniške Bistrice in Term Snovik sem ugotovil, da se je težišče turističnih
nastanitev v občini Kamnik iz doline Kamniške Bistrice preneslo v Tuhinjsko dolino k Termam
Snovik. To dokazujejo statistični podatki in podatki občine Kamnik. Terme Snovik so bile tudi
zgrajene z upanjem, da v občini Kamnik postanejo osrednji turistični igralec in ponudnik
nočitev. Istočasno se je treba zavedati, da je ta projekt star komaj 14 let. Kamniška Bistrica je
svoj turistični vrhunec dosegala v sedemdesetih in osemdesetih letih.
V občini Kamnik v turizmu vidijo veliko priložnost za gospodarski razvoj. Ustrezne razvojne
strategije na področju te gospodarske panoge lahko precej pripomorejo k izboljšanju
socialne slike v občini. Seveda se je treba zavedati, da rezultati ne morejo biti takoj vidni in
da bo treba predvsem vložiti nekaj finančnih sredstev v inovativne ideje, projekte in
turistično infrastrukturo, ki bi prinesla direktne učinke tudi na trg dela v tej občini.
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10. SUMMARY
Kamnik Municipality offers interesting tourist destinations, which originate in cultural and
geographical features of the area. Kamnik has a very special position at the foothills of the
Kamnik-Savinjska Alps. At the time of the Andeški counts this area was already suitable for
recreation. In the 19th century a health resort was built there and the area became
interesting for hikers. Today tourism also tries to connect all these elements. This goal tries
to be achieved by organizing various mass events for visitors, such as Dnevi narodnih noš,
(Days of National Costumes), Kamfest, Maraton Alpe (Alpe Marathon), and many others.
Kamnik Municipality with its 265.6 km² has many interesting and well-known tourist
destinations. Visitors are impressed with natural beauty and possibilities for sports and
recreation at Velika planina and Kamniška Bistrica. Snovik Spa offers swimming. Volčji Potok
Arboretum is the biggest botanical garden in Slovenia. The town of Kamnik is the centre of
the area with long history. It is logical that Kamnik Municipality sees excellent opportunity in
tourism and wants to increase the significance of tourism by accomplishing different
strategies and goals. The analysis of tourism in the last decade showed that the offer of beds
doubled and that the number of guest arrivals increased hugely. But on the other hand we
should bear in mind that the majority of visitors come to the area in summer months –
August is the peak.
A great diversity of tourist offers in Kamnik Municipality can be observed in Snovik Spa and
Kamniška Bistrica. The research has shown that there are big differences between the
visitors of the two destinations: Snovik Spa is visited by families and couples, whereas
Kamniška Bistrica is mostly visited by individual tourists. The main differences can also be
seen in the reason for visiting the destination. Visitors come to Snovik to swim, they come to
Kamniška Bistrica in order to do their favourite activity and to enjoy the natural beauties of
the place. I found out that it is very difficult to connect the two destinations, Snovik Spa and
Kamniška Bistrica. Although the probability for such a tourist offer is faint, there is still some
real possibility. With the comparison and the presentation of Kamniška Bistrica and Snovik
Spa I found out that the majority of daily room occupancies and the number of tourists in
Kamnik Municipality redirected from the valley of Kamniška Bistrica towards the Tuhinjska
Valley, to Snovik Spa. Statistical data and the data of the Kamnik Municipality confirm this
fact. Snovik Spa was built with the hope to become the central tourist factor and service
provider. At the same time we should be aware of the fact that this project is only fourteen
years old. Kamniška Bistrica reached its peak in the seventies and the eighties of the
previous century. Tourism in Kamnik Municipality is already seen as a great opportunity for
economic development. The appropriate developing strategies in tourism can considerably
help towards better social conditions in the area. But we should be aware of the fact that
the results cannot be immediate. However, innovative ideas, projects and tourist
infrastructure demand considerable financial investments in order to bring direct effects on
the labour market in this municipality.

57

VIRI IN LITERATURA
Arboretum Volčji Potok. arboretum-vp.si. URL: http://www.arboretumvp.si/arboretum/zgodovina (Citirano 29. 4. 2015).
Avbelj, S., 2010. Trženje eko Term Snovik. Diplomsko delo. Bled, Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem, 48 str.
Benedik, M., Trunkelj, F., 2012. Mati mnogih cerkva. Ljubljana, Družina, 783 str.
Bousfield, J., Stewert, J.A., Svetovni popotnik Slovenija. 2012. Slovaška, Založba Mladinska
knjiga, 253 str.
Cigale, D., 2010. Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji. Dela, 33, 97–110
str.
Cigale, D., 2011. Turistični obisk visokogorja na območju Kamniške Bistrice. Dela, 35, 125–
143 str.
Cigale, D., Lampič, B., 2014. Analiza turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih
dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014–2020).
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 94 str.
Cigale, D., Lampič, B., Potočnik Slavič, I., 2015. Geografske značilnosti turizma na kmetiji. V:
GeograFF 15, 67–87 str.
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Kamnik-tourism.si. URL: http://www.kamnik
tourism.si/prireditve/45-dnevi-narodnih-nos-in-oblacilne-dediscine/zgodovina/ (Citirano 28.
4. 2015).
Droljc, N., 2008. Analiza ponudbe Term Snovik z vidika zadovoljstva uporabnikov. Diplomsko
delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za ekonomske in poslovne vede, 41 str.
Google Maps. URL: https://www.google.si/maps (Citirano 13. 7. 2015).
Gospodarski kazalci Term Snovik. bizi.si. URL: http://www.bizi.si/TERME-SNOVIK-KAMNIK-DO-O/ (Citirano 29. 5. 2015).
Jeršič, M., 1998. Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije, Geographica Slovenica 29. Ljubljana,
Inštitut za geografijo, 127 str.
Jeršič, M. 1990. Osnove turizma. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 132 str.
Jeršič, M. 1999. Prostorsko planiranje rekreacije na prostem. Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, 135 str.
Jeršič, M., 1990. Turistična geografija. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 148 str.
58

Kamfest. wikipedia. URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamfest (Citirano 28. 4. 2015).
Kebe, L., Peršolja, B., Prašnikar, D., 2011. Načrt upravljanja z obiskom Velike planine (sklepno
poročilo). Ljubljana, CIPRA Slovenije, Društvo za varstvo Alp, 51 str.
Kladnik, D., 2003. Vsa slovenska mesta. Ljubljana, Zavod za intelektualno produkcijo, 266 str.
Leksikon Sova. 2006. 4. dopolnjena in posodobljena izd. Ljubljana, Cankarjeva založba. 1096
str.
Maraton Alpe. kd-alpe.si. URL: http://www.kd-alpe.si/sl/zgodovina (Citirano 28. 4. 2015).
Mali, U. 2008. Poslovna strategija Term Snovik d.o.o. . Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 28 str.
Mušič - Habjan, I., Pollak, B., 2012. Kamniški lepi kot Kamniška Bistrica. Planinski Vestnik –
priloga 7, 34 str.
Nastanitvena statistika po občinah – stara metodologija. Statistični urad Republike Slovenije.
URL:http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2118101S&ti=&path=../Database/Ek
onomsko/21_gostinstvo_turizem/90_nastanitev_arhiv/01_21181_nastanitev_obcine_stara/
&lang=2 (Citirano 4. 7. 2015).
Nastanitvena statistika, letni podatki – vsi objekti. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164504S&ti=&path=../Database/Ekono
msko/21_gostinstvo_turizem/02_21645_nastanitev_letno/&lang=2 (Citirano 4. 7. 2015).
Nastanitvena statistika, mesečni podatki – objekti z najmanj 10 stalnimi ležišči. Statistični
urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/01_21644_nasta
nitev_mesecno/01_21644_nastanitev_mesecno.asp (Citirano 17. 5. 2015).
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik. 2015. Kamnik, Občina Kamnik, 217
str.
Odpiralni čas Koče v Kamniški Bistrici. pd-ljmatica.si. URL: http://www.pdljmatica.si/Koce/87/Dom-v-Kamniski-Bistrici (Citirano 3. 7. 2015).
Ogrin, D., Plut, D., 2012. Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, 246 str.
Okusi Kamnika. kamnik-tourism.si. URL: http://www.kamnik-tourism.si/okusi-kamnika/oprojektu/ (Citirano 28. 4. 2015).
Pipan, A., 2010. Idejna zasnova bowling centra – terme Snovik. Diplomsko delo. Ljubljana,
Fakulteta za arhitekturo.

59

Prenočitvene zmogljivosti po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija,
letno. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164502S&ti=&path=../Database/Ekono
msko/21_gostinstvo_turizem/02_21645_nastanitev_letno/&lang=2 (Citirano 13. 7. 2015).
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin, po vrstah nastanitvenih objektov in po
državah, Slovenija, letno. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164505S&ti=&path=../Database/Ekono
msko/21_gostinstvo_turizem/02_21645_nastanitev_letno/&lang=2 (Citirano 13. 7. 2015).
Podlipnik, M., 2003. Prostorski učinki term Snovik. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, 137 str.
Pollak, B., 2009. Kamniška Bistrica planinsko-izletniški vodnik. Ljubljana, Planinska zveza
Slovenije, 159 str.
Poravne, M., 2014. Razvoj poselitve v občini Kamnik. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 45 str.
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020. 2014. Ljubljana,
Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije, 121 str.
Rotar, J. Kako razvijati kolesarski turizem. 2012. Maribor, BICY, 31 str.
Slovenija – pokrajine in ljudje. 1998. Perko, D., Orožen Adamič M., (ur.), Ljubljana, Založba
Mladinska knjiga, 735 str.
Slovenija – Turistični vodnik. 2002. Krušič, M. (ur.), Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 692
str.
Strategija razvoja turizma v občini Kamnik. 2006. Kamnik, Občina Kamnik, 29 str.
Šuštar, P., 2007. Analiza športnorekreativne ponudbe Term Snovik in vidiki razvoja v
prihodnosti. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 127 str.
Terme Snovik. terme-snovik.si. URL: http://terme-snovik.si/o_nas/zgodovina_term_snovik/
(Citirano 14. 5. 2015).
Tradicionalne prireditve. Kamnik-tourism.si. URL: http://www.kamniktourism.si/prireditve/tradicionalne-prireditve/ (Citirano 28. 4. 2015).
Turizem Kamnik. kamnik-tourism.si. URL: http://www.kamnik-tourism.si/ (Citirano 27. 4.
2015).
Vahtar, M., 2000. Kamniška Bistrica kot rekreacijska os regije?. Zbornik 7. redne konference
Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Ljubljana, str. 79-83.

60

Znamenitosti Kamniške Bistrice. velikaplanina.si. URL:
http://www.velikaplanina.si/Znamenitosti/V-dolini-Kamniske-Bistrice (Citirano 22. 5. 2015).

61

Seznam grafikonov, kart preglednic in slik
Seznam grafikonov
Grafikon 1: Število ležišč v občini Kamnik (2003–2013)........................................................... 15
Grafikon 2: Delež vrst nastanitev v občini Kamnik leta 2013 ................................................... 16
Grafikon 3: Število prihodov turistov v občini Kamnik (2008–2013) ....................................... 24
Grafikon 4: Število prenočitev v občini Kamnik (2003–2013) .................................................. 26
Grafikon 5: Prihodek od prodaje v Termah Snovik (2004–2014) ............................................. 33
Grafikon 6: Dolžina obiska obiskovalcev na območju Term Snovik ......................................... 34
Grafikon 7: Stalni obiskovalci Term Snovik .............................................................................. 35
Grafikon 9: Način prevoza obiskovalcev Term Snovik ............................................................. 36
Grafikon 8: Anketiranci glede na skupino, v okviru katere so obiskali Terme Snovik ............. 36
Grafikon 10: Sezonskost turističnega obiska Term Snovik ....................................................... 37
Grafikon 11: Prevladujoči razlogi za obisk Term Snovik ........................................................... 37
Grafikon 12: Navade obiskovalcev Term Snovik ...................................................................... 39
Grafikon 13: Dolžina obiska na območju Kamniške Bistrice .................................................... 44
Grafikon 14: Stalni obiskovalci Kamniške Bistrice .................................................................... 45
Grafikon 15: Anketiranci glede na skupino, v okviru katere so obiskali Kamniško Bistrico ..... 45
Grafikon 16: Način prevoza obiskovalcev Kamniške Bistrice ................................................... 46
Grafikon 17: Sezonskost turističnega obiska v Kamniški Bistrici .............................................. 47
Grafikon 18: Prevladujoči razlogi za obisk Kamniške Bistrice .................................................. 47
Grafikon 19: Prepoznavnost znamenitosti v Kamniški Bistrici ................................................. 49
Grafikon 20: Navade obiskovalcev Kamniške Bistrice .............................................................. 50
Seznam kart
Karta 1: Občina Kamnik ............................................................................................................ 12
Seznam preglednic
Preglednica 1: Statistični podatki o številu prihodov turistov za občino Kamnik .................... 24
Preglednica 2: Delež prihodov turistov po občinah od prihodov turistov v vsej državi v letu
2013 .......................................................................................................................................... 25
Preglednica 3: Število prihodov turistov v občino Kamnik (2011–2015) po posameznih
mesecih .................................................................................................................................... 27
Preglednica 4: Ciliji strategije turizma v občini Kamnik (2007–2013) ...................................... 28
Preglednica 5: Zadovoljstvo obiskovalcev s ponudbo Term Snovik ......................................... 38
Preglednica 6: Primerjava Kamniške Bistrice in Term Snovik .................................................. 52

62

Seznam fotografij
Slika 1: Dnevi narodnih noš in oblačil....................................................................................... 17
Slika 2: Mali grad ...................................................................................................................... 20
Slika 3: Velika planina ............................................................................................................... 23
Slika 4: Terme Snovik................................................................................................................ 32
Slika 5: Planinski dom v Kamniški Bistrici ................................................................................. 42
Slika 6: Soteska Predaselj ......................................................................................................... 43
Slika 7: Kolesarski maraton Alpe .............................................................................................. 54

Seznam prilog
Priloga 1: Anketa za obiskovalce Term Snovik
Priloga 2: Anketa za obiskovalce Kamniške Bistrice

63

Priloga 1: Anketa za obiskovalce Term Snovik
1. Občina bivanja: ________________
2d. Koliko časa se kot obiskovalec navadno zadržite na območju Term Snovik?
1. nekaj ur
2. 1 dan
3. 2 dneva
4. več kot 2 dneva (koliko) _________
3. Kako dolgo se boste tokrat zadržali na območju Kamnika?
1. nekaj ur, pol dneva
2. 1 dan
3. 2 dneva
4. več kot 2 dneva (koliko)_________________
4. V katerem kraju prenočujete? _________________ Vrsta nastanitve: __________________
H – hotel, A – apartma, Host – hostel, P – penzion, zasebne sobe, K – kamp, TK – turistična kmetija
5. Ali ste obiskali Terme Snovik že pred današnjim dnem?

DA_____(kolikokrat)

NE

5d. V katerem letnem času najpogosteje obiščete Terme Snovik? (mogoče je obkrožiti več odgovorov)
1. spomladi
2. poleti
3. jeseni
4. pozimi
5. vse leto enako
(če DA) Kako pogosto obiskujete Terme Snovik?
1. večkrat na teden
2. enkrat na teden
3. enkrat ali dvakrat na mesec
4. nekajkrat na leto
5. enkrat na leto
6. na nekaj let
6. V Terme Snovik ste prispeli:
1. sami
2. v dvoje
3. z družino
4. s skupino prijateljev
7. Prišli ste:
1. v lastni organizaciji
2. s turistično agencijo
3. organizirano (npr. društveni izleti)
4. drugo: ______________________
8. Kako ste pripotovali do Term Snovik?
1. peš
2. s kolesom
3. z motorjem
4. z osebnim avtomobilom
5. z avtobusom
6. drugo:_____________
9. Kateri razlogi (značilnosti območja) so za vas pomembni pri odločitvi za obisk Term Snovik?
(obkrožite največ 3 najpomembnejše razloge)
1. možnosti kopanja
2. zdravilni učinki termalne vode
3. lahek in kratek dostop
4. možnost za prijetne sprehode in ukvarjanje s športno rekreacijo v okolici term
5. dobra gostinska ponudba
6. mirna, tiha okolica, odsotnost hrupa
7. različne zanimivosti v okolici term
8. ugodna cena
9. drugo:_____________
Kako ste zadovoljni z obstoječo ponudbo Term Snovik?
Ponudba
odlično
povprečno
skromno
ne vem
1. bazeni
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2. wellness (masaže, savne …)
3. rekreacijska ponudba (pohod., koles. ...)
4. gostinska ponudba Term Snovik
5. nastanitev
6. cena storitev
10. Ali na območju Term Snovik kaj pogrešate, vas kaj moti?
________________________________________________________________________________________________
12. Boste danes obiskali še kakšno drugo lokacijo na območju Kamnika (ali pa ste to že storili)?
DA
katero______________________________________________
NE
13. Kje ste dobili prve informacije o Kamniku z okolico? (možnih več odgovorov)
Vir informacij
Vir informacij
1 od prijateljev/znancev
5
Na televiziji
2 na spletu
6
Iz prospektov
3 v turističnem informacijskem centru
7
V hotelu, penzionu
(kje)_________________
(kje)_____________________
4 na sejmu, prireditvi
8
Drugo ___________________
14. Katero od drugih lokacij v občini Kamnik ste v preteklosti že obiskali, jih poznate? (1 – da, 2 – ne)
Lokacija
Obiskali/pogostost*
Poznate
1
Terme Snovik
2
Arboretum Volčji Potok
3
Zdravilni gaj Tunjice
4
Sv. Primož
5
Kamniška Bistrica
6
Golf Arboretum
7
Tuhinjska dolina
8
turistične kmetije v občini
9
Kamniško-Savinjske Alpe
10 Kamnik – mesto
11 Drugo (kaj?):
*1 = večkrat na teden, 2 = enkrat na teden, 3 = enkrat ali dvakrat na mesec, 4 = nekajkrat na leto, 5 = enkrat na leto 6 = na nekaj let

15. Katere tri lokacije so na območju občine Kamnik po vašem mnenju turistično najbolj prepoznane?
1___________________ 2_____________________3______________________
16. Kako ste zadovoljni s posameznimi elementi ponudbe na območju Kamnika?
Ponudba, značilnost
odlično
povprečno
skromno
ne vem
1
ohranjena narava, izjemna pokrajina
2
ohranjenost in vključevanje bogate kulturne
dediščine
3
prijaznost, ustrežljivost domačinov
4
urejenost infrastrukture (parkirišča, poti,
razgledišča, počivališča, sanitarije, čistost)
5
dostopnost in kakovost turističnih informacij
6
ponudba prenočišč
7
cene prenočišč
8
ponudba hrane v gostinskih lokalih
9
športno-rekreativna ponudba
10 raznovrstnost turistične ponudbe
11 dostopnost z javnim prevozom
12 drugo (kaj)
17.
Ali poznate, ste že slišali za:
»Okuse Kamnika«____________________________ trnič__________________________
19. Spol (obkrožite): M Ž
20. Izobrazba (obkrožite): a) končana osnovna šola
b) končana 3-letna strokovna šola
c) končana srednja šola
d) končana višja, visoka šola
e) dokončan magisterij, doktorat

Starost _______

Anketar:______________________

Datum izvedbe vprašalnika:_____________________
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Priloga 2: Anketa za obiskovalce Kamniške Bistrice
1. Občina bivanja: ________________
2d. Koliko časa se kot obiskovalec navadno zadržite na območju Kamniške Bistrice?
1. nekaj ur
2. 1 dan
3. 2 dneva
4. več kot 2 dneva (koliko) _________
3. Kako dolgo se boste tokrat zadržali na območju Kamnika?
1. nekaj ur, pol dneva
2. 1 dan
3. 2 dneva
4. več kot 2 dneva (koliko)_________________
4. V katerem kraju prenočujete? _________________ Vrsta nastanitve: __________________
H – hotel, A – apartma, Host – hostel, P – penzion, zasebne sobe, K – kamp, TK – turistična kmetija
5. Ali ste obiskali Kamniško Bistrico že pred današnjim dnem?

DA_____(kolikokrat)

NE

5d. V katerem letnem času najpogosteje obiščete Kamniško Bistrico? (mogoče je obkrožiti več odgovorov)
1. spomladi
2. poleti
3. jeseni
4. pozimi
5. vse leto enako
(če DA) Kako pogosto obiskujete Kamniško Bistrico?
1. večkrat na teden
2. enkrat na teden
3. enkrat ali dvakrat na mesec
4. nekajkrat na leto
5. enkrat na leto
6. na nekaj let
6. V Kamniško Bistrico ste prispeli:
1. sami
2. v dvoje
3. z družino
4. s skupino prijateljev
7. Prišli ste:
1. v lastni organizaciji
2. s turistično agencijo
3. organizirano (npr. društveni izleti)
4. drugo: ______________________
8. Kako ste pripotovali do Kamniške Bistrice?
1. peš
2. s kolesom
3. z motorjem
4. z osebnim avtomobilom
5. z avtobusom
6. drugo:_____________
9. Kateri razlogi (značilnosti območja) so za vas pomembni pri odločitvi za obisk Kamniške Bistrice?
(obkrožite največ 3 najpomembnejše razloge)
1. privlačna pokrajina
2. lahek in kratek dostop
3. možnost ukvarjanja s priljubljenimi dejavnostmi (planinarjenje, piknik, plezanje, kolesarjenje …)
4. mirna, tiha okolica, odsotnost hrupa
5. dobra gostinska ponudba
6. drugo:_____________
10. Ali na območju Kamniške Bistrice kaj pogrešate, vas kaj moti?
________________________________________________________________________________________________
12. Boste danes obiskali še kakšno drugo lokacijo na območju Kamnika (ali pa ste to že storili)?
DA
katero______________________________________________
NE
Katere lokacije ste/boste obiskali na območju Kamniške Bistrice: a) gore_________________,
b) izvir Kamn. Bistr., c) soteska Predaselj, d) Plečnikov dvorec, e) Spominski park, f) slap Orglice
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13. Kje ste dobili prve informacije o Kamniku z okolico? (mogočih je več odgovorov)
Vir informacij
Vir informacij
1 od prijateljev/znancev
5
na televiziji
2 na spletu
6
iz prospektov
3 v turističnem informacijskem centru
7
v hotelu, penzionu
(kje)_________________
(kje)_____________________
4 na sejmu, prireditvi
8
drugo ___________________
14. Katero od drugih lokacij v občini Kamnik ste v preteklosti že obiskali, jih poznate? (1 – da, 2 – ne)
Lokacija
Obiskali/pogostost*
Poznate
1
Terme Snovik
2
Arboretum Volčji Potok
3
Zdravilni gaj Tunjice
4
Sv. Primož
5
Kamniška Bistrica
6
Golf Arboretum
7
Tuhinjska dolina
8
turistične kmetije v občini
9
Kamniško-Savinjske Alpe
10 Kamnik – mesto
11 drugo (kaj?):
*1 = večkrat na teden, 2 = enkrat na teden, 3 = enkrat ali dvakrat na mesec, 4 = nekajkrat na leto, 5 = enkrat na leto 6 = na nekaj let

15. Katere tri lokacije so na območju občine Kamnik po vašem mnenju turistično najbolj prepoznane?
1___________________ 2_____________________3______________________
18. Kako ste zadovoljni s posameznimi elementi ponudbe na območju Kamnika?
Ponudba, značilnost
odlično
povprečno
skromno
ne vem
1
ohranjena narava, izjemna pokrajina
2
ohranjenost in vključevanje bogate kulturne
dediščine
3
prijaznost, ustrežljivost domačinov
4
urejenost infrastrukture (parkirišča, poti,
razgledišča, počivališča, sanitarije, čistost)
5
dostopnost in kakovost turističnih informacij
6
ponudba prenočišč
7
cene prenočišč
8
ponudba hrane v gostinskih lokalih
9
športno-rekreativna ponudba
10 raznovrstnost turistične ponudbe
11 dostopnost z javnim prevozom
12 drugo (kaj).
19.
Ali poznate, ste že slišali za:
»Okuse Kamnika«____________________________ trnič__________________________
19. Spol (obkrožite): M Ž
20. Izobrazba (obkrožite): a) končana osnovna šola
b) končana 3-letna strokovna šola
c) končana srednja šola
d) končana višja, visoka šola
e) dokončan magisterij, doktorat

Starost _______

Anketar:______________________

Datum izvedbe vprašalnika:_____________________
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