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REKREACIJSKA OS OB KAMNIŠKI BISTRICI V OBČINI KAMNIK
Izvleček
Diplomsko delo se ukvarja z vrednotenjem primernosti vodnega in obvodnega prostora
Kamniške Bistrice za izvedbo rekreacijske osi vzdolž reke na prostoru občine Kamnik. Z rekreacijsko osjo oziroma sistemom parkov ob Kamniški Bistrici bi z izbranim rekreacijskim
programom, katerega ključni dejavnosti sta peš-sprehajalna in kolesarska pot, povezali kraje
ob reki vse od njenega izvira do izliva v Savo v enoten zelen sistem regije. Planirana rekreacijska os posega v dinamični prostorski obrečni sistem, ki v povirnem in južnem delu vključuje
izjemne krajine z veliko doživljajsko vrednostjo, v osrednjem delu pa je raznaravljen in degradiran kot posledica urbanizacije, industrializacije in enostranskih tehničnih vodnogospodarskih rešitev. Nova vizija funkcionalne rabe vodotoka je v diplomsklem delu ovrednotena s
stališča primernosti naravno in družbeno geografskih pogojev, hidrotehničnega stanja vodotoka in objektov ob njem, doživljajske vrednosti, elementov naravne in kulturne dediščine
in rekreacijskega potenciala prostora. Na podlagi vrednotenja je zasnovan koncept zasnove
rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti in na primeru južnega dela občine lokacija rekreacijskih dejavnosti in za rekreacijo pomembnih območij in objektov v prostoru. Definirana so
tudi območja z velikim doživljajskim in rekreacijskim potencialom, območja konﬂiktne rabe
prostora, možnosti dostopa do rekreacijske osi, objekti naravne in kulturne dediščine ter druge atrakcije v prostoru.
Ključne besede: Kamniška Bistrica, rekreacija, rekreacijska os, prostočasne dejavnosti, renaturacija, doživljajski potencial

RECREATIONAL AXIS NEAR KAMNIŠKA BISTRICA RIVER IN COUNTY OF KAMNIK
Abstract
The thesis deals with evaluating the suitability of river and riverfront space of Kamniška
Bistrica, for establishing a recreational axis along its waterfront in the county of Kamnik.
With this recreational axis, namely a system of parks along the Kamniška Bistrica, we would
link places from its spring area, all the way to its conﬂuence with the river Sava into a single
green region. The planned recreational axis encroaches into the dynamic riverfront space.
This space includes, in its earliest course an its south part, remarkable places with great experiential value, but is, in its middle part, denaturalized and degraded because of urbanization, industrialization and because of one-sided technical solutions in water economics.
A new vision of a more functional use of the waterway is evaluated from an appropriateness
standpoint of natural and socio-geographical conditions, hydro-technical condition of the
waterway and its surrounding objects, experiential value, elements of natural and cultural
heritage and the recreational potential of the area.
On the basis of this evaluation, a concept of recreational and free-time activities was designed, which also provides locations for recreationally important places and objects in the
south region of the waterway. Also deﬁned (provided) are areas with great experiential and
recreational potential, areas with speciﬁc use of space, possible access routes to the recreational axis, objects and places of natural and cultural heritage and other attractions.
Keywords: Kamniška Bistrica, recreation, recreational axis, free-time activities, renaturalization, experiential potential
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Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
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1. Uvod
Vsebina dela
Na pobudo občine Domžale so leta 1999 občine Domžale, Kamnik in Dol podpisale “Pismo
o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniška Bistrica”, katerega
osnovni cilj je bila vzpostavitev zelene rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici ob hkratnem reševanju problema poplavne varnosti (zlasti v občinah Dol in Domžale). Občina Domžale je
že istega leta dejavno pristopila k projektu in v letu 2003 prvo stopnjo zaključila s sprejetjem
lokacijskega načrta. Obe ostali občini še nista začeli s postopki, ki bi privedli do sprejetja
lokacijskega načrta območja.
Cilj projekta najbolje pojasni citat vodje projekta v občini Domžale, M. Vahtar: »Cilj projekta je oblikovanje skupne (medobčinske) zasnove rekreacijske osi oziroma sistema parkov
ob Kamniški Bistrici z bogatim rekreacijskim programom, ki bi s kolesarsko in sprehajalno
potjo povezal kraje ob reki vse od njenega izvira do izliva v Savo. Reka bi torej predstavljala
hrbtenico zelenega sistema regije, povezala kraje ob reki in parkovne sisteme z zelenim zaledjem.« V prvi vrsti to pomeni ureditev peš povezav in kolesarskih poti na 33 km dolgi poti
od izvira do izliva. V tej viziji je mogoče razbrati kakovostno nov pogled na funkcionalno
rabo vodotoka, ki je bil od začetka industrijske revolucije dalje v službi potreb prebivalstva
in dejavnosti ob reki kot energetski vir, vir tehnološke vode in v najslabšem primeru tudi
kanal za odpadne vode različnih uporabnikov.
Rekreacijska os Kamniška Bistrica posega v vodni in obvodni prostor, to je tisti del pokrajine, ki je v povirnem delu ohranil največ prvobitnosti, hkrati pa je v urbaniziranem
okolju v veliki meri raznaravljen. Vodna in obvodna pokrajina Kamniške Bistrice je dinamičen prostorski sistem in nosilec velike strukturne in biološke pestrosti. Posamezni odseki
predstavljajo izjemne krajine z veliko doživljajsko vrednostjo. Na vodni in obvodni svet
Kamniške Bistrice so vezane tudi vrednote kulturne dediščine, ki so z vodo neposredno povezane (predvsem tehnične ureditve in naprave, kot so mostovi, kanali, zapornice, jezovi,
mlini, žage) in objekti, katerih nosilci so že v preteklosti zaznali prednosti lokacije na tem
gospodarsko pomembnem prostoru (objekti za bivanje, obrtni in industrijski objekti, tudi
celo mestno jedro). Naravno stanje reke se je z leti spreminjalo, denaturiralo, kot posledica
urbanizacije, industrializacije in preprostih tehničnih vodnogospodarskih rešitev ne glede
na različne pogoje in zahteve okolja. Razvrednotena in degradirana je obrečna pokrajina,
vodotok z obrežjem in tudi tipologija krajine.
Vodne in obvodne površine nasploh so med najprivlačnejšimi območji za pasivno rekreacijo kot je opazovanje vode, posedanje, sprehode ob vodi in za nekatere športnorekreativne
dejavnosti, ki so na vodo neposredno (kopanje, sončenje, kajakaštvo) in posredno vezane.
Vodne in obvodne površine predstavljajo hrbtenico zasnove sistema zelenih športnorekreativnih površin v naravnem in mestnem okolju. Vendar hkrati obstaja tudi nevarnost pretirane koncentracije dejavnosti, ki lahko v temeljih poruši krhko ravnovesje tega občutljivega
prostora.
Nov rekreacijski vidik izkoriščanja reke naj bi temeljil na principih trajnostnega razvoja, ki bi
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stanje vodotoka v razumnih okvirih približal začetnemu, prvinskemu stanju, kakršno je bilo
pred drastičnimi posegi človeka. Sodoben človek je namreč vse bolj dovzeten za doživljajske užitke, kakršne nudi narava. Če pobliže preverimo trenutno stanje obrečnega prostora
v urbanih naseljih (Kamnik, Duplica) se zdi omenjeni cilj nedosegljiv, vendar lahko storimo
marsikaj, da se mu približamo. Pri načrtovanju obvodnega prostora je zato potrebna velika
pazljivost in upoštevanje gesla »manj je več« tudi pri načrtovanju dejavnosti v naravi.
V občini Kamnik so za izpeljavo projekta celo boljši pogoji kot v Domžalah. Prednost ji daje
že sama reka, ki jo na območju občine lahko občudujemo v najbolj neokrnjenem stanju.
Dolina Kamniške Bistrice je že zdaj priljubljeno in dobro obiskano izhodišče za planinske
izlete v Kamniške Alpe, ciljna točka številnih kolesarjev, raj za sprehajalce in pohodnike,
zlasti po obnovljeni Koželjevi poti, za bolj izurjene kajakaše je možen celo spust po čisti reki.
Dolina je priljubljen cilj piknikašev in tradicionalna lokacija prvomajskih delavskih srečanj,
izseljenskih piknikov in vseh mogočih manifestacij v naravi. Od Stahovice proti Kamniku
je struga reke regulirana in teče po ravnini. Zaradi omejene dostopnosti je reka v tem delu
praktično rekreacijsko neizkoriščena. V preteklosti je Koželjeva pot, ki se danes zaključuje
v Iverju, potekala vse do Kamnika. Del te poti je med Godičem in Mekinjami še ohranjen
in ni velikih ovir, da bi pot spet vzpostavili v celotni dolžini. V mestu Kamnik je reka ujeta v
reguliran kanal, ki ga na eni strani omejuje bližina ceste, na drugi mestna naselbina. Glede
na dejstvo, da gradnja posega pregloboko v obvodni prostor, se v tem delu obetajo največje
težave pri izvedbi projekta. Od Duplice proti Šmarci je reka spet manj omejena, narava še
dokaj prvobitna, zato so možnosti zlasti za pasivne oblike rekreacije na prostem večje.
Cilji naloge
• ovrednotenje pogojev za realizacijo rekreacijske osi oziroma zelenega pasu ob reki Kamniški Bistrici na območju občine Kamnik
• konceptualna zasnova rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti v obvodnem prostoru
• trasiranje območja, ki funkcijsko pripada reki in je primeren za rekreativne in prostočasne
dejavnosti, z deﬁniranjem območij z velikim doživljajskim in rekreacijskim potencialom,
konﬂiktnih območij, dostopnosti, atraktivnimi elementi naravne in kulturne krajine
Metode dela
• študij literature s področja prostorskega planiranja, predvsem strokovnih osnov za planiranje prostočasnih, rekreativnih in turističnih dejavnosti ter dejavnosti v obvodnem prostoru
• vrednotenje primernosti prostora za izvedbo rekreacijskih dejavnosti in vzpostavitev zelenega pasu ob reki na podlagi preučitve geografskih, gospodarskih, vodnogospodarskih,
naravno in kulturno varstvenih pogojev ter doživljajskega potenciala pokrajine
• vrednotenje primernosti prostora na podlagi terenskega dela, ki pomeni ﬁzični pregled
celotnega obvodnega področja Kamniške Bistrice na območju občine Kamnik (po obeh
bregovih, če je bilo to le možno), pri čemer je nastal obsežen arhiv fotomateriala, katerega
skromen delček sem vključila tudi v nalogo
8
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Osnovna literatura
Pri pisanju diplomskega dela sem se zlasti v drugem in tretjem poglavju opirala na literaturo
s področja prostorskega planiranja, ki je služila kot strokovna osnova za pripravo Strategije
prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije, zato jo uvodoma še posebej
izpostavljam:
• Jeršič M., 1999. Prostorsko planiranje rekreacije na prostem. Ljubljana, Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad R Slovenije za prostorsko planiranje, Inštitut za geograﬁjo, 135 str.
• Prostočasne dejavnosti in prostorski razvoj Slovenije. 2002. Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Ljubljanski urbanistični zavod,
109 str.
• Kovač, B., 2002. Strategija slovenskega turizma 2002-2006. Ljubljana, Ministrstvo za gospodarstvo, Vlada republike Slovenije, 99 str.
• Voda in prostorski razvoj Slovenije. 2002. Celje, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS
za prostorsko planiranje, Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje, 76 str.
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2. Prostorski planski akti in rekreacijska os Kamniška Bistrica
Občinski planski akti
V času pisanja naloge je bil na področju urejanja prostora sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja
prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja
ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Uvaja strateški prostorski načrt, prostorski
načrt ter podrobni prostorski načrt na državni, občinski in medobčinski-regionalni ravni.
Nov zakon določa izdelavo podrobnega prostorskega načrta (ki je podlaga za pridobitev
gradbenega dovoljenja) za ureditve na območjih, ki se kompleksno urejajo in na katerih se
načrtuje več med seboj povezanih posegov v prostor (sem sodijo tudi območja za šport in
rekreacijo). V skladu z zakonom bi bilo torej potrebno za ureditveno območje »Rekreacijska
os Kamniška Bistrica« izdelati podrobni prostorski načrt, ki bi med prostorskimi akti tako
zamenjal lokacijski načrt.
Pred tem je bil v skladu z leta 2004 sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in
Prostorskim redom Slovenije na podlagi določb Zakona o urejanju prostora v pripravi prostorski red občine Kamnik, ki se bo po določbi 98. člena novega ZPNačrta-a nadaljeval in
končal po določbah tega zakona kot občinski strateški prostorski načrt ali občinski prostorski načrt. Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta ostanejo v veljavi prostorski akti
občine, ki jih je ta sprejela na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor
(ZUNDPP).
Za potrebe naloge sem torej vezana na izhodišča in določbe prostorskih sestavin občinskega
dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin občinskega
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 z dopolnitvami in
spremembami. V nadaljevanju podajam izvleček določb prostorskega plana in prostorsko
ureditvenih pogojev, ki se navezujejo na prostorsko ureditev območja ob Kamniški Bistrici
(na vodni in obvodni pas, na rekreacijske in prostočasne dejavnosti, na zelene površine)
in so povzete iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986–1990 (dopolnitev 2002).
Obravnavano območje je predmet odloka v delu, ki obravnava Prostorsko zasnovo občine.
Urbanistična zasnova mesta Kamnik v Osnovnih izhodiščih navaja:
»Obvodni prostor vzdolž Kamniške Bistrice se varuje kot zeleno rekreacijsko cono in
kot naravno vrednoto, na katero se navezuje tudi športne programe. V prečni smeri se
povezujejo objekti in območja kulturne in naravne dediščine z obstoječimi kakovostnimi zelenimi površinami znotraj urbanega sistema. Sistem atraktivnih zelenih površin
omogoča varen prehod v naravno zaledje Kamnika.«
Zasnova zelenega sistema ponovi izhodišča z drugimi besedami (citiram samo dele, ki se
neposredno dotikajo območja):
»Osnovo mestnih zelenih površin predstavljajo naravne prvine. Hrbtenica zelenega sistema je Kamniška Bistrica. Cilj zasnove je ohranjanje in krepitev obvodnega prostora
v celotni potezi in njegovo celovito urejanje ter vzpostavitev mreže prečnih povezav.«
Drugi pomemben element zelenega sistema, ki temelji na naravnih prvinah, je po10
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vezava gozdno pobočje Stari grad – Mali grad v jedru mesta – gozdno zaledje Žal s
trimom. Povezava se ohranja, programi v tem pasu ne smejo prekiniti njegove zveznosti.
Pas ob Kamniški Bistrici se omenja tudi v okviru opredelitve kategorij zelenih površin
znotraj območja urbanistične zasnove Kamnika:
• Parkovne ureditve: V to kategorijo se uvrščajo tako ureditve z intenzivnim, bogatim
programom in intenzivnim preoblikovanjem narave, kot ureditve z minimalnimi oblikovnimi in programskimi posegi. V prvi sklop sodijo: del zelenih površin preobraženega dela kompleksa KIK (del območja se oblikuje kot turistični center, s turističnimi
objekti in rekreacijskimi površinami), Keršmančev park, obrežje Kamniške Bistrice v
mestnem jedru, parkovne površine ob kulturnih spomenikih.
Večje območje, namenjeno parkovni ureditvi, so zelene površine med Titanom in
Svitom. V drugem sklopu so posamezne ureditve ob Kamniški Bistrici, predvsem območje ob Kamniški Bistrici nasproti KIK in zelena površina med Titanom in Kamniško Bistrico.
Pri oblikovanju obvodnega prostora Kamniške Bistrice naj se v čimvečji možni meri
vzpostavi zeleni pas primerne širine tudi na območjih, kjer je bilo zelenje zaradi neustreznerabe prostora v preteklosti odstranjeno (npr. zaradi industrije).
• Športni parki: Športni parki se delijo v dve kategoriji. V prvi gre zapovršine, ki so
zazidljive za namen gradnje športnih objektov. Namenjene so tudi večjemu številu
obiskovalcev – gledalcev in potrebujejo znatne parkirne kapacitete, dobro dostopnost
ter spremljajoče programe. Tovrstna športna parka sta: območje ob Nevljici (predvideni športni park ne sme poseči v poplavno območje Nevljice) s športno dvorano,
bazenom in kampom ter šolsko-športna rekreacijska cona Šutna. Objekti morajo biti
oblikovani tako, da se ohranja poglede na samostan Mekinje in staro mestno jedro.
V drugi kategoriji so športni parki z zmernim programom, kjer morajo biti objekti in
spremljajoča ponudba podrejeni naravnemu okolju, v katerem se pojavljajo. Sem sodita območji ob Kamniški Bistrici južno od Stola (v Šmarci) in nogometno igrišče v
Mekinjah.
• Obvodna vegetacija: Ob Kamniški Bistrici se ohranja nepozidan obrežni pas, na katerega se navezujejo rekreacijski in parkovni programi. V pretežnem delu južno od
mestnega jedra je pas dovolj širok, da hkrati omogoča ohranjanje naravne zarasti in s
tem oblikovanje pomembnih biotopov v urbanem prostoru.
Zasnova prometa v občini ob obvoznici ohranja rezervat za dodatno širjenje ceste ter vzdolž
Kamniške Bistrice predvideva regionalno rekreacijsko kolesarsko pot. Sistem pešpoti je razdeljen na cone z mešanim prometom (Šutna), pešhodnike in ostale površine (trgi, parki)
vzdolž vpadnic, magistrale in dostopne poti do postajališč primestne železnice, prehode iz
središč preko Kamniške Bistrice v naravno zaledje in mreže stanovanjskih in dostopnih ulic
znotraj urbanega prostora.
Zasnova vozlišč za osrednje in družbene dejavnosti govori o oblikovanju speciﬁčnega središča športnih, rekreacijskih in družbenih programov z objekti velikega merila, skritih v zelenem pasu od vznožja Starega gradu do samostana (kopališče, športna dvorana s spremljajočimi programi, dom za starejše občane, nogometno igrišče, šolski kompleks, parkovni
sistem, samostan in lokalno središče) v Mekinjah.
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Zasnova proizvodnih dejavnosti navaja tri območja s prostorsko zgostitvijo proizvodnih
dejavnosti: na Fužinah, med Duplico in Podgorjem ter vzdolž zahodnega brega Kamniške
Bistrice med Šutno in Šmarco. Cone vzdolž Kamniške Bistrice so namenjene proizvodnim
dejavnostim, ki so integrirane v urban prostor. Območja so načeloma ločena od pretežno
stanovanjskih območij in Kamniške Bistrice z varovalnim zelenim pasom.
Zasnova stanovanjskih območij na območju Kamniške Bistrice nasproti Stola predvideva
rezidenčno stanovanjsko naselje. Zanj je potrebna izgradnja protipoplavnega nasipa.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986–2000 na koncu navaja območja, za katera je potrebno pripraviti
variantne idejne rešitve, pridobljene z urbanističnimi delavnicami ali urbanističnimi natečaji. Med njimi je tudi »ureditev obvodnega sveta Kamniške Bistrice v območju urbanistične
zasnove Kamnika z upoštevanjem, da je Kamniška Bistrica varovana naravna vrednota in z
ureditvijo regionalnih kolesarskih poti, ureditve pešpoti v prečnih zelenih potezah«. Nadalje
je potrebno »z vidika varovanja obvodnega prostora ob Kamniški Bistrici za izvajanje predvidenih PUP, LN, UN in ZN ob Kamniški Bistrici predhodno izdelati študijo obvodnega sveta
Kamniške Bistrice in v območju UZ Kamnik. Tako kot za vse PIA je tudi za PIA ob Kamniški
Bistrici potrebno po ZON pridobiti predhodne naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje«.
Sklep
Kot je razbrati iz navedenih citatov, v planskem dokumentu ni eksplicitno omenjena rekreacijska os Kamniška Bistrica, ker je bila le ta predmet dogovora med sosednjimi občinami
šele v letu 2003. Zanimivo pa je, da je ta dogovor že v Spremembah prostorskih sestavin
občine Domžale (Zasnova rekreacije v naravnem okolju), ki so bile sprejete istega leta. Občina Domžale je leta 2003 tudi že sprejela lokacijski načrt Kamniška Bistrica - rekreacijska
os regije.
V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Kamnik se prostor ob reki omenja v zvezi z zelenimi površinami, kot parkovno športni
rezervat (v majhnem obsegu), kot prometni koridor, prostor z omejeno poselitvijo in industrijo, vendar zelo splošno in nedorečeno, ponekod celo protislovno (v strogo varovani
obvodni prostor se načrtuje širjenje industrije, dodatni cestni koridor, rezidenčno stanovanjsko naselje, itd.). Skratka, bolj ali manj je očitno, da pripravljalec dokumenta ni imel
izdelane vizije razvoja ombočja kot celote.
V obstoječi planski dokumentaciji se kot prostorske sestavine obravnavajo le vodni viri in
vodnogospodarske ureditve, ne pa vodotok kot celota. Tudi varovanje je omejeno na območja in pojave, ki so razglašeni za naravno znamenitost, kar je v popolnem nasprotju s
celostnim geografskim pristopom razumevanja prostora. V dopolnitvah prostorskega plana
je poglavje Vodno gospodarstvo dopolnjeno s točko, ki se glasi: »Poseganje na poplavne površine ni dovoljeno. Vodotoki, ki so kategorizirani v 1. in 1.-2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske
rabe.«
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Za celovito obravnavo voda po zakonu skrbe vodne skupnosti, ki pripravijo vodnogospodarske osnove, ki so obvezno izhodišče za pripravo prostorskih planov. Vendar so v preteklosti te skupnosti skrbele predvsem za učinkovito urejanje vodnega režima in varovanje
zemljišč pred škodljivim delovanjem vode. Ta pristop se je z novo zakonodajo spremenil,
vodnogospodarske osnove vključujejo tudi realne možnosti in načrtovanje renaturacije.
Prostorski red Slovenije
Podlago za pripravo Prostorskega reda Slovenije predstavlja Zakon o urejanju prostora (v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki določa v 21., 38. in 39. členu, da je Prostorski red Slovenije državni strateški prostorski akt, ki določa v skladu s strategijo prostorskega razvoja
Slovenije temeljna pravila za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni. Cilj
Prostorskega reda Slovenije je določitev pravil za urejanje prostora in izhodišč za gradnjo z
namenom zagotavljanja čimboljše kakovosti prostora, uveljavljanje javne koristi, izboljšanje
kakovosti bivanja, smotrne rabe prostora, izboljšanje opremljenosti prostora in krepitve
prepoznavnosti slovenske krajine.
V strukturi novega Prostorskega reda Slovenije je zasnova prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti ena izmed vsebin oz. podsistemov zasnove prostorskega razvoja sistema krajine, ki se skupaj z zasnovo sistema poselitve in infrastrukture združuje v celoten sistem.
Pri načrtovanju prostočasnih dejavnosti v obvodnem prostoru Kamniške Bistrice imamo
opravka s kompleksnim in zelo strukturiranim območjem, pri urejanju katerega moramo
upoštevati širok spekter pravil z različnih področij, zajetih v Prostorskem redu Slovenije. V
nadaljevanju navajam temeljne usmeritve in pravila po posameznih področjih.
• Načrtovanje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov mora upoštevati zahteve in priporočila glede povezovanja javnih zelenih in odprtih površin v naselju z
naravnim zaledjem v celovit zeleni sistem; določena so tudi temeljna pravila za načrtovanje parkov, igrišč, območij namenjenih vrtovom, trgov in drugih javnih odprtih
prostorov.
• Načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini
Pravila za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini skladno z usmeritvami Strategije prostorskega razvoja Slovenije določajo razvoj krajine, ki poudarja celostno integracijo varovanja vrednot in razvoja dejavnosti v krajini, določajo zahteve
in usmeritve za urejanje odprtega prostora in za usklajevanje posameznih sektorskih
strategij, kar je bistvenega pomena za ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih
virov, ohranjanje krajinske identitete ter izboljšanje kakovosti življenja. V krajini z
umeščanjem novih ali posodabljanjem obstoječih dejavnosti preurejamo, obnavljamo
in ohranjamo prostorska razmerja. Pri tem se upošteva obstoječe naravne in kulturne
značilnosti v krajini ter ohranja njihova najvrednejša območja, upošteva kakovosti
posameznih krajinskih pojavov kot osnovnih gradnikov krajine, posameznih lokacij
in območij ter zagotavlja racionalno rabo prostora, varstvo virov in ogroženih območij. Praviloma se dejavnosti umešča v območja z najvišjimi prostorskimi potenciali
zanje, kjer so hkrati tudi najmanj ranljive sestavine krajine in okolja.
• Naravne kakovosti krajine predstavljajo naravno najbolj ohranjena območja, kjer je
človekov vpliv najmanjši in so ohranjeni naravni procesi (stabilni ekosistemi sklenjenih gozdov, gozdovi izjemnega ekološkega pomena, varovalni gozdove, ekološki koridorji, vodotoki in obvodni prostori z bogatimi habitati, visokogorje ter območja,
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•

•

•

•

pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravne vrednote). Območja naravnih kakovosti krajine so pomembna za ohranjanje kakovosti okolja in prepoznavnost
krajine. S pravili za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini se zagotavlja
ohranjanje naravnih kakovosti krajine tako, da se preprečuje ali preusmerja posege, ki
bi lahko povzročili trajne spremembe naravne zgradbe prostora ali vplivali na potek
naravnih procesov v območjih največjih naravnih kakovosti, predvsem tistih, ki so
zavarovane s predpisi o ohranjanju narave.
Območja rabe naravnih virov - voda, zrak, tla, mineralne surovine, gozd in prostor.
Njihova izdatnost, kakovost, razmestitev in izraba pomembno vplivajo na prostorski
razvoj in kakovost bivanja. S pravili za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev
v krajini se načrtuje tako rabo prostora, ki bo v čim večji meri zagotavljala obnovljivost oziroma trajno produktivnost naravnih virov ter povzročala čim manj negativnih
vplivov na okolje.
Območja voda - voda je skupaj z obvodnim prostorom nosilec največje strukturne
in biotske raznovrstnosti v krajini. Prisotnost voda v krajini pomeni mnogovrstne in
členjene prostorske prvine, ki imajo lastno prepoznavnost in so tudi nosilci simbolnih
pomenov prostora. S pravili za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini
se v največji možni meri zagotavlja gospodarsko učinkovito, ekološko sprejemljivo in
prostorsko skladno gospodarjenje z vodnim in obvodnim prostorom ter njegovimi
potenciali, ki bo skladno z značilnostmi prostora. Temeljno vodilo pri urejanju prostora sta omejenost naravnega vira in njegov strateški pomen za življenje, zato je voda
naravni vir, ki je v prostoru odločujoč razvojni ali omejitveni dejavnik. S pravili se v
čim večji meri zagotavlja ohranjanje vseh njenih pojavnih oblik in naravnih procesov
ter obvodnega prostora, ki so ključnega pomena tudi za ekološki, krajinski in doživljajski pomen voda v krajini. Umeščanje prostorskih ureditev in gradnja objektov v
območjih voda ter njihovih vodnih in priobalnih zemljiščih je usmerjeno v območja
najmanjše ranljivosti, kjer je brez večjih posegov možno zagotoviti oskrbo s pitno
vodo, ter posege prilagoditi tako, da se kakovost podzemnih voda ali vodnih virov ne
poslabšuje in njihova količina ne zmanjšuje. Povsod, zlasti pa v naravno ohranjenih
območjih, območjih najvrednejših vodotokov in drugih vodnih pojavov ter območjih
izjemnih krajin, je treba v čim večji meri ohranjati vodni in obvodni prostor v naravnem stanju. Človekove dejavnosti je treba povsod tam, kjer je to mogoče, usmerjati
zunaj poplavnih območij, erozijsko najaktivnejših območij, območij delovanja snežnih in zemeljskih plazov ter vplivnega območja vodnih in obvodnih ekosistemov. Kjer
je to mogoče, pa je treba vodni in obvodni prostor nameniti ustrezni rekreacijski rabi.
Območja turizma in rekreacije - s pravili za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini se v največji možni meri zagotavlja doseganje uravnoteženega razvoja
prostočasnih dejavnosti in turizma na celotnem območju države, ki temelji na racionalni rabi prostora, vključevanju kulturnih in krajinskih posebnosti ter varstvu okolja.
Zagotavlja se možnosti za prostočasne dejavnosti prebivalcev in razbremenjevanje
že uveljavljenih turističnih območij z oblikovanjem novih, prepoznavnih območij, vezanih na poselitveno omrežje. S tem želimo doseči višjo kakovost bivanja, večje in
kakovostnejše možnosti za rekreacijo in sprostitev ter uživanje naravnih in kulturnih
danosti prostora za prebivalce in tuje obiskovalce.
Območja prostorskih omejitev za razvoj zaradi potencialnih naravnih ali drugih
nesreč in vododeﬁcitarnosti - s pravili za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev
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v krajini se naravno bolj ohranjena območja, kjer ni neposrednih človekovih vplivov,
prepušča naravni dinamiki. Na drugih območjih z izrazito naravno dinamiko pa se
s sanacijo žarišč nevarnih procesov ter z omejevanjem razvoja poselitve in drugih
dejavnosti v prostoru zagotavlja varne življenjske razmere tako, da niso ogrožena življenja ljudi ali njihove materialne dobrine. Tako se v poplavnih, erozijskih in plazovitih
območjih ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture ali prostorskih ureditev, ki bi s
svojim delovanjem te procese lahko sprožile.
• Načrtovanje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov
(1) Površine za rekreacijo in šport je treba načrtovati kot obsežnejša rekreacijska območja z izrazitimi krajinskimi značilnosti in privlačnostmi, lahko pa tudi kot manjše,
javno dostopne rekreacijske parke (športna igrišča, smučišča, igrišča za golf, kopališča
in poligoni s potrebno infrastrukturno opremo), ki vključujejo športnorekreacijske
naprave na prostem, pri čemer mora delež naravnih sestavin v njih prevladovati.
(2) Površine za rekreacijo in šport v naseljih je treba praviloma umeščati tako, da se
navezujejo na naravno zaledje naselja.
(3) Površine za rekreacijo in šport se lahko kombinirajo s športnimi dejavnostmi, ki
ne zahtevajo gradnje pokritih objektov, večjih tlakovanih območij ali druge večje infrastrukture za potrebe športa ter ne spreminjajo krajinskega značaja in javne dostopnosti območja. Dopustni so zgolj začasni in paviljonski objekti manjših dimenzij.
(4) V območjih površin za rekreacijo in šport so dopustne dopolnilne rabe s področja
gozdarstva, kmetijstva, vodnega gospodarstva in energetike, če ne zmanjšujejo dostopnosti in rekreacijske privlačnosti območja.
(5) Parke je treba načrtovati kot javne parke in parkovne poteze, namenjene preživljanju prostega časa in doživljanju narave, ki morajo imeti prepoznavno oblikovalsko
zasnovo, predstavljati del kulturne ponudbe naselja in delovati kot sestavine javnega
in odprtega prostora naselij.
(6) Parki se lahko načrtujejo tudi kot tematski parki, ki so pretežno enofunkcionalni
prostori namenjeni vzgoji in izobraževanju (botanični vrtovi, zoološki vrtovi, spominski parki, igralni parki, parki z razstavnim značajem in podobno).
(7) V parkih je možna graditev začasnih in paviljonskih objektov manjših dimenzij,
ki so vezani na program parka (glasbeni paviljoni, letna gledališča, gostinski objekti,
javne sanitarije, otroška igrišča in podobno), vendar mora delež naravnih sestavin
prostora po obsegu prevladovati.
(8) Z načrtovanjem zelenih površin je treba zagotoviti tudi druge zelene površine, ki
vključujejo igrišča za otroke in mladostnike, zelene površine v stanovanjskih območjih, mestne in primestne gozdove, območja vrtičkov, reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih objektih, zelene koridorje, drevorede, obcestne ureditve, ostanke
naravnih sestavin v naseljih, nasipe in vodotoke.
(11) V poselitvena območja je treba igrišča za otroke in mladostnike umeščati kot: 1.
ureditve v drugih območjih namenskih rab (območja stanovanj, območja družbene
infrastrukture in posebna območja); 2. območja zelenih površin (tematski igralni parki); 3. ureditve v sklopu območij zelenih površin; 4. del ureditve znotraj drugih javnih
odprtih prostorov.
(17) Pri načrtovanju naselij je treba predvideti območja vrtičkov z urejenimi površinami za mirujoči promet in z dostopom za komunalna vozila. Zagotovita naj se
oskrba z vodo ter javne sanitarije.
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3. Prostočasne dejavnosti v prostoru
V poglavju prostočasne dejavnosti v prostoru se opiram predvsem na tri temeljne vire:
• priročnik Prostorsko planiranje rekreacije na prostem (Jeršič, 1999), ki služi kot metodološki pripomoček in strokovna podlaga pri obravnavanju rekreacije v prostorskih planih
različnih ravni in je namenjeno izdelovalcem strokovnih planskih osnov in odgovornim
organom na področju prostorskega planiranja
• priročnik Prostočasne dejavnosti in prostorski razvoj Slovenije (Prostočasne dejavnosti
... , 2002), katerega namen je povzeti spoznanja posameznih strokovnih gradiv, ki so bila
izdelana na temo rekreacije in turizma za potrebe izdelave prostorskega plana države in
jih smiselno dopolniti s prostorskimi in okoljskimi izhodišči za usmerjanje razvoja dejavnosti na nivoju države (obravnavana vsebina je bila v okviru celotne strukture plana
vključena v sistem krajine)
• diplomsko delo Kurhaus, avtorice Jasne Paladin (Paladin, J., 2003), ki opisuje vzpon in
propad kamniškega zdravilišča Kurhaus in kamniškega turizma
Pojmi
• Prosti čas - pojem »prosti čas« je vsebinsko nasproten delovnemu času, vendar je subjektivne narave in tako odvisen od osebnega odnosa posameznika do določene dejavnosti
(za nekatere je delo na vrtu napor, za druge užitek).
• Prostočasne dejavnosti zajemajo v kontekstu prostorskega proučevanja le tiste dejavnosti, ki se izvajajo v prostem času, ki je namenjen »priljubljenim« dejavnostim. To so
predvsem aktivnosti rekreacijske in razvedrilne narave ter tiste, ki zadovoljujejo osebne
interese posameznika in jih ta doživlja kot »prostočasne«. (Jeršič, 1999)
• Rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi (Slovar slovenskega knjižnega jezika). Gre za aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo zaradi sprostitve
in zdravja, pa naj gre za uravnovešanje med delom in počitkom (posedanje, ležanje),
spremembo okolja, krepitev telesnih moči (šport), obnavljanje telesnih in duševnih moči
z dražilnimi vplivi naravnih sredstev (podnebje, voda). Po mnenju številnih avtorjev je
lahko rekreacija vsaka dejavnost, ki omogoča kompenzacijo.
Glede na čas, ki ga ljudje namenjajo rekreacijskim aktivnostim ločujemo aktivnosti med
tednom (vezane na bližino doma), aktivnosti ob koncu tedna in ob praznikih (okolica
kraja bivanja), aktivnosti med počitnicami ali dopustom (turistične destinacije). Meje
med temi oblikami so zabrisane, včasih se prekrivajo. Za potrebe mojega dela je zlasti
pomembna bližnja rekreacija, ki vključuje aktivnosti med tednom ali ob koncu tedna. Za
prostorsko planiranje je zanimiva predvsem zahtevnost ljudi do ustreznosti in kakovosti
okolja za rekreacijo na prostem, izkazuje se namreč, da se počitniška rekreacija navezuje
na pokrajine z velikim potencialom, za bližnjo (dnevno) rekreacijo pa se ljudje zadovoljijo tudi s pokrajino, ki nima velike doživljajske vrednosti in funkcijske primernosti.
V okviru diplomskega dela je rekreacija obravnavana kot ena od oblik prostočasnih dejavnosti, ki so odvisne od prostorskih danosti, ki so množične ali prostorsko obremenjujoče.
Lahko se izvajajo v odprtem prostoru ali v za ta namen zgrajenih objektih in napravah.
• Prostočasne dejavnosti : rekreacijske dejavnosti
V nalogi uvrščam (Jeršič, 1999) med prostočasne dejavnosti sklop aktivnosti, ki so namenjene sprostitvi in družabnosti (uporaba medijev, telesno gibanje, terapije, igre, komu16
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niciranje, kulturno in družbeno politično udejstvovanje, hobiji). Med rekreacijske dejavnosti pa uvrščam tiste, ki so namenjene obnavljanju telesnih in duševnih moči. Meja med
njima pogosto ni jasna, zato se v literaturi prosti čas in rekreacija pogosto uporabljata kot
sinonima.
• Turizem je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb turistov, nudenjem uslug turistom (Slovar slovenskega knjižnega jezika). V okviru te naloge je turizem
obravnavan z vidika njegove vloge aktivnega nosilca in usmerjevalca razvojnih programov, vezanih na prostočasne dejavnosti in stanje v prostoru.

Zgodovina, realnost, trendi in nevarnosti razvoja prostočasnih dejavnosti
Kratka zgodovina razvoja rekreativno turistične dejavnosti v Kamniku in Sloveniji
Rekreativno turistična ponudba je odsev družbeno-gospodarskih razmer in prostorskih
značilnosti določenega prostora in časa. Glede na to lahko v Sloveniji razvoj turističnih in
prostočasnih dejavnosti razdelimo v tri ključna obdobja:
• Do II. svetovne vojne
Slovenija: Do II. svetovne vojne je prevladoval klasični turizem zdraviliškega tipa, vezan
na ugodna klimatska območja, termalne in mineralne izvire ter morsko obalo. Število
gostov iz premožnejših skupin prebivalstva je bilo majhno. Prostočasne dejavnosti delavskega sloja so bile že tedaj povezane s pohodništvom in gorništvom ter kopanjem v
naravnih kopališčih, skratka z dejavnostmi, ki so bile praktično zastonj. Turistično in
rekreativno se je udejstvovalo sorazmerno majhno število prebivalcev, prostorski posegi, ki so dejavnost omogočali, so bili zanemarljivi po obliki, obsegu in številu lokacij ter
obremenitvah okolja.
Kamnik: Zanimivo je, da je bil Kamnik eno tistih mest, ki se jih je turizem dotaknil že zelo
zgodaj in je v obdobju pred I. svetovno vojno doživel svoj vrhunec. Ta čas je za moje
raziskovanje zanimiv predvsem zato, ker je bila na prostoru ob Kamniški Bistrici tedaj
dejansko živa rekreacijska cona oz. zeleni pas za prostočasno, rekreacijsko in turistično
dejavnost, torej za namembnost, ki mu jo danes spet želimo vrniti. Pogledu v preteklost
mestnega turizma namenjam nekoliko več pozornosti, ker je dobra šola za prihodnost in
bi se iz zgodbe o uspehu in padcu kamniškega turizma lahko marsikaj naučili. Zanimiva
je tudi lokacija rekreativno turistične dejavnosti v Kamniku, še zlasti zato, ker je bil center dejavnosti na prostoru, ki bi ga še danes lahko usposobili za enak namen.
Prvi podatki o javnem kopališču v Kamniku segajo v 14. stoletje (1318-1360), ko je prevladovalo mnenje, da se človek s kopanjem ubrani kuge. Termalizem (obiskovanje termalnih kopališč) je skupaj z romanjem predstavljal enega najstarejših motivov za potovanja. Kamnik je bil v srednjem veku najvplivnejše mesto na Kranjskem in ob Ljubljani
edino mesto, zastopano v deželnem zboru. Mimo mesta je čez Tuhinjsko dolino vodila
glavna trgovska pot med Podonavjem in Italijo, ki je botrovala hitremu gospodarskemu
vzponu mesta. Tako ni bilo naključje, da se zdravilišče s kopališčem ob reki omenja tudi
leta 1476, vendar je bilo namenjeno samo Kamničanom, saj o turizmu v pravem pomenu
besede do 2. polovice 18. stoletja ne moremo govoriti. Bil pa je Kamnik vseskozi poznan
kot kraj z zdravim in svežim podnebjem. Na začetku 19. stoletja lahko govorimo o »ne17
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organiziranem turizmu« na tem območju. Tedaj je naraslo zanimanje za planine in planinstvo v Kamniških planinah in prav planinski turizem je bil temelj razvoja nadaljnega
turizma v Kamniku.
Svoj razcvet je po zaslugi podjetnika Alojza Prašnikarja (13. maj 1821 - 14. januar 1899)
doživela tudi zdraviliško kopališka dejavnost. Leta 1876 je med Kamniško Bistrico in
Nevljico v Mekinjah zgradil sodobno, po evropskih standardih urejeno kopališče in
zdravilišče z vso pripadajočo infrastrukturo in s tem postavil temelje modernega turizma. Daljnovidno in poslovno učinkovito je v svoje zdravilišče vnesel naravne metode
zdravljenja s pomočjo vode, svežega zraka, gibanja v naravi in primerne prehrane (vse
to nikakor ni iznajdba sedanjega časa). Prašnikar je bil eden prvih v monarhiji, ki se je
dobro zavedal priložnosti razvijajočega se turizma - potovanja so v tistem času postajala
moderna zabava premožnih meščanov. Vzporedno s to obliko letovanja za premožne se
je v tem obdobju razvila tudi »poletna svežina« (Sommerfrische), kot so poimenovali
tipično meščansko oblika počitnic za plitve žepe. Meščani so preživljali počitnice na svežem zraku, večinoma pri sorodnikih in prijateljih na podeželju, s skopim in preprostim
načinom življenja. Alojz Prašnikar je z zvezami in spretno reklamo v časopisih v svoje
zdravilišče privabil številna pomembna imena visoke družbe, celo samega cesarja Franca
Jožefa (leta 1883). Do 90. let 19. stoletja je bil Prašnikarjev kompleks, imenovan Kurhaus,
zaradi ugodne gorske klime predvsem klimatsko zdravilišče, ki je imelo kopališko zgradbo, zdraviliško restavracijo, urejen park z vrtovi in sprehajališči, v vili Neptun pa so bila
stanovanja za premožne tuje goste. Poskrbljeno je bilo tudi za prostočasne dejavnosti
- igranje biljarda v biljardnem salonu, čitanje v lepi čitalnici, ples, sprehodi, organizirani
izleti v okolico. Pravi razcvet je zdravilišče doseglo z izgradnjo železnice (1891), ki je
omogočila hitrejše in udobnejše potovanje, in uvedbo takrat izredno moderne Kneippove metode zdravljenja.
Slika 1: »Kurhaus«, Prašnikarjevo zdravilišče in kopališče

Vir: cv: Paladin, 2003
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Za popolno izvajanje Kneippove metode so zdravilišče temeljito obnovili, tako da je Kurhaus je obsegal razkošno opremljeno zdraviliško poslopje ob Bistrici, elegantno kopališče
z bazeni s hladno vodo iz Bistrice in toplo iz Nevljice, štiri nastanitvene vile ter mogočen
park s kostanjevim drevoredom, ki se je razprostiral od sotočja Bistrice in Nevljice do
Prašnikarjeve vile na rečni terasi nad reko in obsegal bogate drevesne nasade, urejena
sprehajališča, tudi 100 metrsko pokrito sprehajališče, ribnik, travnik za »bosanje« (hoja
bosih nog po vlažni travi), igrišče za tenis na travi in kriket ter kegljišče. Skratka vse,
kar je zapovedovala takratna moda bogatih premožnih Evropejcev. Skozi park je tekel
potok, ki se je napajal iz dveh zajetij z Bistrice (nad jezom pod Mekinjsko brvjo in izpod vodnega kolesa Hočevarjeve kovačnice). Za zdraviliške goste, ki so si želeli daljših
sprehodov, je bilo v gozdu nad Prašnikarjevo vilo v smrekovem gozdu urejeno prijetno
sprehajališče s klopcami, imenovano gozdna promenada. Z ozonom nasičeni gozdni zrak
je bil sestavni del terapije, poti so bile skrbno markirane in vzdrževane. V zdravilišču so
prirejali lastne zabavne prireditve - koncerte, plese oz. plesne venčke v zrcalni dvorani
zdraviliškega poslopja. V mestu je od leta 1898 za razvedrilo domačinov in letoviščarjev
skrbela godba, ki je igrala v mestu vsako drugo soboto in imela vsako nedeljo dopoldne
na mestnem trgu promenadni koncert. Ponudbo izletov, ki se je še danes ne bi sramovalo
nobeno letovišče, je zdravilišče izdalo v priročni knjižici, ki je kar na 14 straneh natančno
opisovala zanimivosti okolice Kamnika (s časom dostopa), gostinsko ponudbo in stavbne spomenike. V kontekstu rekreacijske ponudbe je leta 1882 Prašnikar naredil severno
pešpot na Stari grad, ki je goste v 36 serpentinah pripeljala na 600 m visok vrh. Med
posedanjem na klopcah in ob čudovitem razgledu so se gostje seznanili z zgodovino
nekdanjega gradu in mesta. Za bolj tehnično navdahnjene so organizirali izlete z železnico (do Trzina, Domžal in Homca). Zdravilišče je v letih 1892-1900 obiskalo povprečno
311 (po nekaterih podatkih 600) gostov letno, kar je bilo petina takratnih gostov najbolj
turistično razvitega Bleda, pri čemer je potrebno vedeti, da so se na Bledu in v drugih
takratnih letoviščih (Dolenjske in Čatežke Toplice) gostje zadrževali povprečno 7 dni,
v Kurhausu pa en do dva meseca. Več kot 50% gostov je bilo iz drugih Avstro-Ogrskih
dežel, 6% pravih tujcev (Američani, Nemci) in 40% Kranjcev.
Kamniški purgarji (staroselci strogega mestnega jedra) so imeli do tujcev hladen odnos,
pa naj je šlo za vojake, ki so služili v smodnišnici, Čehe v keramični industriji, nemške
uradnike ali turiste. Pozno so spoznali, da vsi ti prišleki poleg denarja prinašajo v mesto
tudi duh svetovljanstva. Mnogi so bili mnenja, da je od turizma sama škoda. Z ustanovitvijo Olepševalnega društva leta 1904 so se stvari premaknile na bolje. Gostje Kurhausa
so bivali tudi v najetih sobah pri meščanih, ki jim je bil to dodaten zaslužek, jedli so v
mestnih gostilnah. Velika kulturna in turistična pridobitev za mesto je bilo odprtje Sadnikarjevega muzeja (1893), prvega zasebnega muzeja na slovenskem prostoru, ki deluje
še danes. Turistična priljubljenost mesta je bila tolikšna, da so ga povsem resni pisci primerjali z Ischlom in ga imenovali Kranjski Išel.
Razcvetu Kurhausa pa je sledil počasen zaton, ki se je začel s smrtjo protagonista in lastnika kompleksa Alojzija Prašnikarja. Po njegovi smrti je zdravilišče prešlo v roke njegove
hčere, ki ga je dajala v najem različnim najemnikom, povečini tujcem, ki so slabo gospodarili. Meščani Kamnika so jim očitali nemškutarstvo in negativen odnos do domačih
gostov.
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Kamnik je bil kljub zatonu zdravilišča nekaj časa priljubljeno letovišče in iz statistike je
razbrati, da so leta 1907 letoviščarji krepko presegli goste Kurhausa (le ti niso predstavljali niti tretjine vseh gostov Kamnika). Vseh gostov je bilo tedaj 322, od tega v Kurhausu
100, vsi skupaj so prispevali 7489 bivališčnih dni.
Prva svetovna vojna je dokončno pokopala kamniško zdravilišče Kurhaus in turizem nasploh. Med vojnama se je Kamnik uveljavil kot letno in celo zimsko letovišče. V Kamnik
so prihajali gostje, ki so iskali razvedrilo drugje kot v zdravilišču, posebno priljubljen je
bil grad Zaprice (tukaj je Oton Zupančič napisal Veroniko Deseniško, Fran Miličinski
zapiske »Iz beležnice letoviščarja«, Juš Kozak Beli macesen, Vladimir Bartol pa znamenitega Alamuta).
Nov mejnik za turizem je pomenilo v Kamniku leta 1930 ustanovljeno Tujsko prometno
društvo, ki je popravilo in postavilo v mestu več kot 50 klopi in več kot 10 mizic na sprehajališčih v Kamniku in okolici in obnovilo zanemarjene poti. Popisali so vse za letoviščarje zanimive sobe in stanovanja (151 sob z 249 ležišči; leta 2004 je bilo v občini na voljo
618 ležišč, vključno s kampi), prevzeli vodenje prijave in odjave tujcev ter skrb za evidenco in statistiko, organizirali predavanja, si prizadevali za odkup propadlega Kurhausa in
gradnjo hotela v okviru nekdanjega zdravilišča. Njihova prizadevanja kaže statistika obiska: 1929- 186 gostov, 3462 nočitev, 1930 - 458 gostov, 6816 nočitev, 1931 - 507 gostov,
9694 nočitev, 1932 - 653 gostov, 10.842 nočitev (leta 2004 - 16.324 nočitev, vir: SURS).
Na Nevljici je bilo leta 1931 odprto novo mestno kopališče in ob tem izdana odredba o
prepovedi onesnaževanja Nevljice, v kateri je med drugim zapisano »... V ta namen se
bo izvedla ureditev greznic in gnojišč v vaseh Uševk, Nevlje in Vrhpolje, ki so delno kriva
za onesnaženje vode Nevljice. Da se že prej zagotovi čimprejšnja snažnost Nevljice in s
tem zdravstveno neoporečnost kopališča, je potrebno, da se preneha dosedanje metanje
mrhovine in raznih odpadkov v Nevljico.« (cv: Paladin, 2003)
Še vedno so tekla prizadevanja za odkup in ponovno oživitev Kurhausa, pri čemer je bil
poleg turističnih delavcev zelo aktiven kamniški odvetnik dr. Ivo Benkovič. Predlagal je
izboljšanje prometnih povezav, ustanovitev zaprtega kopališča s hidroterapijo, zgraditev
hotela, koncertne in plesne dvorane, kina, teniških igrišč, sankališča, moderne čitalnice
in sprejemnih prostorov. Ustanovili so delniško družbo, ki je odkupila Kurhaus in se
lotila obnove, vendar po enem letu (1936) žalostno propadla. Kurhausu očitno ni bilo
pomoči. Zemljišče z objekti se je razprodalo, stari Kamničani pa imajo na Kurhaus še
danes prijeten spomin. Spominjajo se parka, kamor so hodili na sprehode in promenade
(ostanek je današnji Keršmančov park ob Bistrici), bazena in kadi, kamor so se cele družine hodile kopat (kopališče je bilo do II. vojne nekakšna »javna kopalnica« za vse, ki je
niso imeli doma in ti so bili v večini).
Obširna posest Prašnikarjev, ki je obsegala skoraj ves prostor med Bistrico in Nevljico
od mekinjskega gozda do smodnišnice, je bila do 2. svetovne vojne razprodana. Izjema je
bila le vila Johana, last Prašnikarjeve hčere, ki pa jo je po vojni morala zapustiti.
(Paladin, 2003)
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Slika 2: Območje nekdanjega »Kurhausa« danes
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Območje nekdanjega Kurhausa je danes ozemlje, ki v smeri sever-jug sega od betonskega
mostu v Mekinjah do sotočja Bistrice in Nevljice ter od Bistrice na vzhod do Cankarjeve
ceste. Vsi objekti, vključno z vilami, stojijo še danes, sicer prezidani in komaj prepoznavni, še vedno so vidni ostanki zdraviliškega parka in kostanjevega drevoreda. Med
vojno so Nemci na tem območju pozidali 8 blokov med njimi ustvarili današnjo Cankarjevo cesto, dokončali so stavbo nekdanjega zdraviliškega poslopja in v nji namestili
svoje uradnike in pisarne. V stavbi je bila po vojni nekaj časa bolnica - karantena za taboriščnike, nato dom invalidov in danes je v njej samski dom. Nekateri Kamničani, med
njimi zlasti Svetozar Frantar, so si vseskozi prizadevali, da bi v stavbi, ki je imela 35 sob,
dve prostrani jedilnici, kuhinjo in centralno kurjavo uredili za mesto prepotreben hotel,
vendar niso našli razumevanja. Nekdanje vile so danes stanovanjske hiše v zasebni lasti
(Neptun, vila Johana (Cankarjeva 29), vila Luiza (C. 23), vila Mlin (C. 21), betonski bazen
je bil pri regulaciji Bistrice zasut, Prašnikarjev dvorec in poletna hiša ob njem sta v slabem stanju. Park, ki je bil z nemškimi bloki razdeljen na dva dela, so po vojni degradirali
z gradnjo objektov Komunalnega podjetja, ki nikakor ne sodijo med stoletne kostanje.
Južni del parka je danes zaraščen, zanemarjen in nedostopen obiskovalcem. Deloma je
urejen severni del parka - Keršmančev park, pa še to le s klopcami in nekaj zelenja. Prizadevanja za obnovo se vsake toliko časa obudijo s strani kakega nadebudneža, vendar
ostajajo v sedanjem času na nivoju idej. Idealna priložnost za delno rekonstrukcijo parkovnih površin in njihovo vklučitev v prostorske plane je bilo sprejemanje ureditvenega
načrta M-1 Pod skalco, ki zajema neposredno bližino nekdanjega Kurhausa, vendar je
bila ta možnost povsem prezrta. Ureditveni načrt za območje med domom ostarelih in
stanovanjskimi bloki na Cankarjevi cesti predvideva (po mojem povsem nesprejemljivo
in strokovno neutemeljeno), na tem območju gradnjo pokrite večnamenske dvorane,
parkirišča, hotelskega objekta, bazena, varovanih stanovanj ... Skratka, vsega po malem.
Upanje za oživitev prostora ob Bistrici je dajal tudi leta 1995 od občine naročen projekt
Strokovne podlage za Vzhodni del UN K-18 Graben - Mekinje - Kamnik, ki pa danes ne
zanima nikogar več. Na podlagi tega projekta je arhitekt Tomaž Schlegel podal nekaj zanimivih predlogov za ureditev tega območja, ki so vključevala hotel s podzemno garažo,
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rušenje objektov Komunalnega podjetja in obnovitev parka ob Bistrici od sotočja z Nevljico do betonskega mostu v Mekinjah, postavitev večnamenskega razstavnega paviljona
ob sotočju in postavitev spomenika Alojzu Prašnikarju v parku.
• Intenzivna industrializacija po II. svetovni vojni
Slovenija: V času intenzivne industrializacije dežele po drugi svetovni vojni je turistična
dejavnost začela pridobivati na pomenu in množičnosti. Sledil je razvoj hotelskega turizma ob obali in v večjih mestih, ki ga je spremljal razvoj planinske dejavnosti in zimsko
športnih rekreacijskih središč. Razvoj turistične infrastrukture se je dopolnjeval tudi z
javnimi prostočasnimi ureditvami v mestih in večjih naseljih. Za to obdobje so že značilni tudi prvi resnejši prostorski in okoljski problemi, izvirajoči iz pospešenega razvoja,
želje po večjem številu novih objektov na posebej izpostavljenih lokacijah in velikega
pritiska uporabnikov na posamezne posebno privlačne lokacije. Poseben problem so že
postajale tudi velike dnevne obremenitve posameznih lokacij. Domačim gostom so se v
naraščajočem številu pridruževali tuji gostje
Kamnik: Z drugo vojno je kamniški turizem dokončno zamrl. Prednost je imela industrializacija z urbanizacijo ter kmetijska specializacija tega prostora. Turizem je obstajal le
še v funkciji sindikalnega turizma (letnega in zimskega s smučanjem), letnih »Kravjih
balov« na Veliki planini ter neorganiziranega planinarjenja po Kamniških planinah.
• Ob vstopu v tranzicijsko desetletje v 90-ih letih 20. stoletja je bil turizem gospodarska
panoga oprijemljivega pomena, ki naj bi imela velike razvojne možnosti. Spremembe v
začetku devetdesetih so se odrazile na zmanjšanem obisku tujih gostov in posredno tudi
v zmanjšani ponudbi prenočitvenih kapacitet. Za obdobje je značilen nekakšen razvojni
zamik, ki v dejavnosti še odzvanja oziroma se kaže v zaostanku za poslovnimi uspehi iz
začetka devetdesetih let. Za to zadnje, razmeroma kratko razvojno obdobje, je značilen
izjemno velik dnevni obisk obale in smučarskih središč, ki ga spremlja odkrivanje novih
območij in dejavnosti ter gradnja novih kapacitet in razvoj ponudbe v zdraviliških krajih.
Pri vsej dinamiki razvoja je z vidika prostora in okolja zaskrbljujoče, da nove ureditve
izgubljajo stik z lokalno identiteto krajine in arhitekture, ter se kot take približujejo nekakšnim univerzalnim okoljem za preživljanje prostega časa. Neodvisnost ponudbe od
značilnosti krajine in poselitve je lahko za razvoj dejavnosti v Sloveniji zaradi majhnosti, ki navaja na celostno obravnavo razvojnega potenciala, problematična. Kakor hitro
je prekinjena neposredna zveza med dejavnostjo in značilnostmi okolja, je izgubljena
tudi posebnost - značilnost ponudbe. Prostorsko gledano je problem povezan z izgubo
identitete dejavnosti, s čimer je (širše gledano) povečana možnost za nekonkurenčnost
ponudbe.
Sklep
V prvih dveh obdobjih so bile velika krajinska raznolikost majhnega prostora, naravne in
kulturne danosti ter poselitvena in tradicionalno uveljavljena turistična območja le deloma
prepoznane kot posebna razvojna prednost. Zadnje obdobje pa lahko z iskanjem priložnosti za hiter in varen zaslužek pripelje prav do tega, da bodo ključne kulturne in prostorske
značilnosti izgubile vrednost, preden bodo sploh zaživele v smislu celovite turistične ponudbe dežele. Individualizacija uporabnikov, iskanje posebno privlačnih in samotnih lokacij, hrepenenje po posebnosti in drugačnosti vodijo v odkrivanje najbolj skritih delov
narave in kulturne krajine, ki zahtevajo posebno pozorno in strokovno obravnavo.
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Eden resnejših problemov zadnjega razvojnega desetletja so tudi skoraj povsem zanemarjene javne ureditve prostočasne ponudbe v bivalnem okolju stanovanjskih naselij, posameznih ustanov in novogradenj. V prostoru se razvoj prostočasnih in turističnih dejavnosti
odraža razpršeno, v obliki točkovnih obremenitev, ki kažejo na resen problem nepovezanosti. Odkrivanje novih dejavnosti in razvoj tradicionalno prepoznanih območij ostajata
nepovezana, praviloma obrnjena vase, vsebinsko, prostorsko in infrastrukturno. Nemalokrat prihaja do posegov v prostor, ki že zmanjšujejo privlačnost teh območij. Prihaja do
resnejših okoljskih problemov ter nasprotij med interesi lokalne skupnosti in obiskovalcev.
Podrobnejše analize rekreacijskih navad kažejo, da sta na teritoriju države najbolj množično
obiskani območji alpskega sveta in morske obale, na katera se usmerjajo izletniki s celotnega območja države in tuji turisti. Na teh območjih se koncentrira tudi največji delež nočitev
(v turističnih krajih obale je bilo v letu 1996 zabeleženih 25 %, v turističnih krajih alpskih
dolin Save Dolinke in Save Bohinjke pa skupaj 17 % deleža vseh nočitev glede na celotno
zmogljivost nočitev v Sloveniji). (Kovač, 2002)
Oboje, tako na novo izpostavljena razvojna območja kot pritiski na tradicionalno prepoznavna turistična območja, navaja k temu, da je treba razvoju dejavnosti nameniti ustrezno
strokovno organizacijsko pozornost. Glede na pomanjkljivo voljo po povezovanju posameznih razvojnih pobud in veliko željo po samostojnosti posameznih lokalnih skupnosti je
smiselna razprava o razvojnih možnosti dejavnosti tudi na najvišjem nivoju prostorskega
načrtovanja - državnem.
Prostočasne dejavnosti na prostem
V nalogi obravnavam le tiste prostočasne dejavnosti, ki se izvajajo v odprtem prostoru. V
literaturi zanje pogosto zasledimo termin »rekreacija na prostem«. Pri tej obliki rekreacije
ima pomembno vlogo doživljanje narave in pokrajine, pogosto pa je povezana s telesno
aktivnostjo. Osnova za razvoj teh dejavnosti so naravne in ustvarjene razmere v omejenem
in ranljivem prostoru, zato je načrtno urejanje tega prostora pomembno sredstvo in cilj za
zagotavljanje kakovosti vira (prostora). Z vidika varovanja vira je pomemben vsak poseg v
prostor oziroma ravnanje vsake občine ali lokalne skupnosti. Zato je na tem področju za
uspešnost dejavnosti pomembno usklajevanje interesov sosedskih skupnosti in njihovo povezovanje pri načrtovanju projektov. Projekt Kamniška Bistrica - rekreacijska os regije bi bil
lahko lep primer takega sodelovanja.
Pravica do zdravega življenja in kakovostnega preživljanja prostega časa je ena pomembnih človekovih pravic, kar državi nalaga odgovornost, da sodeluje pri zagotavljanju razvoja
prostočasnih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Iz tega razloga je razvoj prostočasnih dejavnosti v prostoru treba razporediti čim bolj enakomerno in razpršeno, da se približa ponudba uporabnikom in razbremeni pritisk na obstoječe lokacije koncentrirane dejavnosti.
Splošno uveljavljena izhodišča prostorskega planiranja rekreacije temeljijo na sledečih
spoznanjih (Jeršič, 1999):
• prostočasne dejavnosti so vezane na speciﬁčne in prostorsko omejene naravne in kulturne
pokrajinske potenciale
• rekreacija je pomembna funkcija prostora in jo je potrebno upoštevati kot enakovredno
obliko namenske rabe prostora
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• rekreacija povzroča obremenjevanje prostora in okolja, zaradi česar jo je potrebno razvijati v skladu s principi ekološke rabe prostora - trajnostnega razvoja
Temeljna načela prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti
Načela skladnega prostorskega razvoja, v katerem se zagotavljajo razvojne možnosti dejavnosti in hkrati varstvo vrednot, so v okviru prostočasnih dejavnosti predvsem naslednja:
• vzdržen razvoj: prostorske ureditve v zvezi s prostočasnimi dejavnostmi morajo upoštevati varstvo naravnih dobrin, zdravega okolja, kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja tako, da zadovoljitev potreb sedanje generacije ne bo ogrožala
prihodnjih generacij
• celovito ali zvezno urejanje v prostorskih dokumentih: usmeritve za urejanje morajo biti
vključene v vse ravni prostorske dokumentacije, od planskih aktov do konkretnih izvedbenih dovoljenj
• celovito obravnavanje teritorija države: celovito obravnavanje ne pomeni obravnavanja
celotnega prostora po delih, temveč upoštevanje celovitosti v smislu problemov in razvojnih možnosti ter veljavnosti vsebin za celotno območje države
• združljivost rab: naravne in krajinske kulturne značilnosti prostora so pomemben pogoj za
izvajanje prostočasnih dejavnosti. Nekatere zvrsti na prostem so vezane na speciﬁčne in
prostorsko omejene vire. Pri načrtovanju prostorskega razvoja je treba upoštevati hkratno
prisotnost in interes različnih rab v prostoru.
• hkratno varovanje in razvoj: prostočasne dejavnosti vplivajo na okoljske sestavine, zato je
ob razvojnih pobudah treba upoštevati tudi vidike varstva okolja. Varovanje in racionalna
raba prostora in virov sodi med splošne zahteve po varstvu, ki se v prostoru zagotavljajo
tudi s prostorskim planiranjem in načrtovanjem.
• soočanje javnega in zasebnega interesa: pri načrtovanju prostočasnih dejavnosti zasebni
interes ne sme škodovati javnim koristim
• uravnotežen razvoj: uravnotežen razvoj združuje razvojno varovalne vidike na celotnem
območju države. Na ravni države vključuje ukrepe, ki spodbujajo povezovanje lokalnih
skupnosti, turističnih dejavnosti s prostočasnimi dejavnostmi javnega značaja, preprečujejo degradacije okolja in prostora, povezujejo dejavnosti z varovanjem naravne in kulturne krajine ter usklajujejo razvoj dejavnosti z drugimi interesi v prostoru.
Mednarodna izhodišča za načrtovanje prostočasnih dejavnosti
Prostorski razvoj prostočasnih dejavnosti je treba oblikovati ob upoštevanju opredelitev in
razvojnih nalog, zapisanih v strategijah, konvencijah in direktivah, ki zavezujejo našo državo kot članico EU. Zlasti pomembne so tiste, ki se nanašajo na naravne in kulturne prvine
krajine in s tem posredno na prostočasne dejavnosti oz. turistični razvoj ter na posebne
- turistično razvojne prvine.
konvencija

osnovni podatki

cilji, določila

Konvencija o
varstvu svetovne
kulturne in naravne dediščine

Pariz, 1972,
notiﬁkacija
1992

Cilj je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati naravno in kulturno dediščino
prihodnjim generacijam. Opozarja na procese, ki resno ogrožajo kulturno in naravno
dediščino, npr. hitri turistični razvoj.
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Konvencija o
biološki
raznovrstnosti

Rio 1992,
ratiﬁcirana
1996

Cilji: ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostna raba vseh njenih komponent ter
pravična in enakomerna porazdelitev koristi rabe genetskih virov. Opredeljuje tri ravni:
gensko, vrstno in ekosistemsko. Poudarja pomen vključevanja varstva narave in trajnostne rabe biotske raznovrstnosti v sektorske plane, programe in strategije.

Evropska strategija o biotski in
krajinski raznovrstnosti
(Pan-European Strategy)

Soﬁa, 1995

Prizadeva si zagotoviti, da bi bile človekove dejavnosti in rabe tal kar najbolj kompatibilne z varovalnimi potrebami ekosistemov, habitatov, vrst in krajin s primernimi
oblikami rabe. Prizadeva si za integriranje trajnostnega razvoja in varstva biotske raznovrstnosti v druge sektorje, med njimi tudi turizem.

Bernska
konvencija

Bern, 1979

Podpisnice so zavezane k sprejemanju ukrepov, ki ohranjajo populacije ﬂore in favne
oziroma jih spreminjajo do te mere, da zadovoljujejo ekološke, znanstvene in kulturne
zahteve ter upoštevajo ekonomske in rekreacijske potrebe ter potrebe podvrst in
varietet, ki so lokalno ogrožene.

Alpska konvencija

Salzburg
1991,
ratiﬁcirana
1995

Prepoznava Alpe kot enega največjih enotnih naravnih prostorov Evrope, kjer je potrebno ohranjanje trajne poseljenosti, hkrati pa je treba v tem prostoru upoštevati meje
ekološke sprejemljivosti. V zvezi z razvojem turizma in prostega časa je cilj opozoriti na
zahtevo po usklajevanju turističnih in sprostitvenih dejavnosti z ekološkimi in socialnimi zahtevami. Gre predvsem za omejevanje zvrsti, ki povzročajo v okolju škodo. Kot
poseben ukrep se predlaga določitev območij miru.

Evropska
prostorska
razvojna politika

ESDP,
1997

Uvaja tri temeljna izhodišča, ki se pojavljajo v evropskem prostoru, in sicer: vzpostavljanje uravnoteženega policentričnega urbanega razvoja, enakomerne dostopnosti do
znanja in infrastrukture ter trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Opozarja na potrebo po strategijah, ki nadzorujejo pritiske na naravno in kulturno dediščino,
med drugim tudi zaradi razvoja turizma.

Evropska
konvencija
o krajini

Firence,
2000

Namen konvencije je doseči trajnostni razvoj, ki bo temeljil na uravnoteženem in harmoničnem odnosu med socialnimi potrebami, ekonomsko aktivnostjo in okoljem. Prepozna
kulturni, socialni, gospodarski in ekološki pomen krajine, hkrati pa opozarja na procese
in razvoj posameznih dejavnosti, kot so: kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, rudarstvo, urbanizem, transport, infrastruktura, turizem in rekreacija ter spremembe v gospodarstvu.
Poseben pomen daje konvencija celovitemu načrtovanju razvoja krajine.

Deklaracija o
varstvu kulturne
dediščine v Evropi

Helsinki,
1996

Uporaba kulturne dediščine kot vira naj postane del načrtovalskega procesa, ki mora
vpeljati omejitve, ki se nanašajo na uporabo tega neobnovljivega vira.

Parki za življenje
(Parks for Life: Action
for Protected Areas in
Europe)

Globalni kodeks
etike za turizem

Cilj tega programa je zagotoviti učinkovito in dobro vzdrževano mrežo zavarovanih
območij na našem kontinentu, ki naj ohranja evropsko krajino in biotsko raznovrstnost.
Evropo opredeljuje kot zelo raznolik kontinent, z različnimi krajinami in naravnimi habitati ter bogato naravno in kulturno dediščino, hkrati pa izpostavi tudi vprašanja, kot
so visoka gostota poselitve, življenjski standard in razvejana infrastruktura ter njihovi
vplivi na naravo.
WTO,
Santiago,
1999

Turizem kot faktor trajnostnega razvoja naj varuje naravno okolje, redke in dragocene
vire. Turistična infrastruktura in programi dejavnosti naj se oblikujejo tako, da se varuje
naravna dediščina, ekosistemi, biotska raznovrstnost ter ogrožene rastlinske in živalske
vrste. Potrebno je postaviti omejitve, kadar gre za posebej ogrožena območja. V načrtovanje razvojnih projektov je potrebno vpeljati študije vplivov na okolje, hkrati pa
z največjo možno prepoznavnostjo in objektivnostjo informirati javnost o prihodnjih
programih.

Sektorska izhodišča za načrtovanje prostočasnih dejavnosti
Razvojni in organizacijski vidiki turizma kot gospodarske dejavnosti so opredeljeni v Resoluciji o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji, v zakonu o
pospeševanju turizma in v novi Strategiji turističnega razvoja Slovenije. Posamezne naloge
v zvezi s pospeševanjem in organizacijo turizma opravlja ministrstvo za gospodarske dejavnosti ter nacionalne in lokalne turistične organizacije.
dokument

objava/vir

cilji, določila (s poudarkom na planiranju prostočasnih
dejavnosti )

Resolucija o strateških ciljih na
področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom
dejavnosti in ukrepov za njeno
izvajanje

Ur.l. RS, št. 7/95

Razvoj je mišljen v smislu doseganja kakovosti in ne le ﬁzične rasti zmogljivosti in števila turistov, s katerimi si turizem lahko celo zmanjšuje svojo realno podstat. Izhodišča za
razvoj med drugim govorijo o razvijanju sonaravnih oblik turizma, ki omogoča varčno
in obzirno rabo prostora ter okolju prijazne dejavnosti, objekte in naprave ter o razvijanju turističnih produktov, ki bodo poudarjali kulturno identiteto v trženju kulturnih
dobrin in storitev. Predvidevajo se različni ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev, med
njimi tudi pravni, za varovanje naravnih virov in območij.
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Strategija razvoja slovenskega
turizma 2002-2006

Ministrstvo za gospodarstvo, vlada RS,
Ljubljana 2002

Temelji na Strategiji gospodarskega razvoja (Slovenija v EU, 2001), ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in enakopravne obravnave gospodarskih, socialnih in okoljskih
razvojnih komponent. Oblikuje temeljne razvojne usmeritve kot poslovne priložnosti,
pomaga usmerjati podjetniške nosilce turističnega razvoja in predstavnike turistične
politike.
Usmeritve so opredeljene na treh temeljnih področjih:
- produktivno področje (zdravil. + igraln.-zabaviščni + poslovni turizem),
- programsko področje (podeželski turizem + rekreativni turizem + doživljajski turizem),
- geografsko področje (turistična območja: Julijske Alpe + Pohorje - Maribor + Kras + Obala).
Opredeljene so tudi strategije razvoja drugih turističnih programov: programi naravne
in kulturne dediščine, gorski turizem, zimski turizem in smučanje, potniški turizem (touring), blagovna znamka Ljubljana, navtični turizem, podeželski turizem na kmetijah,
mladinski turizem.
Za uresničevanje turističnega razvoja je na področju prostorskega razvoja najpomembnejša ureditev prostorskih in infrastrukturnih pogojev, za kar so predvideni trije ciljno
usmerjeni ukrepi:
- oblikovanje turističnih območij in uskladitev turističnih lokacij glede na potrebe in možnosti turističnega razvoja;
- spodbujanje izdelave prostorskih aktov na občinski, medobčinski in regionalni ravni;
- ureditev pogojev za delovanje in razvoj turizma na varovanih območjih.

Zakon o pospeševanju turizma

Ur.l. RS, št. 57/98

Zakon določa pospeševanje turizma na lokalni in nacionalni ravni kot dejavnost v
javnem interesu zaradi ugodnih vplivov, ki jih ima turizem na celoten gospodarski in
družbeni razvoj. Dejavnost pospeševanja turizma, v katero spadajo oblikovanje celovite
turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, promocija celovite
turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev, opravljajo turistične organizacije na
lokalni in nacionalni ravni.

V Zakonu o pospeševanju turizma je postavljena deﬁnicija turističnega kraja in turističnega
območja. Turistični kraj je naseljen kraj, ki ima naravne, kulturne, zgodovinske ali druge
znamenitosti, pomembne za turizem, razvito turistično infrastrukturo ter druge vsebine,
ki so pomembne za oblikovanje turistične ponudbe. Turistično območje je geografsko zaokrožena celota ene ali več občin, v kateri se lahko oblikuje celovita turistična ponudba, ki
izpolnjuje najmanj eno od meril (500 ležišč v gostinskih obratih pridobitne narave, 40.000
prenočitev turistov v predhodnem koledarskem letu ali 30.000 registriranih dnevnih obiskovalcev v predhodnem koledarskem letu). V kolikor občine izpolnjujejo pogoje turističnega območja, lahko pridobijo status »turističnega območja«, kar jim omogoča soﬁnanciranje
pospeševanja turizma in sodelovanje pri oblikovanju programa aktivnosti nacionalne turistične organizacije.
Izhodišča veljavne prostorske zakonodaje za načrtovanje prostočasnih dejavnosti
dokument

objava / vir

cilji, določila (s poudarkom na planiranje prostočasnih
dejavnosti )

Zakon o urejanju prostora

Uradni list SRS, št. 18/84
ter spremembe in dopolnitve

Opredeljuje pojem in namen urejanja prostora, s katerim se zagotavlja varovanje
in smotrno rabo dobrin splošnega pomena ter usmerja razvoj dejavnosti in njihovo
prostorsko organizacijo ter določa namensko rabo prostora. Zakon določa, da se v
prostorskem planu države določa globalna zasnova namenske rabe, med drugim tudi
pomembnejša območja za turizem in rekreacijo. Nadalje določa, da na morski obali,
obrežjih jezer in vodotokov, na gorskih vrhovih in grebenih, območjih z značilnimi
kraškimi pojavi, kakor tudi na območjih, pomembnih za rekreacijo na prostem, niso
dovoljeni posegi, ki so v nasprotju z njihovimi značilnostmi in ki omejujejo prost dostop. S tem uvršča rekreacijo na prostem, ki je pomembno odvisna od javne dostopnosti, prostorskih možnosti in kakovosti, med dejavnosti oz. rabe, ki se ji tudi preko
urejanja prostora omogoča kakovosten razvoj. Pri tem pa v državnem prostorskem
planu pomembnejša območja za razvoj turizma in rekreacije niso posebej opredeljena
kot območja, pomembna za dolgoročni razvoj, in kot taka ne predstavljajo obveznih
državnih izhodišč za prostorske plane občin.

Zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor
(ZUREP)

Uradni list SRS, št. 18/84
ter spremembe in dopolnitve

V temeljnih načelih za urejanje naselij in drugih posegov v prostor je opredeljeno, da
je površine za rekreacijo in počitek treba načrtovati tako, da bodo omogočene zdrave
življenjske razmere za prebivalce ter pri tem upoštevatne značilne krajinske kakovosti
in z delom pridobljene vrednote človekovega okolja. Površine za rekreacijo in počitek
se načrtujejo za stanovanjska območja, za območja z večjo koncentracijo delovnih
mest, za naselja kot celoto in kot rekreacijska območja širšega pomena.
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Dolgoročni plan R Slovenije za
obdobje od leta 1986 - 2000

Strategija prostorskega razvoja
R Slovenije in Prostorski red R
Slovenije

V veljavnem prostorskem planu je turizem posebej obravnavan v sklopu strategije razvoja gospodarskih dejavnosti. Glede na to se poudarja prizadevanje za večji devizni priliv
in ustvarjanje boljših razmer za celovitejše zadovoljevanje turističnih in rekreativnih potreb domačih in tujih gostov. V kartografskem gradivu so posebej opredeljena območja,
ki so namenjena prednostno za razvoj turizma. Plan določa, da morajo občine v svojih
prostorskih planih opredeliti ožja območja prednostne turistične rabe. To so območja, na
katerih je več naravnih in grajenih danosti, primernih za turistični obisk in izrabo. Velikost
območij se opredeli na osnovi enovitosti prostora in možnosti za medsebojne funkcionalne povezave posameznih turističnih zanimivosti, glede na prometno povezanost,
medsebojno oddaljenost in zemljepisno oblikovanost prostora. Pri planiranju razvoja v
teh območjih je treba omejevati razvoj tistih dejavnosti, ki zaradi negativnih vplivov na
okolje degradirajo naravno okolje.
Ur.l. RS, št. 76/04
Ur.l. RS, št. 122/04

V strukturi novega Prostorskega reda Slovenije je Zasnova prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti ena izmed vsebin oz. podsistemov zasnove prostorskega razvoja sistema krajine, ki se skupaj z zasnovo sistema poselitve in infrastrukture združuje v celoten
sistem.

Problemi prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti
• slabo razvita javna infrastruktura za izvajanje prostočasnih rekreativnih dejavnosti
• odsotnost urbanističnih normativov, ustrezne prostorske zakonodaje in posebnih nacionalnih programov, ki bi iz vidika zdravja, izobraževanja, kakovosti bivanja in podobnega
navajali lokalne skupnosti k urejanju javnih sistemov rekreacijskih površin in ureditev
• koncentracija = obremenitev okolja in prostora kot posledica množičnega obiska uporabnikov. Koncentracijski problemi so dveh vrst: eni so povezani z obremenitvami lokacij za
prostočasne dejavnosti prebivalcev mest in naselij, drugi pa z obremenitvami klasičnih,
najširše prepoznanih turističnih lokacij. Dnevne in tedenske obremenitve sledimo predvsem v zaledju poselitvenih jeder. Nekatera območja so resno obremenjena, predvsem v
bližini velikih mest (npr. Šmarna Gora ob Ljubljani, v zadnjih nekaj letih tudi dolina Kamniške Bistrice), hkrati pa ostajajo obsežna območja z velikimi rekreacijskimi potenciali
tovrstno neizkoriščena in neurejena (npr. Sava v Ljubljanski kotlini). Zaradi koncentracije
prihaja po eni strani do okoljskih problemov, po drugi strani pa ob necelovitem načrtovanju tudi do povratnih negativnih vplivov na dejavnost samo. Z vključitvijo rekreacije v
tržno ekonomijo in privatizacijo se pojavljajo še problemi zapiranja prostora, kot so zapiranje dostopnosti morske obale in jezerskih ter rečnih obal, onemogočanje dostopa do
naravnih znamenitosti, gozdov in razgledišč.
• nepovezanost - za uspešno delovanje je ključna priprava celovitih razvojnih programov,
ki zahtevajo organizacijsko in ekonomsko povezovanje lokalnih skupnosti med sabo in z
različnimi nosilci razvoja (za potrebe zaokroževanja ponudbe, razbremenjevanja in iskanja alternativnih razvojnih lokacij). S tem se izognemo posegom, ki vodijo v izčrpanje
vira, dosežemo večjo raznolikost in usklajenost ponudbe, dolgotrajne učinke in ekonomičnost.
• okoljski problemi - izvajanje prostočasnih dejavnosti pomembno vpliva na okoljske sestavine, zato jih je z vidika vplivov na okolje treba obravnavati z enako mero pozornosti kot
druge razvojne dejavnosti. Predvsem v zadnjem času je zaznaven trend razvoja nekaterih
dejavnosti, ki imajo hude negativne vplive na okolje, pa praviloma niso podvržene nikakršni presoji vplivov na okolje pred izdajo dovoljenja za opravljanje. Sem sodijo dejavnosti
v vodnem in obvodnem prostoru (alternativne športne dejavnosti - rafting, kajak, kanu,
canyoning, vožnja s čolni) in dejavnosti obnove in širitve alpskih smučišč.
Na okolje vplivajo tudi objekti prostočasne infrastrukture (poti, kolesarske poti, smučišča, golf igrišča, marine, naravna kopališča, umetna kopališča, šotorišča, dostopi do vode,
gostinski in nastanitveni objekti), komunalna in prometna infrastruktura ter uporabniki.
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Varstvo okolja se v prostorsko načrtovanje vključuje z okoljevarstveno in prostorsko zakonodajo. Na projektni ravni je vključevanje vidika varstva okolja zagotovljeno z Uredbo
o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 66/96). Ta določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna tudi za nekatere posege v
zvezi s turizmom, športom in rekreacijo.
• navzkrižja med razvojnimi in varstvenimi interesi so najbolj izražena na območjih naravnih in kulturnih vrednot. Varstveni režimi namreč omejujejo rabo prostora, s tem da sta
obseg in značaj omejevanja teh dejavnosti odvisna od obsega, vrste in značilnosti ter posebnosti varovanih območij. Zato je na teh območjih usklajevanje varstvenih in razvojnih
interesov še posebej pomembno. Cilj namreč je, da se kljub poudarjenemu varstvu omogoči tudi gospodarski razvoj in izvajanje prostočasnih dejavnosti. V območjih naravnih in
kulturnih vrednost se pogosto srečujemo s tremi tipi prostočasnih dejavnosti:
- dejavnosti, ki ne potrebujejo posebne infrastrukture - gorsko kolesarjenje, kajakaštvo,
rafting, soteskanje, plezanje, kopanje - se ob kontroliranem izvajanju in v omejenem
obsegu kažejo kot neproblematične, ob množičnem izvajanju na ranljivih območjih
pa postanejo vprašljive. Pri teh dejavnostih je pomembno predvsem celovito in podrobno načrtovanje in nadzor nad izvajanjem.
- dejavnosti, vezane na posebne naravne razmere, ki pa za svoje delovanje potrebujejo
zahtevnejšo infrastrukturo, npr. za alpsko smučanje
- dejavnosti, ki za svoje delovanje potrebujejo velike površine in infrastrukturne objekte
in so hkrati okoljsko obremenjujoče, npr. s hrupom, onesnaževanjem voda, spremembo površinskega pokrova idr., niso pa absolutno odvisne od naravnih in kulturnih
kakovosti prostora (npr. golf, motonavtika). Tovrstne dejavnosti naj bi se v območjih
naravnih in kulturnih vrednot v čim večji meri omejevale.
Obremenilni učinki rekreacije na prostem, ki so z vidika urejanja prostora še posebej pomembni (Jeršič, 1999):
• prizadetost pokrajinskega izgleda zaradi infrastrukturnih objektov in razpršene pozidave
• problem emisij prometa na področjih, kjer se prepletata počitniška in izletniška rekreacija
(obala, jezera, gorske doline ...)
• uničevanje ali ogrožanje naravnih biotopov
• preprečevanje dostopa širše javnosti do rekreacijsko zanimivih območij zaradi privatizacije
• občasna prenasičenost rekreacijsko primernih območij (obale, pešpoti, razgledni vrhovi
- Šmarna gora) in s tem prikrajšanje za zadovoljstvo obiskovalcev
• velika obremenitev voda in okolice zaradi onesnaževanja - eutroﬁkacije, odpadnih snovi
in mehanično obremenjevanje
Sklep
Naravne prvine, ki so pogoj za izvajanje prostočasnih dejavnosti, so pogosto od teh dejavnosti tudi ogrožene. Dejavnosti si torej postopno uničujejo lasten vir obstoja. To prostorsko
navzkrižje je zlasti opazno pri dejavnostih, ki so povezane z doživljanjem pokrajine, saj je
zanje pomembna čim bolj nedotaknjena narava, redko poseljena, raznolika in netehnizirana. Tako prihaja v prostoru do navzkrižja interesov, na eni strani želja investitorjev po širitvi
rekreacijskih možnosti z novimi objekti in novimi dejavnostmi (koncentracija dejavnosti),
po drugi strani želja po neokrnjeni naravi in avtentični in raznoliki kulturni krajini. Poraja
se vprašanje, kako določiti mejo, kako vzdrževati ravnovesje ohranjanja narave in interesov
okolice.
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Prostorski razvoj v naravno ohranjenih območjih je zato treba usmerjati na podlagi celovitih razvojno-varstvenih programov, v katerih morajo biti opredeljene komparativne prednosti, usmeritve in spodbude za njihov razvoj ter hkrati omejitve, ki jih je nujno potrebno
upoštevati.
Omejitve, ki se nanašajo na izvajanje prostočasnih/rekreacijskih dejavnosti, so predvsem:
• prepoved gradnje turističnih in športno-rekreacijskih objektov zunaj obstoječih ureditvenih območij naselij oz. zunaj za to namenjenih prostorov
• prepoved gradnje sekundarnih bivališč v naravno ohranjenih območjih in v vplivnih območjih kulturne dediščine
• omejevanje izgradnje prometnih povezav v naravno ohranjenih območjih
• omejevanje gibanja obiskovalcev v naravno ohranjenih območjih (npr. gozdni rezervati,
kraške jame)
• omejevanje kampiranja in kopanja v naravnih vodah zunaj posebej označenih mest
• prepoved prirejanja množičnih prireditev v naravno ohranjenih območjih
• omejevanje lova, izvajanja lovno-gojitvenih ukrepov in postavljanja obor za rejo prostoživečih vrst ter prepoved vnašanja neavtohtonih vrst
• prepoved umetnega zasneževanja
• prepoved piknikiranja na zato nepredvidenih mestih
• omejevanje posegov, ki bi lahko pomenili spremembo naravnih reliefnih oblik in mikroreliefa ter reliefnih oblik, ki so posledica tradicionalne rabe prostora
Alternative prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti v prostoru
Analiza alternativ prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti se omejuje na tri modele
razvoja - usmerjeni, naključni in uravnoteženi, ki jih v nadaljevanju na kratko povzemam
(Prostočasne dejavnosti in prostorski razvoj Slovenije, 2002)
• Usmerjeni-razvojni model predvideva, da bi zaradi ekonomskega interesa lahko prišlo do
velike koncentracije dejavnosti na znanih virih privlačnosti (morje, obale jezer, termalne
vode, smučarske kapacitete), ki bi vodila do preobremenjenosti in se v skrajnem primeru
lahko obrnila proti sebi. Kot kaže razvoj zadnjih desetih let, so razmere v prostoru in okolju že same po sebi preusmerile interes dejavnosti v širši prostor, zato razvojni model ni
več realno možen.
• Naključni razvojni model je tisti, ki mu je bil razvoj dejavnosti v preteklosti dejansko podrejen. Nove lokacije so se odpirale brez kakršnekoli načrtne podpore in usmerjanja, zato
so v prostoru neenakomerno umeščene z različnimi okoljskimi vplivi in različno stopnjo
sprejemljivosti prostorske infrastrukture. Po eni strani se je zato na atraktivnih lokacijah
še povečala koncentracija, po drugi strani pa se urejajo nova jedra zgolj v okviru najbolj
priljubljenih dejavnosti. Nova jedra dejavnosti podrejajo prostorske rešitve funkciji, kar se
lahko pokaže kot izguba stika z naravnim in kulturnim okoljem, oziroma z izgubo identitete prostora. Pomanjkanje vpetosti v okolje pa se kaže tudi v nepovezanosti ureditev
ožjih kompleksov dejavnosti z javnimi ureditvami v okolici.
Naključni model vsebuje več znakov kakovostnega razvoja dejavnosti, hkrati pa vključuje tudi določeno mero nezaželenega dogajanja v prostoru. Pri slednjem imamo v mislih
dejavnosti, ki posegajo v izjemne krajine in so možna nevarnost za ta naravno dobro
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ohranjena območja (koliko tovrstnih lokacij prenese prostor brez večje škode zanj in za
uporabnike?) in visoko kakovostno ponudbo v posebno kakovostnih območjih kulturne
krajine in ohranjene narave, ki je povezana z možnimi nesprejemljivimi vplivi na okolje
in prostor in hkrati omejuje privlačnosti prostora za druge uporabnike (npr.: golf, omejuje dostop do javnih dobrin kot so pogledi, gozdni robovi), zaradi česar jo je treba zelo
pozorno spremljati in nadzorovati njen razvoj. Tak model ne zagotavlja razvoja v smeri
pričakovanih ciljev razvoja dejavnosti.
• Uravnotežen razvojni model temelji na predpostavki, da je razvoj dejavnosti v prostoru
treba razporediti bolj enakomerno zaradi približevanja ponudbe uporabnikom in zaradi
potrebe po razbremenitvi lokacij koncentrirane dejavnosti. Uravnoteženi model skladno
s principi vzdržnega razvoja širi dejavnosti v širši prostor z več lokacijami, ki imajo pestro
ponudbo in dobro povezovalno infrastrukturo za sprejemanje večjega števila uporabnikov ter vzpostavlja pogoje za razvoj dejavnosti v različne nove smeri. Vključuje niz spremljajočih ukrepov za razvoj dejavnosti v prostoru in okolju, med katerimi so pomembnejši
ukrepi za:
- spodbujanje povezovanja lokalnih skupnosti za potrebe razvojnega načrtovanja dejavnosti
- povezovanje turistične dejavnosti s prostočasnimi dejavnostmi najširšega javnega
značaja
- preprečevanje degradacij okolja in prostora
- povezovanje dejavnosti z varovanjem kulturne in naravne krajine
- usklajevanje interesov razvoja dejavnosti z drugimi razvojnimi interesi v prostoru
Analiza priporoča usmerjanje razvoja prostočasnih dejavnosti z državnega nivoja. Na to
navaja prostorska, okoljska in vsebinska odvisnost posegov in dejstvo, da se na področju
srečujeta javni in poslovni interes. Hkrati ugotavlja pomen celotnega teritorija države za
razvoj prostočasnih dejavnosti, ki je posledica majhnosti države, njene geografske in krajinske raznolikosti, relativno visoke stopnje naravne ohranjenosti ter policentrične zasnove
mest in razpršenosti turističnih krajev.
Izhodišča, cilji in poti do uravnoteženega prostorskega razvoja prostočasnih in
turističnih dejavnosti na prostoru Slovenije
Izhodišča
Zasnova prostorskega razvoja temelji na izhodišču, da je glede na potrebe prebivalcev,
prostorske možnosti in ugotovljene probleme treba iskati možnosti za uravnotežen razvoj. Uravnotežen razvoj dejavnosti v prostoru zahteva poudarjeno upoštevanje razvojno
varovalnih vidikov na celotnem teritoriju države. Pri tem je potrebno upoštevati prostorske
možnosti v smislu krajinske raznolikosti, kulturne kakovosti, naravne ohranjenosti, naravnih danosti in opremljenosti ter turistično-rekreacijske razvitosti, varstvo okoljskih sestavin in značilnosti ter potrebe prebivalcev in uporabnikov v smislu prostorske dostopnosti
in raznolikosti ponudbe prostočasnih dejavnosti.
Cilji
• približevanje prostočasne ponudbe prebivalcem
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• usmerjanje v kakovosten razvoj dejavnosti
• zmanjševanje negativnih vplivov na sestavine okolja ter naravne in kulturne vrednote
• razbremenjevanje preveč obremenjenih območij oz. sestavin okolja
• preprečevanje razvoja novih pretiranih zgostitev programov v prostoru
• razprševanje dejavnosti v prostoru z vidika optimalne izrabe primerjalnih prednosti ter
zmanjševanja pritiska na določena območja ter pozitivnih gospodarskih učinkov dejavnosti
Ključne metode za doseganje uravnoteženega razvoja
Razbremenjevanje se nanaša na območja, na katerih so se v preteklosti koncentrirale prostočasne dejavnosti, kar je po eni strani sprožalo okoljske probleme, po drugi strani pa se je
začela zmanjševati tudi privlačnost območij. Koncept razbremenjevanja vključuje izboljšanje stanja z različnimi okoljevarstvenimi ukrepi, poudarjeno varstvo pri novih razvojnih
posegih in tudi posamezne umike dejavnosti iz posebno obremenjenih območij.
Razprševanje dejavnosti je treba razumeti kot kontrolirano usmerjanje s ciljem približevanja porabnikom in s ciljem izkoriščanja primerjalnih prednosti posameznih območij, ob
hkratnem varovanju kakovosti prostora. Predlog ne podpira možnosti svobodnega razmeščanja v prostoru glede na trenutne ideje in potrebe. Cilj je oblikovanje razpršenih težišč
dejavnostne infrastrukture, ki so lahko samo posledica usklajenega delovanja različnih interesnih skupin (Strategija slovenskega turizma, 2002). Močno razpršena rekreacijska infrastruktura je namreč problematična z vidika racionalne rabe prostora, ohranjanja »nedostopne, neokrnjene« narave in pogosto tudi neekonomičnosti posameznih investicij oz.
njihovega vzdrževanja.
Zaokroževanje oz. povezovanje se nanaša tako na programske dopolnitve kot na prostorsko urejanje. Pozitivni učinki se kažejo v raznovrstnosti ponudbe in razporejanju stroškov
opremljanja. Kot ključna raven se kažejo regionalne povezave.
Oblikovanje jedrnih območij - jedrna območja so zaokrožena območja koncentracij poselitve v prostoru in/ali že do sedaj prepoznana turistična območja. Jedrna območja so v
prostoru razporejena tako, da se povezujejo z enim ali več zalednimi območji, ki so nosilci
identitete jeder, krajev v njih ter posredno pestrosti in identitete ponudbe prostočasnih in
turističnih dejavnosti. V njih je predvidena zgostitev novih razvojnih posegov. Vzpostavitev
razvojnih jeder je lahko osnova za povezovanje v funkcionalne regije. Nadaljnje odločitve
o povezovanju v funkcionalne regije za potrebe razvoja dejavnosti se prepustijo razvojnemu načrtovanju na ravni povezovanja lokalnih skupnosti, ki morajo razvoj prostočasnih
dejavnosti načrtovati v sodelovanju s sosedi. Vse kaže, da je povezovanje enako pomembno
tudi na najnižji stopnji organizacije dejavnosti, zato bodo gotovo uspešnejši tisti razvojni
projekti, ki bodo vključevali širša območja in tako izkoristili prednosti povezovanja bolj in
manj razvitih predelov v omrežja s kar najbolj pestro ponudbo naravnih, kulturnih in novo
ustvarjenih potencialov za prostočasne dejavnosti. To pa je tudi eden od ciljev, ki jih želi
uresničiti zasnova v prostorskem planu države.
Načrtovanih je 21 jedrnih območij, ki so na podlagi izbranih kriterijev oz. značilnosti razporejena v tri skupine: preobremenjena jedrna območja, razvojno izpostavljena jedrna območja in druga jedrna območja.
Občina Kamnik sodi v Ljubljansko jedrno območje, ki sodi med razvojno izpostavljena
jedrna območja. Ta območja so bila predvsem v zadnjem desetletju prepoznana kot zelo
privlačna za razvoj prostočasnih dejavnosti, tukaj se prostočasne dejavnosti že izvajajo ozi31
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roma se bodo v prihodnosti intenzivno izvajale predvsem zaradi na novo prepoznanih izrazitih generatorjev razvoja, kot so termalna zdravilišča, naravne danosti ali glavno mesto
države.
Splošne usmeritve prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti
• ponudbo množičnih in javno dostopnih dejavnosti približati prebivalcem z vidika kakovosti bivanja in zagotavljanja enakovrednih pogojev dostopnosti
• upoštevati vidike varstva okolja pri razvoju obstoječih in načrtovanju novih dejavnosti, kar
vključuje tudi omejevanje razvoja zvrsti dejavnosti z negativnimi vplivi na okolje
• prednost kakovostnega razvoja pred kvantitetnim pri razvoju obstoječih in načrtovanju
novih dejavnosti, kar pomeni upoštevanje varstva okolja, naravnih in kulturnih kakovosti ter dopolnjevanje in povezovanje; razvoj jedrnih območij in njihovih zaledij je treba
usmerjati v izboljšanje kakovosti na podlagi študij izvedljivosti, ranljivosti okolja, pestrosti
ponudbe, obremenjenosti prostora ter identitete krajev
• razbremenjevanje območij koncentracije in usmerjanje dejavnosti v druga jedrna območja in njihova zaledja, predvsem z aktiviranjem manj privlačnih območij s kakovostnimi
ureditvami, novimi programi in dodatno infrastrukturo
• preprečevati je treba pretirane zgostitve programov v prostoru z vidika ohranjanja kakovosti prostočasne ponudbe in z vidika koncentracije vplivov na okoljske in prostorske
sestavine
• prostočasne dejavnosti je treba smiselno razprševati na teritoriju države zaradi izkoriščanja primerljivih prednosti posameznih območij in razbremenjevanja preobremenjenih
območij, približevanja ponudbe prebivalcem in razprševanja pozitivnih gospodarskih
učinkov dejavnosti
• vse druge dejavnosti, ki s svojim delovanjem sooblikujejo prostor, je treba razvijati v smislu
ohranjanja in razvoja naravnega in kulturnega potenciala za razvoj prostočasnih dejavnosti, pri čemer jih je treba tudi usmerjati v povezave (npr. kmetijstvo in turizem)
• prostorski razvoj prostočasnih dejavnosti je treba načrtovati celovito z regionalnim oz.
medobčinskim povezovanjem in programe, ki niso neposredno vezani na vir (npr. morsko obalo) usmerjati v zaledje
• v zdraviliških območjih je treba nadaljevati razvoj zdraviliškega turizma z nadgradnjo
spremljajoče ponudbe (kolesarske poti, sprehajalne poti) v smeri razvijanja prepoznavnosti posameznih zdravilišč in povezovanja z vidika omogočanja celotnega spektra ponudbe, pomanjkljivosti skupne ponudbe celotnega jedrnega območja nadomestiti s povezovanjem med posameznimi zdraviliškimi centri preko omrežja drugih prostočasnih
ponudb
• omejevati programe, ki so kratkoročno ekonomsko zanimivi, vendar se zanje ocenjuje, da
bodo imeli hude negativne vplive na okolje (npr. koncentracije ekstremnih športov) in
razvoj usmerjati v programe, ki ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora spoznavajo kot dolgoročno razvojno prednost
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Prostočasne dejavnosti v vodnem in obvodnem prostoru - usmeritve
Pri načrtovanju prostočasnih dejavnosti v obvodnem prostoru trčimo na področje upravljanja z vodami, ki ga na mednarodnem in sektorskem nivoju ureja več zakonov in direktiv.
V nacionalnem programu varstva okolja (NPVO), ki izhaja iz Zakona o varstvu okolja, so
opredeljeni cilji, usmeritve in strategije razvoja okolja in rabe naravnih virov (voda je z Zakonom o varstvu okolja opredeljena kot naravni vir) za desetletno obdobje. Prvo petletno
obdobje je posvečeno ohranjanju narave, kakovosti naravnih virov in zmanjševanju vpliva
človekovih dejavnosti. Glavni cilj v drugem petletnem obdobju bo uvajanje okolju neškodljivih tehnologij. Ker je nacionalni program varstva okolja osredotočen na vidik okoljskih
problemov, ki jih povzroča človek s svojim poseganjem, problemi zaradi intenzivnih naravnih procesov (poplave, erozija, plazovi...) niso posebej obravnavani.
Upravljanje voda je glede na spremenjeno doktrino v stroki in tudi v družbi bistveno širše
kot v preteklosti in zajema: varstvo voda, urejanje voda (urejanje odtočnih razmer zaradi
ohranjanja in uravnavanja vodnih količin), varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter odločanje o rabi voda. Vodo ter vodni in obvodni
prostor je treba obravnavati kot celovit sistem, v katerem se povezujejo podzemne in površinske vode ter vodni in obvodni prostor v enovito celoto.
Vizija razvoja in varstva vodnega in obvodnega prostora je varovanje in ohranjanje vode
kot naravnega vira, racionalno in okolju prilagojeno izvajanje dejavnosti, ki bodo zagotovile
čim skrbnejšo in ekonomsko učinkovito izrabo, obenem pa tudi razvoj in varstvo območij
varstva narave in kulturnih vrednot. V vodni in obvodni prostor posegamo samo takrat, ko
je nujno potrebno in z razvojno alternativo, ki najmanj vpliva na okolje, gospodarska korist
pa je še vedno zadovoljiva. Razvoj spodbuja k sanaciji obstoječih degradacij, ohranjanju
naravnih območjih ter zmerni rabi oziroma usmerjeni koncentraciji dejavnosti na razvojno
usmerjenih območjih.
Šport in prostočasne dejavnosti v naravnem okolju v zadnjem času najbolj ogrožajo vodni
in obvodni prostor. V naši državi še ne poznamo mehanizmov za omejevanje kapacitet in
dovoljenega gibanja v prostorskem in časovnem okviru. Vsakdo lahko uporablja vodni in
obvodni prostor brez posebnih omejitev (problematična izraba Soče, kopanje v Triglavskih
jezerih...) Zato bo treba opredeliti:
- območja za športne in prostočasne površine v naravnem okolju
- območja varstva vrednot, kjer bodo prostočasne aktivnosti prostorsko in časovno omejene (opredeliti je treba kritično mejo rabe)
- območja za prostočasne aktivnosti s koncesijo
Zasnova prostorskega razvoja vodnega in obvodnega prostora opredeljuje območja varstva,
omejevanega in usmerjenega razvoja na državni ravni. Zasnova je obvezno izhodišče za
planiranje in načrtovanje na regionalni in lokalni ravni. V zasnovi so opredeljena merila in
usmeritve za varstvo in razvoj vodnega in obvodnega prostora in pogoji za vstopanje drugih
sektorjev v okviru treh planskih območij. Zasnova prostorskega razvoja vodnega in obvodnega prostora je opredeljena z značilnostmi in pomeni vodnega in obvodnega prostora z
vidika vodnogospodarskih vsebin, varstva narave in kulturnih vrednot ter tipologije krajine
na treh planskih območjih:
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• območja varstva vodnega in obvodnega prostora - na teh območjih bo maksimalno varstvo vode, vodnega in obvodnega prostora, posegi, potrebni za ohranjanje stanja in bivanje prebivalcev bodo preverjeni in strogo pogojeni. Na nekaterih območjih varstva bo
treba omejiti ali prepovedati gibanje oz. omejiti dnevno število obiskovalcev.
• območja omejevanega, vzdržnega razvoja in možnih sprememb - to so prostorsko obsežna območja večjih ekoloških in krajinskih vrednot z opaznimi posegi v prostor in različno
rabo prostora. Na območjih omejevanega razvoja bo podobno kakor na območjih varstva
treba omejiti kapacitete in opredeliti čas za večje ali manjše dejavnosti, vse oblike rabe in
posegov pa izvajati skladno s pogoji in usmeritvami. Raba in posegi bodo opredeljeni tako,
da bosta narava in kakovost vodnega in obvodnega prostora najbolje ohranjeni.
• območja razvoja v okviru obstoječe rabe, zboljšanje stanja, območja usmerjenega razvoja - so območja z visoko stopnjo spremenjenosti naravnega stanja zaradi poselitve, proizvodnje, večjih infrastrukturnih objektov. Z vidika vodnega gospodarstva so ob upoštevanju
blažjih pogojev možni skoraj vsi posegi (poselitev, kmetijstvo, prostočasne aktivnosti…),
z vidika ekoloških in krajinskih pogojev pa bo treba na osnovi ranljivosti vodnega in obvodnega prostora opredeliti območja za prostočasne dejavnosti, širjenje obstoječih dejavnosti pa uskladiti s prvinami naravne in kulturne krajine. Na razvrednotenih območjih je
cilj razvoja vzpostavljati kakovostnejše stanje v vodnem in obvodnem prostoru (sanacija,
renaturacija).
(Voda in prostorski razvoj Slovenije, 2002)
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4. Pogoji za razvoj rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici vrednotenje primernosti prostora za rekreacijo na prostem
V planerski praksi se za ugotavljanje ustreznosti prostora za rekreacijo na prostem uporabljajo postopki vrednotenja, ki temeljijo na analizah uporabne vrednosti. Pri tem je
potrebno upoštevati tako pokrajinske sestavine, obstoječe naravne in kulturne vrednote, obstoječo rekreacijsko infrastrukturo in utemeljene potrebe po razvoju dejavnosti. Z
vrednotenjem torej identiﬁciramo primerna območja in strokovno utemeljimo prostorski
interes rekreacijske dejavnosti, ki se v prostoru srečuje z drugimi, že obstoječimi ali planiranimi rabami, ki jih je v nadaljnem postopku potrebno uskladiti.
Osnovno vprašanje v postopku vrednotenja je, za katere dejavnosti iskati primerna območja. V primeru rekreacijske osi Kamniška Bistrica je osnovna dejavnost že deﬁnirana
v medobčinskem dogovoru: peš hoja in kolesarjenje. Zato bo moja primarna naloga, da
ugotovim, če so in kakšni so pogoji za realizacijo teh dveh dejavnosti, da jima začrtam
ustrezno traso in ju umestim v prostor na način, ki bo za okolje najmanj obremenjujoč.
Hkrati bom opredelila dodatne dejavnosti, ki jih je mogoče umestiti v ta prostor in bodo
opravičile ime in funkcijo rekreacijske osi na njeni celotni površini.
Rekreacijsko primernost bom v primeru rekreacijske osi Kamniška Bistrica določala za
sklop aktivnosti, ki terjajo enake ali podobne pogoje.
Kot kriterij za vrednotenje okolja upoštevamo splošne zahteve po prijaznem in zdravem
okolju, opredeljenem v sprejetih pravnih normah, direktivah in priporočilih.
Vrednotenje poteka v dveh ali več stopnjah (cv: Jeršič, 1999):
1. vrednotenje - analiza rekreacijskega povpraševanja v prostoru planiranja
2. vrednotenje rekreacijske primernosti za rekreacijo na prostem (več vidikov)

4.1. Rekreacijsko povpraševanje
Za področje prostočasnih dejavnosti na območju občine Kamnik v preteklosti ni bilo raziskav, ki bi omogočale vpogled v prostočasne navade prebivalstva in spremembe dejavnosti. Glede na dejstvo, da občina v nobenem pogledu bistveno ne odstopa od republiškega
povprečja, menim, da splošne težnje na področju izkoriščanja prostega časa veljajo tudi na
občinskem prostoru. Zato bom v nadaljevanju s pomočjo literature (Jeršič, 1999) osvetlila
splošne težnje v izkoriščanju prostega časa ter sedanji in prihodnji pomen rekreacijskih
dejavnosti v slovenskem prostoru.
Splošne značilnosti in trendi v razvoju prostočasnih dejavnosti:
• Večanje obsega prostega časa
Delež prostega časa v razvitih zahodno evropskih državah se v odnosu do delovnega časa
povečuje in je leta 1990 že presegel obseg delovnega časa. Projekcija za leto 2010 se sicer
z današnje perspektive ne zdi verjetna, vendar trendi gredo v predvideno smer.
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Preglednica 1 in 2:

Obseg prostega časa

leto 1950

leto 1990

delovni čas

2700 ur

2000 ur

prosti čas

1600 ur

2100 ur

leto 1950

leto 1970

leto 1990

leto 2010

6-dnevni delovni teden

5-dnevni delovni teden

5-dnevni delovni teden

4-dnevni delovni teden

48-urni delovni teden

42-urni delovni teden

38-urni delovni teden

32-urni delovni teden

279 delovnih dni

238 delovnih dni

200 delovnih dni

165 delovnih dni

127 prostih dni

165 prostih dni

200 prostih dni

86 prostih dni (dopust,
prazniki, nedelje)
Vir: Jeršič, 1999

• Prevrednotenje prostega časa
Prosti čas ni več samo čas, ki ostaja po delu in ki se ga preživlja čimbolj prijetno in udobno. Postaja pomemben za kakovost življenja, zdravje, uživanje življenja, družbene stike in prijateljevanje. V prostem času so ljudje aktivni, spontani, sproščeni. Prosti čas za
mnoge postaja samostojno življenjsko področje, ki jim služi za osebni razvoj, uveljavljanje,
samopotrditev in samouresničitev.
• Aktivno preživljanje prostega časa
Povečuje se pomen aktivnega doživljanja in intenzivnega preživljanja prostega časa (čim
več doživeti, posebna zadovoljstva, razširitev obzorja). Povečuje se pomen doživljajsko
intenzivnih športno-rekreacijskih aktivnosti, med drugim takih, ki dajejo občutek pustolovščine.
• Obnavljanje telesnih in duševnih moči
Povečuje se interes po ohranitvi zdravja oz. telesnih in duševnih zmogljivosti, kar se kaže
v povečanem interesu za prostočasne športe. Pojavljajo se nove zvrsti, npr. soteskanje,
raftanje, gorsko kolesarjenje, ﬁtnes... Dejavnosti, vezane na odprti prostor, se kljub gradnji
pokritih objektov ne umikajo, dobivajo celo še večji pomen (npr. tek, hoja in tek na smučeh, čolnarjenje na divjih vodah, jadranje in deskanje, plezanje, jadranje s padali, potapljanje, kolesarjenje, golf, navtika). Hkrati se znotraj posameznih športov pojavljajo nove
oblike (gorsko in cestno kolesarjenje), nekdaj sezonski športi so se s sodobno opremo
in novimi infrastrukturnimi objekti spremenili v celoletne športe (tenis, prosto plezanje,
rolkanje...)
• Hedonizem - veselje, zabava in uživanje življenja je protiutež poklicnemu delu. V prostem
času se zadovoljujejo čutni užitki kot so dobra hrana, pogled na lepo pokrajino, pustolovščine z omejeno nevarnostjo, tveganje. Ker je užitek zelo subjektivne narave, nam tovrstno sproščanje lahko omogočajo zelo različne prostočasne dejavnosti.
• Uživanje narave
Želja po pasivnem (ogledovanje narave, poležavanje, posedanje) in aktivnem uživanju in
doživljanju narave (npr. taborjenje, pikniki v naravi, hoja in tek na smučeh idr.) postaja
vse bolj pomembna. F. Romeiss-Stracke meni (cv: Jeršič, 1999), da je hrepenenje po naravi pogojeno s socialno psihološkimi nagibi, ki jih spodbujata tveganje in negotovost v
sodobnem načinu življenja. V tej zvezi naj bi bila narava zanesljiva konstanta, ki ljudem
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omogoča čustveno uravnovešenje. Pri tem se po eni strani kaže povečano zavedanje o pomenu varstva okolja, po drugi strani pa prihaja do ravnanja v prostoru, ki negira tovrstne
zahteve oz. zavedanja (npr. odrekanje uporabe osebnega avtomobila : zahteve po udobju v
gorah). Vendar pa je očitno, da se bo čedalje več ljudi želelo rekreirati oziroma preživljati
počitnice v kakovostnem okolju, ki pa za mnoge pomeni infrastrukturno opremljeno pokrajino.
• Zanimanje za »umetno« naravo in pokrajino
Poleg interesa po naravnem okolju se veča tudi interes za grajeno okolje s prostočasnimi
tehničnimi objekti, s katerimi se povečuje udobje in zmanjšuje napore (npr. smučarji, ki
želijo smučati v nedotaknjenih snežnih strminah, se na vrhove pripeljejo s helikopterji).
Ljudje, ki se sicer izjasnjujejo za zdravo, naravno okolje, se dejansko rekreirajo v grajenih
objektih (ﬁtnes, kopališča, hale). Zadovolji jih že bežen pogled na naravno okolje, resničen stik pa je povezan z neudobjem in naporom, ki jim ne ustreza. Umetno prostočasno
okolje in tehnična infrastruktura postajata vse bolj celoviti, raznoliki in soﬁsticirani.
Praksa kaže, da je večina ljudi povsem zadovoljna z naravno kuliso v tehniziranih objektih
kot so kopališki sistemi z umetnimi otoki, tropskim plastičnim rastlinjem in stalno ugodno temperaturo.
• Individualizacija in multifunkcionalno preživljanje prostega časa
Z višjo izobrazbo in z večjo stopnjo informiranosti raste tudi želja po razlikovanju od
drugih. Želja po individualni kreativnosti vodi k zavračanju etabliranih institucij in množičnih oblik preživljanja prostega časa. Zato ponudba postaja vse bolj razvejana, raznolika
in prilagodljiva, prilagojena manjšim skupinam s speciﬁčnimi rekreacijskimi navadami.
Poleg individualizacije narašča tudi težnja po čimbolj raznovrstnih oz. različnih doživetjih - multifunkcionalno preživljanje prostega časa (adrenalinski paketi, ki vključujejo različne dejavnosti od trekinga, kanjoninga do skoka s padalom). Razvijajo se tudi “luksuzne
in modne” dejavnosti, ki imajo do neke mere tudi prestižni pomen in s tem predstavljajo
eno od poti uveljavljanja posameznika. Udejstvovanje zahteva visoke stroške za opremo
ali najem infrastrukture (npr. navtična rekreacija, golf, jahanje).

Značilnosti prostočasnega ravnanja v slovenskem prostoru
Rezultati empiričnega preučevanja bližnje rekreacije (Jeršič, 1999) prebivalstva nekaterih
slovenskih mest kažejo zanimivo sliko. Razlike med obravnavanimi mesti (Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Ptuj) so zelo velike, zanimivo je, da je delež tistih, ki so šli med tednom
zdoma enkrat ali nobenkrat od 35 - 41% v posameznih mestih, približno enak deležu tistih,
ki so šli zaradi prostočasnih aktivnosti zdoma vsaj trikrat na teden ali vsak dan (35 -45%). To
kaže, da sta pasivna in aktivna skupina prebivalcev zelo uravnoteženi. Podobna gibanja se
kažejo tudi pri pogostnosti udejstvovanja ob koncu tedna. Delež tistih, ki niso šli od doma
ob koncu tedna, je bil med 16 in 39%, kar 25% anketiranih pa je redno preživljalo konce tedna izven doma, največ pa je bilo nerednih - občasnih udeležencev prostočasnih aktivnosti.
Ob lepem pomladnem, poletnem ali jesenskem vremenu odhaja zaradi bližnje rekreacije iz
mest povprečno 20 - 30% prebivalstva.
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Prostočasne dejavnosti po rangu (zunaj doma, med tednom) v poletnem času postavljajo
na 1. mesto sprehajanje ali hojo (usmerjena večinoma v bližino doma in središče mesta,
manj na zelene površine izven mesta in mestne parke), sledi ji sklop aktivnosti obiski in
obdelovanje vrta, sončenje s kopanjem (usmerjeno izven mest), kolesarjenje, športne dejavnosti (tenis, igre z žogo, tek in druge) in sklop dejavnosti, povezanih z obiskovanjem javnih
prostorov in prireditev (obisk lokala, kina, zabave, kulturne ali športne prireditve).
Prostočasne dejavnosti so v zimskem času podobno rangirane, le da sončenje s kopanjem
zamenja smučanje (v Mariboru in Kranju). Podobno so dejavnosti prostega časa rangirane
tudi ob koncu tedna, le da so zaradi večje količine prostega časa bolj raznovrstne kot med
tednom (vezane na bolj oddaljeno pokrajinsko primernost). Tako se na četrtem mestu kolesarjenju pridružijo še planinstvo, pikniki, nabiranje gozdnih sadežev, ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti. V zimskem času je takoj za sprehajanjem in obiskovanjem prijateljev,
sorodnikov in znancev priljubljena dejavnost alpsko smučanje. Razlike med obravnavanimi
mesti so zelo velike in vezane na bližino dejavnostno primerne pokrajine.
Izstopa priljubljenost vode oz. obvodnega prostora. Ljudje so za to pripravljeni preseči
tudi relativno večje razdalje kot za druge oblike izvajanja prostočasnih dejavnosti. Zato
tudi morebitna odsotnost naravnih možnosti na določenem območju ne vpliva bistveno na
manjšo priljubljenost te zvrsti; prebivalci obiskujejo bolj oddaljene cilje ali pa tovrstne potrebe zadovoljujejo grajeni objekti (bazeni, kopališki kompleksi).
Ciljna območja in dostopnost
Na podlagi podrobnejših analiz, v katerih so bile proučevane razdalje izletniških ciljev iz 5
slovenskih mest, je bilo ugotovljeno, da so najpogostejši/najpomembnejši cilji v radiju do 60
km. Izven tega radija so predvsem tista ciljna območja, ki se navezujejo na posebno krajinsko ustreznost (npr. alpsko smučanje, kopanje v morju). Izletniška potovanja v razdalji nad
150 km so razmeroma redka.
Zaključki
V zvezi s ciljnimi območji slovenskih mest kot izvornimi jedri je na podlagi omenjene analize možno oblikovati naslednje zaključke:
• na teritoriju države sta dve območji, ki sta z vidika obiskanosti pomembni ne glede na
oddaljenost: to sta Alpski svet, tako v poletnem kot zimskem času (planinstvo, jezera,
smučanje), ter morska obala, predvsem v poletnem času;
• najbolj obiskana je bližnja okolica mest v peš dostopnosti, dostopnosti z javnim potniškim
prometom ali oddaljenosti 10-15 min vožnje z avtom; privlačni so predvsem hriboviti predeli, obvodni prostor ali posebni objekti (kopališče/terme, smučišča, urejena obala);
• v oddaljenosti 30-90 min vožnje so ciljna območja, ki so privlačna zaradi posebnosti: npr.
območja vinogradov (SV Slovenija), alpski in predalpski svet (pohodništvo, doživljanje
narave, kopanje ob jezerih in rekah);
• na področju rekreacijskih navad obstajajo določene regionalne razlike, v precejšnji meri
povezane z razpoložljivimi rekreacijskimi možnostmi (rekreacijskim potencialom, rekreacijsko ponudbo); tako so v posameznih območjih različne dejavnosti različno pomembne
- planinarjenje je pomembnejše tam, kjer so razmeroma blizu območja z ugodnimi reliefnimi razmerami, smučanje v bližini smučarskih središč ipd.;
38

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

• razdalje, ki so jih izletniki pripravljeni opraviti za dosego svojega cilja, so odvisne od različnih faktorjev; pomembno je trajanja izleta, pri čemer so za časovno krajše izlete, npr.
sprehajanje, izbrane bližnje točke, za celodnevne in večdnevne izlete, kot so kopanje,
smučanje, pa tudi oddaljenejše točke. Razdalje so odvisne tudi od razporeditve izletniško
privlačnih ciljev okrog mesta kot izvora potovanj, od kakovosti prometnega (cestnega)
omrežja in od socialne strukture prebivalcev mesta. (Jeršič, 1999).
Spremembe na področju izvajanja prostočasnih dejavnosti
V zvezi z ugotavljanjem sprememb na področju rekreacije in prostega časa nimamo celovitih analiz. Vzroke je potrebno iskati v hitrem spreminjanju življenjskega sloga v zadnjih
desetletjih in z njim oblik preživljanja prostega časa ter formalni neorganiziranosti prostočasnih aktivnosti. Na področju športne rekreacije pa so bile v okviru Fakultete za šport
izvedene posamezne analize, ki nakazujejo, da se je povečal delež prebivalcev, ki se redno
ukvarjajo z organizirano in neorganizirano rekreacijo. Opaža se izrazito povečan interes za
nekatere dejavnosti, ki pa so sporne glede na potrebe prostora in vplive na okolje: navtika
(problematična zaradi konﬂiktnosti interesov na obali), golf (ker zaseda velike površine in
zaradi vplivov na okolje lahko ovira razvoj drugih dejavnosti v prostoru), alternativni vodni
športi - raftanje, soteskanje (posegajo v naravno ohranjena območja).
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4.2. Vrednotenje vodnega in obvodnega prostora v luči primernosti
za prostočasne dejavnosti
Z vrednotenjem rekreacijske primernosti izločamo prednostna območja za rekreacijsko
rabo oz. preverjamo primernost planiranih območij. Posebno pomembni so kriteriji, s katerimi analiziramo pokrajinsko in infrastrukturno primernost. V slovenski in tuji planerski
praksi ni enotne metodologije, zato se v nadaljevanju deloma opiram na metodološko gradivo, ki ga je iz obširne in metodološko neenotne literature povzel Matjaž Jeršič v priročniku Prostorsko planiranje rekreacije na prostem, ki je služila tudi kot ena izmed strokovnih
podlag za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Slovenije, delno pa
jo dopolnjujem po lastnem preudarku. Glede na speciﬁko prostora, ki ga obravnavam, sem
posamezne sklope dopolnila, nekatere faktorje primernosti dodala ali jih zanemarila, ker
se mi za okvir naloge niso zdeli ključnega pomena (npr.: lastniška struktura). Več poudarka
sem dala vrednotenju geografskih elementov vodnega in obvodnega prostora, hidrotehničnemu stanju vodotoka, vrednotenju možnosti renaturacije vodotoka, doživljajske vrednosti
prostora, naravne in kulturne dediščine .
Geografski prostor vodnega sistema Kamniška Bistrica je bil v preteklih 100 letih preoblikovan po potrebah hitro razvijajoče industrijske družbe, v službi katere je bilo tudi vodno
gospodarstvo. Želja po pridobitvi novih zazidljivih površin in hkrati varstvo le teh pred poplavnimi vodami sta narekovala obsežne regulacije in melioracije vodotoka. Neupoštevanje osnovnih ekoloških zakonitosti in strogo tehničen pristop sta botrovala raznaravljanju
vodotoka, ki se kaže v onesnaženosti, povratnih poplavnih učinkih nizvodno ter v estetski
degradaciji obvodnega prostora. Neposredni učinki so vidni tudi na vodnem in obrežnem
ekosistemu, zlasti v drastičnem upadu ribjih vrst v reki in izginjanju tipičničnega obrežnega
rastja. Biotska raznovrstnost je bila s temi posegi močno okrnjena.
Do nedavnega so bili problemi raznaravljanja (denaturacije) vodotoka sekundarnega pomena, pozornost javnosti in zakonodaje je bila usmerjena zgolj v preprečevanje posledic
prekomernega onesnaženja vodotokov. Pri tem je bilo spregledano, da je onesnaženost z
restriktivnimi ukrepi mogoče ustaviti oz. omiliti, ﬁzično povsem spremenjeno strugo (kanal), pa je nemogoče povrniti v naravno stanje. Poleg novo nastalih ﬁzičnih ovir nas pri
tem ovira tudi dejstvo, da niti ne vemo, kakšno bi bilo naravno stanje vodnega toka brez
vpliva regulacije. Neizpodbitno dejstvo je, da je le estetsko privlačen vodni prostor vabljiv
za rekreativne prostočasne dejavnosti in doživljanje pokrajine. Zato mora biti raba vodnih
površin in njihovega zaledja za rekreacijske namene prilagojena naravni dinamiki reke, varovanju vodotoka in vodnega prostora ob njem ter hkrati tudi varstvu pred visoko vodo in
njenimi učinki.
Voda je najbolj atraktivna prvina za razvoj rekreacijskih območij. Rezultati proučevanja
izletniške rekreacije nekaterih slovenskih mest (Jeršič, 1999) so pokazali, da so najbolj obiskane tiste destinacije, ki so povezane z vodo ali prostorom ob njej. Obvodni prostor je že
stoletja gospodarska in kulturno-civilizacijska hrbtenica razvoja, ob njem je urejena prometna infrastruktura, nanj so vezane tudi številne prostočasne dejavnosti. Reka in prostor
ob reki predstavljata naravni koridor, ki povezuje različne naravne enote v celovit sistem.
Vodne in obvodne površine so tudi privlačne točke pasivne rekreacije, kot je opazovanje
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vode, posedanje in sprehodi ob vodi. Vse te oblike rekreacije so dostopne najširšemu krogu
prebivalstva različne starosti in različnih socialnih skupin, vanje je usmerjena tako dnevna
kot izletniška rekreacija.
Rekreacijski pomen vodotoka in zelenega pasu ob njem se torej kaže v funkcionalni primernosti za različne aktivnosti na ali ob vodi. Rekreacijska primernost obvodnega sveta za
različne dejavnosti (posedanje, sprehajanje, tek, kolesarjenje, kajakaštvo, kopanje ...) je v
prvi vrsti odvisna od naravno geografskih pogojev vzdolž reke, kakovosti elementov naravnega (kakovost zraka, vode) in kulturnega (emisije hrupa, vonjav) okolja, hidrotehničnega
stanja vodotoka in obrežnega pasu, estetske privlačnosti obvodnega prostora (doživljajski
potencial pokrajine), naravnih in kulturnih vrednot. Omenjeni pogoji so med seboj soodvisni in prepleteni.

Stanje okolja v porečju Kamniške Bistrice
Geografski oris porečja Kamniške Bistrice
Slika 3: Porečje Kamniške Bistrice
meja porečja in delitev
porečja na zgornji, srednji
in spodnji del

Alpsko visokogorstvo
Kamniško Savinjske Alpe

Črna

Predalpsko hribovje
Posavsko hribovje
Nevljica

Ljubljanska kotlina
Kamniško-Bistriško polje

Kamniška Bistrica izvira v Kamniško Savinjskih Alpah, v Koncu pod Grintavci,
na nadmorski višini 600 m in do izliva v
Savo pri Beričevem na vzhodnem robu
Ljubljanske kotline naredi 32 km dolgo
pot (oz. 38,2 km od izvira na pobočju do
izliva) v smeri sever - jug (Vodnogospodarska..., 2002). Porečje leži v severnem
delu osrednje Slovenije, z zgornjim delom
do Stahovice sega v Alpsko visokogorstvo
(Kamniško Savinjske Alpe), s srednjim in
spodnjim v Ljubljansko kotlino oz. njeno
mezoregijo Kamniško-Bistriško polje, leva
stran porečja južno od Stahovice pa je del
Predalpskega hribovja oz. mezoregije Posavsko hribovje. Skrajno južni del porečja
ob izlivu sega na Ljubljansko polje. Glede
na pokrajinsko ekološko členitev pa se nahaja porečje Kamniške Bistrice v Alpski
(do Stahovice) in Predalpski Sloveniji. Površina celotnega porečja, ki sestoji iz treh
večjih (Nevljica, Rača z Radomljo, Pšata)
in več manjših porečij pritokov, je 534,4
km2 (Vodnogospodarska..., 2002). Severni
del doline ob Kamniški Bistrici nosi enako
ime kot reka, ko torej govorimo o dolini
Kamniška Bistrica imamo v mislih del porečja, ki sega do Stahovice.
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Relief in kamninska zgradba porečja
Za današnji obseg in hidrografsko sliko porečja Kamniške Bistrice je bila odločilna zadnja
ledena doba, ki je ustvarila bistriški ledenik, ki je odločilno vplival na oblikovanje današnjega reliefa. Najnižja točka ledenika je segala do Kraljevega hriba, pod katerim se nahaja
čelna morena. Obstoj ledenika dokazujejo številni balvani, ki so raztroseni od Kraljevega
hriba navzgor do Kota. Žagana peč, kot največji in geometrijsko najpravilnejši med njimi, je
zaščiten naravni spomenik. Dolina Kamniške Bistrice je značilna ledeniška dolina z ozkim
dnom in strmimi pobočji, ki se raztezajo do visokih vrhov. Hribovit srednji del porečja je bil
preoblikovan s periglacialnimi geomorfološkimi procesi, ki so v pokrajini pustili več sledi
kot značilni procesi brušenja ledenika v najsevernejšem delu porečja. Dna dolin v srednjem
hribovitem delu porečja je pleistocenska glacialna Bistrica zasula z ogromnimi količinami
periglacialnega drobirja in proda. Spodnji, ravninski del porečja (Kamniško Bistriška ravnina ter spodnji del Rače in Pšate) pa je na debelo prekrit s ﬂuvioglacialnim prodom (do 60 m).
(Šifrer, 1957)
Porečje Kamniške Bistrice ima zelo razgiban relief (reliefna amplituda znaša 1986 m) z velikimi nakloni (od izvira Bistrice do Izliva Korošice 70%, od tod do izliva Črne 60%, od tod
do izliva Nevljice 50%, do izliva Rače pod Domžalami 40%). V zgornjem delu porečja prevladujejo višine nad 800 m, dno reke pa se nahaja na nmv 450 do 600 m. V srednjem delu
med Stahovico in Kamnikom prevladujejo višine od 400 do 800 m, dna dolin se spustijo pod
400 m, južno od Kamnika pa prevladujejo nadmorske višine pod 300 m, nad to višino segajo
le osamelci in gričevje na obrobju Kamniško-Bistriške ravnine.
V zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice prevladujejo karbonatne kamnine, triasni apnenec in dolomit, v porečju Korošice še konglomerat, peščenjak, lapor, glina in apnenec
oligocenske starosti. Karbonatne kamnine prevladujejo tudi v porečju Črne in Bistričice.
Porečje Nevljice sestavljajo peščenjaki z vložki laporja, peska in melja ter glinasti skriljavci
in apnenčast in dolomitni drobnik triasne starosti. Podobna kamninska sestava je tudi v
Tunjiškem gričevju, le da tu prevladuje pesek in peščenjak. Ravninski del porečja Kamniške
Bistrice gradijo karbonatne peščeno prodnate sedimentne kamnine. Od Kamnika proti izlivu sledi toku reke rečno ledeniški prodni zasip, ki ga gradijo permokarbonski skrilavci in
kremenovi peščenjaki. (Rakovec, 1958)
Za povirni del porečja je značilna močna zakraselost, ki vpliva na pokrajinsko občutljivost
Kamniške Bistrice, saj podzemno odtekanje padavin zajema več kot dve tretjini porečja.
Podzemna voda iz povirja je vir pitne vode za velik del občine Kamnik. Tu se nahajata
kraško razpoklinski (razpokane ali korozijsko izvotljene trde kamenine - skalna in kraška
podzemna voda) in medzrnski tip vodonosnika. Prevladuje kraško razpoklinski tip z veliko izdatnostjo, tako pritekajo podzemne vode v izvire Kamniške Bistrice, Bistričice, Pšate.
Medzrnski tip vodonosnika je značilen za nesprijete ali deloma sprijete sedimentne kamnine v dnu dolin in kotlin, ki so prepustni za padavine in pogosto hidrološko povezani s
površinskim vodnim tokom. Njihova izdatnost niha v povezavi s količino padavin, količino
vode v vodnem toku, s številom površinskih tokov, hitrostjo pretakanja podzemne vode in
poroznostjo kamnin. (cv: Brečko Grubar, 2007)
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Raba tal
njive

drevesa in grmičevje

začasni travniki

gozd

trajni trav. in pašniki

pozidana zemljišča

barjanski travniki

zamočvirjena zemlj.

vinogradi

gorsko rastlinstvo

sadovnjaki

neporasla zemljišča

zemljišča v zaraščanju

vode

Slika 4: Raba tal

Na osrednjem delu Bistriške ravnine so
ugodne hidropedološke lastnosti tal na
prodni ravnini narekovale razvoj poljedeljstva, zato je bil gozd že zelo zgodaj
izkrčen. Ohranil se je na osamelcih in na
posameznih otokih Mengeškega polja.
Ves osrednji del ravnine je bil spremenjen v njivski svet. Travniki so pokrivali le
manjvredna poplavna zemljišča na holocenski terasi na obeh straneh Bistrice ter
na pasu ilovnatega sveta na obrobju ravnine. Na stičišču travniške in njivske kulturne pokrajine se je ob mlinščicah razvil pas
starih vaških jeder. Z industrijsko preobrazbo so vaška jedra izgubila svoj agrarni
značaj ter se zlila v urbano aglomeracijo,
ki se zliva od Kamnika preko Domžal do
Ljubljane. Največje spremembe so doživele prav holocenske terase ob Bistrici,
ki so z regulacijo reke dobile industrijsko
in poselitveno funkcijo. Agrarno funkcijo
so obdržale njivske površine v osrednjem
delu Bistriške ravnine, le da se je spremenila lastniška struktura in z njo velikost
parcel, ki so se spremenile v velike monokulturne komplekse. (Klemenčič, Jeršič,
1967).
Po podatkih o rabi zemljišč prevladujejo
v severnem delu občine gozdne površine,
sledijo jim travnate. Delež gozda zmanjšuje velik obseg nerodovitnih površin (strma
skalnata pobočja, melišča in površine nad
gozdno mejo). Obseg gozda in travnikov
se povečuje na račun pašnikov in njivskih
površin. Delež gozda je prevladujoč tudi v
osrednjem delu občine, če izvzameno katastrske občine ob reki Bistrici in na Kamniško-Bistriški ravnini, kjer prevladujejo
njivske in travniške površine. V katastrski
občini Kamnik je bil konec 90 let delež
njiv le 5,6%. Delež njiv se nasploh v celi
občini zmanjšuje, delež travnikov pa blago
raste.
Vir: cv: Brečko Grubar, 2007

43

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

Neposredno v območju ob reki Bistrici prevladujejo vodna zemljišča in obrežni gozdovi.
Kmetijske površine ne segajo neposredno do reke, od nje jih loči obrežni gozd ali vsaj obrežno vrbovje, ki spremlja reko skoraj vzdolž celotnega toka. V bližini reke so kmetijska
zemljišča južno od Duplice ter ponekod v Stranjah. Prebivalci naselij ob reki, predvsem v
Kamniku severno od Mekinjskega mostu ter na obeh straneh reke južno od mostu pri Šolskem centru imajo neposredno ob reki veliko število vrtičkov, kjer gojijo vrtnine in okrasne
rastline. Ponekod so vrtičke razširili na vodna zemljišča, kar onemogoča prehod ob reki.
Vrtičkarstvo ni samo estetska motnja v pokrajini, ampak ima tudi vpliv na kakovost vode, saj
vrtičkarji uporabljajo gnojila in zaščitna sredstva, ki se spirajo v tla in v reko. Emisije je težko
spremljati, ker so viri zelo razpršeni.
Zrak
Vremenski parametri
Na območju občine Kamnik ni meteorološke postaje, zato za orientacijo navajam meteorološke podatke najbližje merilne postaje Brnik, Letališče.
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Preglednica 3: Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi na meteorološki postaji Brnik, Letališče, Slovenija
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Preglednica 4 in 5: Temperature in padavine na meteorološki postaji Brnik, Letališče, Slovenija

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Podatki so prevzeti od Ministrstva za okolje in prostor - Agencije Republike Slovenije za okolje.

Kakovost zraka
Na kakovost zraka v občini vplivajo predvsem individualna kurišča, industrijski obrati in
promet. Obremenitev zaradi individualnih kurišč je v upadanju zaradi prehoda na energente
z manjšo emisijo (kurilno olje in plin). Onesnaženost ozračja v najbolj naseljenem delu občine najbolje reprezentirajo meritve avtomatske mobilne ekološko-meteorološke merilne postaje Agencije RS za okolje (ARSO), ki je bila postavljena v času od 14. septembra 2005 do 22.
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januarja 2006 na Duplici pri Kamniku na dveh lokacijah – najprej na naslovu Volčji potok
27 in potem na Jakopičevi ulici 11. Namen meritev je bil ugotoviti stopnjo onesnaženosti
zraka z različnimi onesnaževali v bližini podjetja Piroliza (zdaj Tisa d.o.o.), katerega dimne
emisije že lep čas burijo duhove prebivalcev Duplice.
Po klasiﬁkaciji merilnih mest uvrščamo merilno mesto Volčji potok v tip podeželskega ozadja na kmetijskem območju z vplivom industrije, merilno mesto Jakopičeva pa v tip primestnega ozadja na poselitvenem območju z vplivom industrije.
• Merilno mesto Volčji potok - izmerjena onesnaženost zraka je bila pri vseh onesnaževalih
razen delcev PM10, katerih koncentracije so večkrat presegle mejno vrednost, razmeroma nizka. V primerjavi z drugimi merilnimi mesti, ki so vključena v stalno merilno mrežo,
so bile izmerjene koncentracije dušikovih oksidov in ogljikovega monoksida, katerih glavna vira emisije sta industrija in promet, ter žveplovega dioksida, ki izhaja tudi iz manjših
individualnih kurišč, med najnižjimi v Sloveniji, koncentracije delcev PM10 pa so bile na
ravni koncentracij v tistih naseljenih krajih po Sloveniji, ki ležijo na odprtem terenu in niso
pod neposrednim vplivom večjih emisij.
• Merilno mesto Jakopičeva ul. - izmerjena onesnaženost zraka je bila pri vseh onesnaževalih razen pri delcih PM10, katerih koncentracije so edine pogosto presegale mejno vrednost, pod predpisanimi dovoljenimi mejami. Glede na predhodno merilno mesto Volčji
potok so bile koncentracije vseh onesnaževal razen ozona višje, saj so meritve potekale v
zimskem času, ko je zaradi temperaturnih inverzij ob stabilnem vremenu in zaradi povečanih emisij iz kurilnih naprav za ogrevanje onesnaženost zraka ponavadi največja. V primerjavi s sočasnimi meritvami na drugih merilnih mestih, so bile izmerjene koncentracije
dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in žveplovega dioksida med nižjimi v Sloveniji,
koncentracije delcev PM10 pa med najvišjimi. Pri vseh onesnaževalih so bile izmerjene
koncentracije najvišje pri šibkih vetrovih spremenljive smeri z nekoliko bolj izraženo severovzhodno in zahodno smerjo. V primerih, ko je pihal veter iz smeri dimnika Pirolize
naravnost k merilnemu mestu, razen redkih povišanj koncentracij ni opaziti trenda višjih
koncentracij delcev in tudi ne drugih merjenih onesnaževal.
Rezultati meritev napeljujejo k sklepu, da na kakovost zraka na obeh merilnih mestih vplivajo emisije onesnaževal s širšega industrijskega območja Kamnika in krajev južno od tod.
Tako kot v drugih krajih Slovenije je stanje slabše v hladnem delu leta, ko so pogoji za
mešanje in transport onesnaženega zraka pogosto slabi in ko se pojavijo tudi dodatne emisije zaradi ogrevanja. Predvideva se, da bo dovoljeno letno število dni s preseženo mejno
vrednostjo koncentracije delcev PM10 na Duplici krepko prekoračeno in da bo raven prekoračitve podobna kot na tistih merilnih mestih po Sloveniji, ki so v naseljih in pod vplivom
prometa in industrije. Na podlagi teh meritev je bilo tudi predvideno, da bodo vrednosti
koncentracije poleti presežene tudi pri ozonu - tako kot na drugih merilnih mestih, ki niso
neposredno ob prometnih cestah, koncentracije dušikovih oksidov NOx pa blizu mejne
letne vrednosti.
Preglednica 6: Koncentracije SO2, izmerjene z mobilno postajo v letu 2005
1 ura

3 ure

24 ur

Postaja

obdobje meritev

% pod

Cp

Maks*

>MV

>AV

maks

>MV

Duplica-Volčji p.

14.9.-20.11.2005

91

3

44

0

0

11

0

Duplica-Jakopičeva

22.11.-21.1.2006

92

7

24

0

0

15

0

* mejna 1-urna vrednost je 350µg/m3
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Preglednica 7: Koncentracije NO2 in NOx (zadnji stolpec), izmerjene z mobilno postajo v letu 2005
1 ura

3 ure

Postaja

obdobje meritev

% pod Cp

Maks*

>MV

>AV

Cp(NOX)

Duplica-Volčji p.

14.9.-20.11.2005

92

16

53

0

0

26

Duplica-Jakopičeva

22.11.-21.1.2006

83

30

105

0

0

50

* mejna 1-urna vrednost je 200µg/m3

Preglednica 8: Koncentracije CO v mg/m3, izmerjene z mobilno postajo v letu 2005
1 ura
Postaja

obdobje meritev

% pod Cp

Maks

>MV

Duplica-Volčji p.

14.9.-20.11.2005

96

0,6

1,2

0

Duplica-Jakopičeva

22.11.-21.1.2006

91

1,2

2,9

0

* mejna 8-urna vrednost je 10m g/m3

Preglednica 9: Koncentracije O3 v µg/m3, izmerjene z mobilno postajo v letu 2005
1 ura

8 ur

Postaja

obdobje meritev

% pod Cp

Maks*

>OV

>AV

Maks Maks>MV

Duplica-Volčji p.

14.9.-20.11.2005

94

26

120

0

0

102

0

Duplica-Jakopičeva

22.11.-21.1.2006

94

22

76

0

0

64

0

* opozorilna 1-urna vrednost je 180m µg/m3

Preglednica 10: Koncentracije delcev PM10, izmerjene z mobilno postajo v letu 2005
24 ur

korekcijski faktor

Postaja

obdobje meritev

% pod Cp

Maks*

>MV

poleti

pozimi

Duplica-Volčji p.

14.9.-20.11.2005

97

40

97

16

1,3

1,3

Duplica-Jakopičeva

22.11.-21.1.2006

97

51

125

27

1,3

1,3

* dnevna mejna vrednost pa 50 µg/m3 (lahko je presežena 35-krat v enem letu)
Oznake pri preglednicah:
% pod odstotek upoštevanih podatkov
Cp povprečna mesečna koncentracija v µg/m3
maks maksimalna koncentracija v µg/m3
min najnižja koncentracija v µg/m3

>MV število primerov s preseženo mejno vrednostjo
>AV število primerov s preseženo alarmno vrednostjo
>OV število primerov s preseženo opozorilno vrednostjo
>CV število primerov s preseženo ciljno vrednostjo

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2005, 2006

Vonjave
Za rekreacijsko primernost nekega prostora je emisija neprijetnih vonjav lahko omejujoč
faktor. Emisije vonjav je težko izmeriti, ugotavljanje teh emisij s slovensko zakonodajo še
ni urejeno. V občini Kamnik sta ključna izvora neprijetnih vonjav industrijsko predelovalni
obrat Jata na Duplici, vendar je emisija prostorsko zelo omejena, ter gnojenje kmetijskih
površin ob Kamniški Bistrici, ki lahko ob odsotnosti padavin traja od nekaj dni do nekaj
tednov (marec-april). Za Kamnik zelo značilen vir vonjav prihaja iz živilskega podjetje Eta
Kamnik, znanega predvsem po vloženi zelenjavi, vendar bi tu težko govorili o neprijetnih
vonjavah.
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Hrup
Hrup v naravnem in življenjskem okolju narašča. Raven hrupa je neposredno odvisna od
gostote prebivalstva, zato hrup v urbanih okoljih v splošnem presega hrup v ruralnem okolju, saj število prebivalstva v urbanem okolju narašča približno dvakrat hitreje kot v neurbanem. Ocenjuje se, da hrup narašča sorazmerno z naraščajočo urbanizacijo in hitreje
od rasti populacije, saj število virov hrupa narašča hitreje, kot narašča število prebivalstva.
Naše naravno in življenjsko okolje je po določilih zakonodaje glede na stopnjo varstva pred
hrupom razdeljeno v 4 skupine, ki so določene glede na občutljivost posameznega območja
naravnega in življenjskega okolja za hrup. Na podlagi te klasiﬁkacije (Uredba o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju, Ur.l. RS, št. 45/95, 66/96) sodi večina vodnih in obvodnih
zemljišč ob Kamniški Bistrici v območje II. stopnje varovanja pred hrupom, ki zajema območja, namenjena bivanju, območje igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih
površin ..., kjer so dopustni posegi, ki niso moteči zaradi povzročanja hrupa.
Preglednica 11: Mejne ravni hrupa v II. območju varstva pred hrupom
dnevna (dB (A))

nočna (dB (A))

mejna vrednost hrupa

55

45

kritična vrednost hrupa

63

53

konična vrednost hrupa (1% časa)

75

65

obremenitev iz posameznega vira

52

42

Vir: Znižanje prekomernega hrupa na državnih cestah: projektna naloga, 2001

Pri teh vrednostih je treba upoštevati, da glasnost šumenja Kamniške Bistrice znaša približno 60dB, kar presega tako dnevne kot nočne mejne vrednosti za območja II. stopnje
varovanja pred hrupom, vendar gre v tem primeru za hrup naravnega izvora.
Na območju ob Kamniški Bistrici sta poglavitna vira hrupa cestni promet in industrija.
Ostali viri hrupa imajo zanemarljiv vpliv (železniški promet, letalski promet, zvonovi, hrup
gostinskih in drugih lokalov...)
• Cestni promet je najpomembnejši dejavnik okoljskega hrupa. V zadnjih letih se je drastično povečalo število registriranih motornih vozil. Število osebnih motornih vozil se je
leta 2000 v primerjavi z letom 1999 povečalo za 3 %, tako da je bila stopnja motorizacije v
Sloveniji leta 2000 1 vozilo na 2,3 prebivalca, v začetku leta 2007 pa že 1 vozilo na 1,6 prebivalca (SURS, 2007). Hrup zaradi tovornih vozil se je v mestnih središčih z gradnjo obvoznic znižal, so pa preobremenjene glavne ceste I. reda in regionalne ceste I. in II. reda.
• Industrija je s svojo raznovrstno dejavnostjo pravzaprav eden od manj razširjenih problemov hrupa v okolju. Kljub vsemu pa so okoliški prebivalci »glasnih« tovarn izpostavljeni
različnim virom hrupa, kot so ventilatorji, motorji, kompresorji, ki so ponavadi nameščeni zunaj samih tovarniških zgradb. Industrijski objekti neposredno ob Kamniški Bistrici
proizvajajo hrup v mejah dovoljenih vrednosti, čeprav se prebivalci v sosedstvu Titana
nenehno pritožujejo nad hrupom in tresljaji, ki jih povzroča proizvodnja.
Za vseh 6156 km državnih cest, ki jih upravlja Direkcija RS za ceste, je bila v letu 1999 izračunana obremenitev s hrupom. Za izračun emisijskih lastnosti državnih cest kot virov hrupa in določitev oddaljenosti kritičnih in mejnih izofon za vsak odsek (glede na njegov potek
v naselju ali zunaj njega in glede na stopnjo varstva pred hrupom na območju ob cesti) so
za osnovo rabili prometni podatki DRSC. Ocenjeni ravni hrupa LD 25 in LN 25 sta vred47
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nosti, ki ju povzroča promet na oddaljenosti 25 m od sredine vozišča na povprečni višini
2,25 m. Ocenjeni so bili preobremenjeni prometni odseki, na katerih so kritične izofone na
območju III. stopnje varstva pred hrupom oddaljene več kot 5 m od osi ceste. Skupna dolžina preobremenjenih odsekov je 2852 km, od tega poteka 579 km skozi naselja s strnjeno
stanovanjsko pozidavo. Glede na kategorizacijo cest je največ preobremenjenih odsekov
na glavnih cestah I. reda, sledijo regionalne ceste I. in II. reda, glavne ceste II. reda in regionalne ceste III. reda. Hitre ceste, ki jih ureja DRSC, potekajo izven naselij. Obremenitev s
hrupom je največja ob prometnih odsekih tranzitnega značaja, ki potekajo skozi območja
strnjene stanovanjske pozidave ali skozi naselja s tipično obcestno poselitvijo.
Na podlagi prometnih podatkov in ob upoštevanju III. stopnje varstva pred hrupom je bilo
ocenjeno tudi število preobremenjenih objektov na vseh odsekih državnih cest glede na
preseganje kritične ravni hrupa. Glede na ta kazalec je občina Kamnik med bolj obremenjenimi slovenskimi občinami. Po številu preobremenjenih objektov po odsekih (merjeno
v nočnem času 1999) prednjači cesta skozi Tuhinjsko dolino (100-150 preobremenjenih
objektov, vendar je treba upoštevati, da se je v tem času gradil avtocestni odsek skozi Trojane, zaradi česar je bila Tuhinjska povezava bolj obremenjena), sledi cesta med Kamnikom
in Stahovico (25-50 preobremenjenih objektov je posledica trase direktno po sredi naselij
Stranje in Stahovica), cesta po dolini Črne čez Črnivec in cestni odsek od Kamnika do
Duplice (10-25 preobremenjenih objektov). Obremenitev s hrupom je največja ob prometnih odsekih tranzitnega značaja, ki potekajo skozi območja strnjene stanovanjske pozidave
(Stranje, Duplica) ali skozi naselja s tipično obcestno poselitvijo (Tuhinjska dolina).
(Znižanje prekomernega hrupa..., 2001.)
Hidrogeografske značilnosti Kamniške Bistrice
Strmec
Značilnosti hidrografske mreže so pogojene z reliefom in kamninsko zgradbo. Vodni tok
Kamniške Bistrice je zelo raven, kar je posledica ugrezanja Ljubljanske kotline in s tem velikega strmca in erozijske moči reke. Tudi tokovi večine zgornjih pritokov Bistrice so slabo
razviti, bolj izvijugana je edino Pšata pod Dragomljem. Rečna mreža in porečje Bistrice sta
asimetrična v levo zaradi prevlade neprepustnih kamnin v vzhodnem delu.
Zgornji tok Kamiške Bistrice ima velik strmec, na odseku od izvira do Stahovice presega
23‰, kar se odraža v koritasti obliki struge in v velikih količinah odloženega materiala na
mestih, kjer se strmec lokalno zmanjša. Na odseku od Stahovice do Kamnika se strmec
močno zmanjša in ne presega 11‰. Korito reke je zato širše in bolj plitvo, na dnu in ob
brežinah je odloženo gradivo, izoblikovana je obrežna ravnica in rečne terase.
Preglednica 12: Strmci vodnih tokov na Kamniški Bistrici
Odsek
Od - Do

N.m.v. zgornje in
spod. točke odseka (m)

Dolžina vodnega toka
(km)

Relativni strmec odseka
(‰)

Izvir - Stahovica

630-427

8,5

23,9

Stahovica - Kamnik

427 - 375

4,5

11,6

Kamnik - Domžale

375 - 300

10,5

7,1

Domžale - izliv v Savo

300 - 264

8,5

4,2

Izvir - izliv
Vir: Brečko Grubar, 2007

630 - 264

32,0

11,4
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Pretočni režim
Pretočne vrednosti Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Kamnik I kažejo na snežnodežni pretočni režim z nadpovprečnimi pretoki od marca do julija (max. maj, junij) ter
oktobra in novembra. Zimski nižek je januarja in februarja, poletni, ki je nekoliko višji, pa
avgusta in septembra. Pomladni oz. poletni viški presegajo jesenske. Tako stanje je posledica daljše snežne odeje v gorskem zaledju, velike količine padavin tudi v topli polovici leta,
kraških kamnin in podzemnega pretakanja vode. Vodomerna postaja Kamnik I je locirana
južno od sotočja Bistrice z Nevljico, zato se čuti vpliv režima Nevljice, ki ima nadpovprečne
pretoke od oktobra do decembra, maksimum novembra ter marca in aprila. Poletni nižki so
izrazitejši od zimskih. Hidrogram Nevljice kaže na dežno-snežni režim. Nižje ležeča vodomerna postaja Vir kaže značilnosti dežnega režima z izrazitim zimskim in pozno poletnim
nižkom in še izrazitejšim jesenskim viškom pretoka. Pri tem je potrebno upoštevati lokacijo
vodomerne postaje na Kamniškobistriški ravnini, kjer prepustnost kamnin in pronicanje v
podtalnico znižuje zlasti spomladanske pretočne vrednosti, poleg tega je vodotok osiromašen zaradi številnih odvzemov vode za mlinščice.
Preglednica 13: Moduli pretoka Kamniške Bistrice in Nevljice

Kamniška Bistrica -Kamnik
1946 - 2000
Kamniška Bistrica - Vir
1978 -1980, 1991 - 2000
Nevljica - Nevlje
1959 - 2000

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Vir: Hidrološki letopis..., 1995-2005

Rečni režim je v tesni korelaciji s količino padavin v porečju. Srednje letne količine padavin so se v letih 1937 do 1993 gibale med 1244 mm (padavinska postaja Moravče) do 2121
mm (padavinska postaja Kamniška Bistrica), minimalna količina padavin je padla leta 1983
v Moravčah - 898 mm, maksimalna pa leta 1960 v Kamniški Bistrici - 2938 mm. Podatki
kažejo, da je porečje, kljub temu, da ni obsežno, zelo neenakomerno namočeno. (cv: Brečko
Grubar, 2007)
Preglednica 14: Srednja letna količina padavin od leta 1937 do 1999
Padavinska
postaja

Srednja letna količina padavin
od leta 1937 do 1999

Kamniška Bistrica

2121 mm

Ambrož pod Krvavcem

1572 mm

Volčji potok

1396 mm

Moravče
Vir: Vodno..., 2003

1244 mm
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Povprečna količina padavin v porečju Kamniške Bistrice, izračunana iz podatkov 10 padavinskih postaj, je 1513 mm, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 1567 mm. Podatek
je presenetljiv glede na dejstvo, da je dolina Kamniška Bistrica med najbolj namočenimi
predeli v Sloveniji. (cv: Brečko Grubar, V., 2007)
Preglednica 15: Značilni pretoki Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Kamnik (po sotočju z Nevljico)
Vodomerna
postaja

Obdobje

Srednji letni Srednji nizki Srednji
Najnižji nizki Najvišji
pretok (m3/s) pretok (m3/s) visoki pretok pretok (m3/s) visoki pretok
(m3/s)
(m3/s)

Kamnik I

1961 - 1990
1946 - 2000

7,40
7,59

2,12
2,10

1,18
0,87

64,9
62,67

282,0
282,0

Vir: Kolbezen idr., 1998; arhiv ARSO

Podatki kažejo velika kolebanja pretokov, za potrebe rekreacijske osi je najbolj problematični izredno majhen nizki pretok, ki poleg vodooskrbnih problemov povzroča zmanjšanje
doživljajske vrednosti obvodnega prostora in s tem primernosti za prostočasne dejavnosti.
Kakovost vode / onesnaženost Kamniške Bistrice
Onesnaženost vode je poleg nizkih pretokov ključna ovira za rekreacijo v in ob vodi. Kakovost vode je rezultanta onesnaževanja in samočistilnih sposobnosti reke, ki so pogojene
z različnimi pogoji in lastnostmi rečnega toka in obvodnega prostora, kot so vodni pretok,
strmec, oblika korita, vegetacija ob rečni strugi, temperaturne razmere. Kamniška Bistrica
je v zgornjem toku hudourniška reka s snežno-dežnim pretočnim režimom, ki ga zaznamujeja velika kolebanja pretoka z izrazitim poletnim nižkom. Temu je potrebno prišteti še odvzeme vode za mlinščice in izgube zaradi pronicanja rečne vode v podtalnico. Samočistilne
sposobnosti so zato v času poletnega nižka najbolj okrnjene. Strmec reke je v povprečju
velik (9,6%o), vendar so vzdolž toka velike razlike (25%o do 3%o). Na območju občine Kamnik strmec delno zmanjšujejo prečne zgradbe kot so jezovi in pragovi, vendar so razmere
še vedno ugodne. Zaradi regulacij in utrjevanja s kamnometi in betonom pa je bil vzdolž
mnogih odsekov prekinjen stik vode z zarastjo, vendar stanje ni zaskrbljujoče. Kljub temu je
obremenjevanje reke z odpadnimi vodami, izcednimi vodami iz njivskih zemljišč ob reki in
meteornimi vodami, ki izpirajo pozidane površine, večje od samočistilnih sposobnosti vodnega toka. Zato se onesnaženost vzdolž toka progresivno stopnjuje (progresivno degradacijski režim po Radinji). Kakovost Kamniške Bistrice spremlja ARSO v okviru monitoringa
kakovosti površinskih voda redno na izviru in v Beričevem pred izlivom v Savo, občasno se
voda vzorči tudi v Kamniku, Stranjah in Domžalah.
Preglednica 16: Skupna ocena kakovosti Kamniške Bistrice v obdobju od leta 1986 do 2003
1977

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1

1

1

1

1

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1

1

1-2

1

1-2

1-2

2

2

2

2

2

3

3

2-3

2-3

2-3

2

2

2

4

4

3-4

3-4

2-3

2-3

2-3

3

5

4

4

4

4

4

4

3-4

3-4

3-4

2

4

4

2-3
2-3
4

4

4

4

4

3-4

4

3-4

1 izvir Kamniške Bistrice, 2 Kamniška Bistrica v naselju Stranje, 3 Kamniška Bistrica v naselju Kamnik ,
4 Kamniška Bistrica v naselju Domžale, 5 Kamniška Bistrica v naselju Beričevo
Vir: cv: Brečko Grubar, V., 2007
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Podatki kažejo, da je bila Bistrica najbolj onesnažena leta 1977, v osemdesetih letih se je z
izgradnjo kanalizacije v Kamniku in Domžalah stanje izboljšalo za en kakovostni razred.
Na izviru je bila reka do leta 1988 čista, v naslednjem desetletju je bila zaznana manjša
onesnaženost, zadnja leta pa spet prevladuje uvrstitev v 1. kakovostni razred. V 90-letih
so kakovost Kamniške Bistrice ugotavljali tudi udeleženci Mednarodnih ekoloških taborov
Bistrica in rezultati nam orientacijsko pojasnijo onesnaženost tudi na južnem delu občine
Kamnik, na Duplici, kjer so v letih 1991 do 1998 ugotovili uvrstitev v 1-2. kakovostni razred,
v letih 1992 in 1995 pa v 2. razred.
Za večino onesnažilnih snovi so bile največje vrednosti izmerjene v letih 1993 in 1994, po
letu 1995 pa so se vsebnosti spreminjale brez izrazite tendence. Stanje se je izboljšalo glede
vsebnosti organskih in dušikovih spojin ter fenolnih snovi in težkih kovin, čeprav so te še
vedno prisotne v sedimentih. Vsebnost nitratov je vsa leta visoka, količine pogosto presegajo 5 mg/l NO3, pod 1mg/l NO3 je le na izviru Bistrice, nizvodno pa so vsebnosti še precej
višje (max 40mg/l v Beričevem. (Brečko Grubar, 2007)
Rezultati analiz kažejo, da so danes glavni onesnaževalci Kamniške Bistrice v občini Domžale: Karton Količevo, centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik in Farma Ihan. S propadom tradicionalne kamniške industrije (usnjarna Utok, Stol, zaprtje rudnika kaolina v
Črni) in navezavo na centralno čistilno napravo v Domžalah se je stanje v občini Kamnik
bistveno izboljšalo.
Leta 2000 je Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik ugotavljala kakovost Kamniške
Bistrice od izvira do izliva in vpliv treh glavnih onesnaževalcev. Sledili so tudi temperaturo
vode, na katero močno vplivajo izpusti treh glavnih onesnaževalcev. V času meritev (junij,
stanje reke je bilo nizko) se je temperatura od izvira do Beričevega dvignila za 13,1ºC, najbolj takoj za izpusti industrije. (Poročilo o delu ..., 2005)
Če upoštevamo, da so za kopanje primerne le vode 1. in 2. kakovostnega razreda, potem
je jasno, da od Kamnika proti jugu kopanje ni mogoče. Do Kamnika pa se reka ne segreje
do temperature, ki bi bila za kopanje ugodna. Za izvedbo kopališča na Bistrici bi bila zato
potrebna manjša zajezitev, kjer bi se voda segrela do temperature 18 stopinj. S stališča temperaturne primernosti, čistosti vodotoka in dostopnosti je lokacija kopališča na zapuščini
nekdanjega Kurhausa - zdravilišča in kopališča - še danes najprimernejša lokacija. Travnati
pomol (špica) na sotočju Bistrice in Nevljice kliče k ureditvi v kopališče in sončališče in je
idealna lokacija za poletno mestno zbirališče.
Pokrajinska občutljivost okolja Kamniške Bistrice
Pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti okolja površinskih vodnih tokov se kot najpomembnejši kazalci upoštevajo značilnosti speciﬁčnega odtoka v porečju, srednji nizki letni
pretok in strmec. Ob upoštevanju teh treh kazalcev je bilo ugotovljeno, da so vodni tokovi
v zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice (do Stahovice) manj občutljivi v primerjavi s
srednjim in zlasti s spodnjim delom. Ob upoštevanju dodatnih kazalcev, ki jih predvideva
metodologija študije ranljivosti pri ocenjevanju regeneracijskih in nevtralizacijskih sposo51
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bnosti površinskih vodnih tokov (preglednica 16), so bile potrjene ugodne ocene vodnih
tokov v zgornjrm delu porečja, na kar so pomembno vplivali velik speciﬁčni odtok, veliki
strmci in majhna površina zaledja vodnih tokov. Ugodne so bile tudi značilnosti pretočnega
režima, neugodna pa velika zakraselost površja. V srednjem delu od Stahovice do Kamnika
so kazalci manj ugodni, predvsem na račun manjših vrednosti speciﬁčnih odtokov, ugoden
vpliv pa imajo majhna zakraselost, velika gozdnatost in relativno veliki strmci vodnih tokov.
V spodnjem ravninskem (južno od Kamnika) delu so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti manj ugodne predvsem na račun velikega obsega vodozbirnega zaledja, majhne
gozdnatosti in manjšega speciﬁčnega odtoka. (Brečko Grubar, 2007)
Preglednica 17: Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja površinskih vodnih tokov v
porečju Kamniške Bistrice
Površina
zaledja

Kras

Delež
gozda

Speciﬁčni
odtok
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1 zgornji del porečja Kamniške Bistrice
2 srednji del porečja Kamniške Bistrice
Vir: Brečko Grubar, 2007.

3 spodnji del porečja Kamniške Bistrice
4 celotno porečje Kamniške Bistrice (karta stran 107)

Vpliv poselitve na obremenjevanje Kamniške Bistrice v Občini Kamnik
Preglednica 18: Prebivalstvo v občini Kamnik v letu 2002
Površina občine
ha

Število naselij

Število prebivalcev

Gostota prebivalcev
preb/km2

21986

97

26.477

120,4

Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. Statistični urad RS.

Večina prebivalcev občine živi v njenem južnem delu, med naseljema Kamnik in Duplica.
Več kot tretjino ozemlja občine obsega za poselitev neprimerno pogorje Kamniških Alp
in ozko, za poselitev neprimerno dolino Kamniške Bistrice severno od Stahovice. V dolini
Kamniške Bistrice in porečjih Črne in Bistričice prevladujejo majhna naselja, majhna so
tudi naselja v Tuhinjski dolini in v Tunjiškem gričevju, večja pa v dnu dolin ob Bistrici. Samo
13,9 % občine leži na Kamniško-Bistriški ravnini, vendar je v tem delu skoncentriranih kar
66,7% prebivalstva, kar pomeni gostoto poselitve 576,4 preb./km2, kar je kar 12 krat več kot
na ostalem območju občine (46,4 preb./km2). Rast prebivalstva v tem delu občine je bila
največja med letoma 1971 do 1981 (indeks rasti 126,6) kot posledica gospodarskega razvoja, v zadnjih dveh desetletjih se umirja (leta 2002 je indeks rasti 106,0 ) (cv: Brečko Grubar,
2007). V večini naselij severnega dela občine je število prebivalstva v letih 1961-1981 nazadovalo, v zadnjem desetletju pa indeksi rasti kažejo stagnacijo ali zmerno rast.
Poselitev je z vidika trajnostnega razvoja pomemben faktor obremenjevanja okolja. Večja
gostota poselitve pomeni večjo porabo pitne vode, večjo obremenitev z odpadnimi vodami,
več emisij plinov, več izgubljenih naravnih površin. Gibanje števila prebivalcev v zadnjem
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desetletju ne kaže na večje naraščanje obremenjevanja okolja v severnem delu občine, pač
pa so kazalci bolj neugodni v osrednjem delu občine med Kamnikom in Šmarco. Naraščanje poselitve je obremenjujoče, zmanjševanja v prihodnosti ni pričakovati.
Gospodarska in industrijska raba vodotoka
Raba Kamniške Bistrice se je v preteklosti spreminjala glede na industrijsko in gospodarsko rabo. Iz obrtne tradicije mlinov in žag so na obvodnem svetu Kamniške Bistrice zrasla
velika industrijska podjetja, ki so v 70-letih zaposlovala tudi po več tisoč delavcev (tovarna
usnja Utok, kovinska industrija Titan, industrija pohištva Stol). V zadnjem desetletju je industrija doživljala velike spremembe, mnoga podjetja so propadla, nastala so mnoga nova,
predvsem manjša podjetja v zasebni lasti. V občini Kamnik je v 90. letih na Perovem ob obvoznici nastala obrtno industrijska cona z različnimi dejavnostni, predvsem storitvenimi.
Nova obrtna cona je zrastla tudi na Duplici, velike spremembe pa je doživel tudi industrijski
kompleks Stola, nekoč paradnega podjetja kamniškega gospodarstva, ki je tako kot Utok
neslavno propadlo. Na lokaciji usnjarne Utok v samem centru mesta je zraslo stanovanjsko
naselje, ki zapira pogled na staro mestno jedro, na lokaciji Stola se razvija industrijskoobrtno-trgovska cona z različnimi dejavnostmi. Podobno usodo je doživel tudi kompleks
nekdanje smodnišnice ob Kamniški Bistrici na severnem izhodu iz mesta. (Op.: Menim, da
je namenitev kompleksa smodnišnice v industrijsko in obrtno cono največja izgubljena priložnost občine. Ograjen prostor na severnem obrobju mesta, z bogato vegetacijo in redkimi
objekti je bil po privatizaciji in zmanjšanju obsega smodnišnice idealna lokacija za povsem
novo funkcijo prostora, ki bi jo morali iskati z natečajem.)
Proizvodne in storitvene dejavnosti obremenjujejo vodne vire z uporabo vode in izpusti
odpadnih voda. V porečju Kamniške Bistrice je bilo za potrebe rudarstva, industrije, oskrbe
z elektriko, plinom in vodo iz površinskih voda odvzeto 3,6 miljona m3 vode. Na vodnih
tokovih je bilo evidentiranih 34 odjemnikov vode, prevladovali so odjemi za male hidroelektrarne. Ob Kamniški Bistrici so tri male HE, ena na mlinščici v Godiču, dve pa na mlinščici v Mekinjah, kjer je še ribnik in ribogojnica. Vodnogospodarsko dovoljenje za odvzem
podzemne vode sta v letu 2002 imeli v občini le dve podjetji: Svilanit Kamnik in Kemostik
Kamnik. Največje količine odpadnih voda v občini izvirajo iz podjetij Svilanit (249.996 m3)
in Titan (225.158m3). V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Ur. L. RS, št 123/04, 142/04, 68/05) so občinski zavezanci za plačilo dajatev naslednja podjetja: Titan, Stol, Svilanit, Plastika KIK, Calcit, Cimos Titan, Eta,
Meso Kamnik, Fruktal Duplica, Kemostik Kamnik (Onesnaževanje..., 2006). Večina odpadnih voda priteka v Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik, ki deluje od leta 1981 kot
dvostopenjska mehansko biološka čistilna naprava. Dnevna zmogljivost je 24.000m3 odpadne vode in 13.500 kg BPK5. Namenjena je čiščenju tehnoloških in komunalnih odpadnih vod
iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin. V letu 2004 je občina Kamnik prispevala 32,7 %
dejanskih odpadnih voda (brez padavinske vode) ali 1.497.465 m3. Največji delež odpadnih
voda prihaja v CČN iz občine Domžale - 43,2 % (1.972.766m3). V letu 2004 je povprečna
obremenitev CČN znašala 138.161 populaciskih ekvivalentov (PE) (Poročilo..., 2005).
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Hidrotehnično stanje vodotoka in obrežnega pasu
/urejanje vodotoka skozi zgodovino, poplavna ogroženost/varnost, denaturacija,
možnosti renaturacije/
Osnovni vir za to poglavje je publikacija »Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja
večje poplavne varnosti na vodotoku Kamniška Bistrica«, ki jo je izdelal Vodnogospodarski
inštitut leta 2002 po naročilu Občine Domžale in je služila kot strokovna podlaga za pripravo lokacijskega načrta Kamniška Bistrica - rekreacijska os regije v občini Domžale.
Potek urejanja struge Kamniške Bistrice
Sredi 19. stoletja je bila Kamniška Bistrica še skoraj v celoti naraven vodotok, ki je redno
poplavljal in odlagal na brežinah erodiran material iz zaledja. Reka zaradi velikega padca ni
delala velikih zavojev, lokalni meandri so se oblikovali v glavnem južno od Domžal. Aktivne mlinščice z jezovi na vodotokih so regulirale viške visoke vode, hkrati pa so nizke vode
skoraj v celoti usmerjali v njihove struge. Z urbanizacijo poplavnih površin in propadom
mlinov in žag (posledično tudi jezov pred manjšimi mlinščicami) se je odtočni režim vodotoka bistveno spremenil. Industrija, vezana na vodno energijo, je pritegnila v bližino vodotoka poselitev in z njo pozidavo do samega obrežja. Zaradi zasedenih inundacijskih površin
in dograjevanja jezov za izrabo energije v novih industrijskih obratih se visoke vode niso
mogle več neovirano razlivati in so poplavljale tam, kjer prej poplav ni bilo. Posledica je bila
zahteva po vedno novih in bolj prepustnih regulacijah. Vodno gospodarstvo je v ta namen
že v drugi polovici 19. stoletja pričelo urejati strugo Bistrice. Predvsem so gradili in vzdrževali jezove, pragove, jezbice. Glavni namen je bil varstvo pred poplavami in poškodbami
vodnogospodarskih objektov (v glavnem jezov), manj zaščita kmetijskih površin. Stalno je
bila prisotna dilema med večanjem jezovnih naprav in zaščito objektov pred visokimi vodami in poškodbami.
Prvi sistematični pristop k urejanju reke se je začel leta 1894 gorvodno od izliva v Savo. Visoka voda je bila določena s pretokom 360m3/sek pred izlivom v Savo. Regulacijska zasnova
je bila izvedba dvojnega proﬁla, pri čemer naj bi bil veliki proﬁl omejen z nasipi. Delo se je s
prekinitvami med vojnama nadaljevalo, vendar samo z malim proﬁlom, ker bi veliki oteževal odtok in dotok mlinščic v matično strugo, kar pa je bilo v pogojih hitre industrializacije
nedopustno. Širina dna je bila nastavljena na 20m (malo), zato se je struga po vsaki visoki
vodi močno poglobila, kar je zahtevalo gradnjo pragov za stabilizacijo dna in obrežnih zidov. Ti so bili v začetku betonski, kasneje kamniti. Od Duplice gorvodno so na dnu struge
debelejše frakcije, zato poglabljanje ni bilo tako izrazito in je širina dna ostala pri 20m, od
Duplice dolvodno pa je bilo potrebno prvotno strugo razširiti na 30m in s tem omiliti erozijo dna struge. Iz popisa vodnogospodarskih osnovnih sredstev je možno razbrati, da je
Kamniška Bistrica najbolj umetno urejen vodotok v Sloveniji. Kljub temu vse ureditve ne
zadoščajo za varnost pred visokimi vodami povratne dobe 100 let.
Nekaj dejstev o vodnogospodarskih posegih v vodni svet Kamniške Bistrice
• Vse regulacije, ureditve i vzdrževalna dela so bile izvajane le zaradi varstva vodnogospodarskih in industrijskih objektov pred poplavami, erozijo in drugimi posledicami delovanja visokih voda. Z ureditvami se niso pridobivale zazidalne površine, pozidave so se
izvajale brez predhodnih vodnogospodarskih ukrepov. Celo Centralna čistilna naprava
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Domžale je bila zgrajena na poplavnem svetu brez vodnogospodarskega soglasja, njeno
delovanje je bilo večkrat prekinjeno zaradi poplav (zaradi predelanega proﬁla struge od
1990 poplav ni več, so pa problemi nizkih voda). Podobno so bili brez soglasij zgrajeni vsi
zidovi na brežinah Bistrice v Kamniku (mesto), umeščeni v obstoječe brežine, povezani
med seboj in z obstoječimi vodnogospodarskimi, stanovanjskimi in industrijskimi objekti.
Danes se na posameznih odsekih dobiva zmotni vtis, da so bile regulacije izvedene na pritisk bodočih uporabnikov prostora.
• Vodnogospodarske ureditve so nastajale tudi kot posledica ogroženih objektov na novo
pozidanih površinah, zanje niso bile izvedene presoje vplivov na okolje, šele po letu 1990
se je v tehnični dokumentaciji pojavilo poglavje o ohranitvi gozdnega pasu, zasaditvah in
odgovori v zvezi z nižanjem podtalnice.
• Vse ureditve so se izvajale na najcenejši način in na skopo odrejenih površinah, zato so v
zelo ozkih mejah sledile osnovnim hidravličnim in hidrološkim zahtevam. Varčevanje in
polovičarska dela (gašenje požara) so vzrok za nekatere slabe tehnične rešitve, za izvedbo
trdih, naravi neprijaznih ureditev, ki pa jih je vegetacija z leti nekoliko zakrila.
•. Prvotni koncept urejanja Kamniške Bistrice od Save do Domžal je temeljil na regulaciji
struge in gradnji visokovodnih nasipov, vendar je kasneje zaradi interesov uporabnikov
po čim večjih površinah za pozidavo prevladal koncept totalne regulacije. Od Domžal do
CČN je tudi uresničen. Ravno tako ni bila realizirana ideja, da bi se mlinščice speljale po
starih rokavih, niti izpeljana gradnja zadrževalnikov za nadomestitev izgubljenih retencijskih površin.
• Strokovna in laična javnost v preteklosti ni bila seznanjena z dolgoročnimi negativnimi
posledicami urbaniziranih obvodnih zemljišč, saj se je zanimanje javnosti za probleme
okolja pri nas pojavilo šele v zadnjih 20 letih. Odnos do reke in obvodnega prostora se
preko informiranja in osveščanja javnosti spreminja, vendar počasi.
Poplavni svet ob Kamniški Bistrici
Ob Kamniški Bistrici prevladujejo trije morfološki tipi poplavnega sveta:
1. Vršajski tip poplavnega sveta
Kamniška Bistrica je skozi stoletja naplavila vršaj (letno odnese cca 20.000 m3 mineralnih
plavin), ki je v dolinskih proﬁlih visok visok tudi do 1m. Ob deževju voda zapolni prostor
za vršajem ob strugi, ob upadanju pa si težko najde pot nazaj v strugo. Tako preplavljanje
oblikuje vršajski tip poplavnega sveta, ki je bil nekdaj značilen za celoten tok Kamniške
Bistrice, danes sta primer poplavnega območja za vršaji le še naselji Nožice in Šmarca.
2. Poplavni svet ob nizkih bregovih reke
Ob nizkih rečnih bregovih že visoke vode preplavijo brežine, zelo visoke vode pa se razlijejo do prve višje terase. Voda hitro poplavi in tudi hitro odteče, spremlja pa jo močna
bočna erozija obrežja. Danes se poplave te vrste pojavljajo v občini le še na desnem bregu
Bistrice pri Stranjah (pod mostom) in na ostrih konkavah reke.
3. Vzročni poplavni tip
Poplave nastanejo zaradi mašenja mostnih odprtin z lesom in drugim materialom nerečnega izvora, zemeljskih plazov, blatnih tokov iz stranskih pritokov ali pa le zaradi nepravilnega upravljanja z zapornicami. Posledično so poplavljena območja, kjer sicer reka ne
poplavlja. Take poplave lahko nastanejo vzdolž celega toka reke.
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Slika 5: Karta poplavnih območij Kamniške Bistrice v občini Kamnik

Vir: Preveritev..., 2000

Poplavne površine ob Kamniški Bistrici so se zaradi regulacijskih posegov močno skrčile,
do nekdaj redno poplavljenih ravnic danes ne seže voda niti z 1% verjetnosti nastopa (100
letna povratna doba). Širše poplavno območje danes obstaja le še na odseku Bistrice pod
Ihanom do ceste proti Litiji, na območju občine Kamnik pa poplavnih območij praktično
ni, saj je struga v veliki meri regulirana in zagotovlja poplavno varnost pred 20-100 letnimi
visokimi vodami. Ogrožen je le še južni del - Perovo, saj je na tem delu ureditev izvedena
le na 20 letne visoke vode, urbanizacija pa se vse bolj zajeda v bližino struge, ogroženo je
tudi manjše število objektov tik ob sami strugi v Zg. Stranjah in nekaj v Godiču. Struga
skozi Kamnik-mesto prevaja 100 letne visoke vode, ogroženih objektov ni. Zato pa levi pritok Kamniške Bistrice - Nevljica poplavno ogroža večje kmetijske površine in tudi obsežna
urbana območja vzdolž svojega celotnega toka.
Leta 1995 novelirano hidravlično izhodišče (pri izlivu v Savo 427m3/sek) pri regulacijskih
posegih še ni upoštevano, predvideva pa se, da se visokovodne konice ne bodo več zviševale, nasprotno, z izgradnjo nekaterih zadrževalnikov naj bi se stanje celo izboljšalo. Poleg
zadrževalnikov bi za izboljšanje stanja morali uveljaviti prakso zadrževanje meteorne vode
s ponikanjem v podtalnico in ne z odvodom v najbližjo strugo.
V zadnjih letih je čedalje večji problem nizke vode, ki je posledica povečanega pronicanja
vode v podtalnico v reguliranih koritih in prelivanja vode v mlinščice, ki v sušnih obdobjih
odvzamejo vodotoku skoraj vso vodo. Stanje še poslabšuje slaba kakovost vode. Množijo se
tudi nepovratni odvzemi vode, mnogi med njimi neregistrirani.
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Reševanje poplavne problematike danes
Ker je Kamniška Bistrica hidravlično navezana na Savo, ta pa se intenzivno poglablja, obstaja trend zniževanja vodotoka, kar povzroča spremembe med talnimi pragovi, ki so številni
in ﬁksirajo dno Bistrice. Zato so postali prenizki in med njimi skorajda ni padca. Pretočna
sposobnost se je verjetno zaradi tega precej spremenila (ni analize).
Ohranjanje poplavnega sveta ob bregovih reke je priporočljivo tako zaradi hidroloških komponent (ohranjanje retencijskih površin in zmanjševanje viškov visoke vode) kot tudi zaradi
hidravličnih. Obrežni pas mora biti čim širši tudi zato, da se tako zagotavlja potencialno
počasno večanje radiusov struge ter omogoči večja prožnost naravnega spreminjanja dna
struge oziroma njeno ustrezno vzdrževanje.
Tudi na pritokih Bistrice ni priporočljivo nadaljevati z regulacijskimi deli, saj je na Kamniški
Bistrici dosežena zgornja meja sprejemljivosti visokih voda. Priporočjlivi so le kompenzacijski ukrepi, kot je gradnja zadrževalnikov gorvodno od kritičnih območij, usposobitev
nekdanjih retencijskih površin in ohranjanje obstoječih (obstaja možnost zadrževalnika Tunjice-Knežji potok, zlasti za bogatenje nizkih voda in zadrževalnik Korošica v dolini Kamniške Bistrice, v katerem bi bile lahko velike zaloge pitne vode). Primer takega pristopa je
gradnja dveh zadrževalnikov na Rači in Drtijščici, ki bosta nadomestila izgubljene poplavne
površine zaradi gradnje avtoceste in uravnavala visoke vode dolin Rače in Radomlje (v občini Domžale).
Dejstvo je, da je poplavna problematika Kamniške Bistrice v občini Kamnik praktično rešena, potrebna so le redna vzdrževalna dela, več je dela na pritoku Nevljica.
Vodnogospodarski objekti na vodotoku
Za potrebe energetske izrabe mlinščic so na reki gradili jezove, ki so zagotavljali potreben
padec, kasneje so dogradili pragove, ki so padec struge uravnali in zagotavljali stabilizacijo
nivelete. Ob jezovih pred mlinščicami so nastajale jezovne zgradbe, ki so jih poimenovali po
glavnih odjemnikih vode ali po lokaciji odjema - Stolov jez, Titanov jez, jez pri Komunali,
jez nad Smodnišnico, jez v Stahovici, jez pri Kalcitu. Mnoge mlinščice še delujejo, vendar
je na redkih delovanje zapornic na vtočnih objektih primerno urejeno. So pa zato jezovni
objekti z za zdaj še popolnoma mehanskimi napravami lep primer tehnične dediščine, ki je
na žalost slabo vzdrževana in nezaščitena. Skoraj neverjetno se zdi, da niti ena jezovna naprava v občini ni vnešena v kataster zavarovane tehnične dediščine. V okviru rekreacijske
osi bi jezovne naprave (vsaj tiste dobro ohranjene, npr.: jez pri Smodnišnici) lahko vključili
v učno pot, ki bi vključevala še druge objekte na vodotoku.
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Raznaravljanje vodnega in obvodnega prostora
Vodno gospodarstvo je v preteklosti uporabljalo enostranske, tehnične metode urejanja
struge, ki so grobo posegale v vodni sistem. Ti posegi so prizadeli tako samo strugo kot obvodni prostor. Izvajali so jih po principu gašenja požara, najpogosteje po velikih poplavah.
Na raznaravljanje vodotoka so vplivali tako neustrezni tehnični posegi v strugi kot neustrezni ureditveni posegi v obvodnem prostoru.
Negativni hidrotehnični posegi v strugo vodotoka:
• morfološko preoblikovanje struge (izravnava struge, odstranitev meandrov, prodišč, otokov, tolmunov, skal, brzic, poglobitev struge in s tem znižanje erozijske baze, predimenzioniranje prevodnosti struge ...)
• strukturno preoblikovanje (neprimerno utrjevanje brežin in dna struge, odstranitev posteljice iz struge)
• uporaba vodnemu okolju tujih materialov (beton, redkeje skalometi in kamnometi)
• neprimerno dimenzioniranje hidrotehničnih objektov brez upoštevanja bioloških kriterijev
Neustrezni ureditveni posegi v obvodni prostor:
• morfološko preoblikovanje (neprimerno lociranje, oblikovanje in dimenzioniranje nasipov, odstranjevanje in zasipanje značilnih obvodnih biotopov kot so mrtvice, rokavi,
mokrišča)
• odstranitev obrežne vegetacije
• neustrezna raba priobalnega prostora (intenzivna urbanizacija, intenzivno kmetijstvo, odlagališča odpadkov
Posledice neustreznih posegov:
• spremenjen vodni režim (spremenjena hitrost vodnega toka, odsotnost turbulentnosti
toka, znižan nivo podtalnice, zniževanje nizkih vodostajev oziroma večanje poletnih suš
ob hkratnem slabšanju časovne razporejenosti visokih voda in s tem večanju katastrofalnih poplav; zaradi zmanjšanja retencijskih površin se poplavna nevarnost prestavi na
nižje ležeča območja)
• poenostavitev vodnih in obvodnih biotopov (redukcija življenjskih prostorov, otežena migracija vodnih in kopnih živali, izguba vodnih pojavov kot so otoki, prodišča, brzice, slapovi, spremenjene ﬁzikalno kemične lastnosti vode in spremenjena mikroklima)
• osiromašene in spremenjene življenjske združbe (spremembe vrstne sestave vodnih in
kopnih biocenoz, manjše število avtohtonih vrst, pojav novih vrst, tudi škodljivcev, prekinjene življenjske verige)
• zmanjšana samočistilna sposobnost vodotoka - intenzivnejše onesnaževanje
• izguba biološko bogatega rečnega blata
• propad visoke vegetacije, vezane na visok nivo talne vode
• kulturno in estetsko razvrednotenje krajine - izguba naravnih, vidno privlačnih vodnih in
obvodnih pojavov, kot so brzice, slapovi, otoki, prodišča ..., vidno osiromašenje krajinske
slike ožjega in širšega prostora zaradi strukturne poenostavljenosti, monotonosti, izguba
značilne tradicionalne kulturno krajinske podobe, izguba naravnih znamenitosti, prekinitev geomorfološkega razvoja, izguba celovitosti in identitete prostora
• zmanjšana privlačnost in ﬁzična primernost za nekatere športe in rekreacijo na prostem
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Opisane negativne posledice so evidentirane praktično na celem toku Kamniške Bistrice
od Stahovice navzdol. Razvrednotenje bi lahko opisali z različnimi stopnjami prisotnosti
zgoraj navedenih negativnih posledic.
Razvrednoten vodotok bi glede na zgoraj našteta dejstva lahko opredelili kot tisti vodotok,
ki zaradi onesnaženja in/ali raznaravljanja ni več sposoben opravljati številnih, življenjsko
pomembnih funkcij, ki je vizuelno onesnažen in rekreacijsko nezanimiv. Funkcija takšnega
vodotoka je omejena na opravljanje ene same naloge, in sicer čim hitrejšega odtoka pogosto
onesnažene vode. Kamniška Bistrica je na marsikaterem svojem odseku upravičena do take
opredelitve. Zato in zaradi vseh prej naštetih dejavnikov je potrebno ponovno vzpostaviti
bolj naravne razmere vodotoka, kar pomeni postopno širjenje struge vodotoka, ustvarjanje
razlivnih površin, sanacijo obrežij. (Koruza, 1995)
Če hočemo slediti sodobnim zahtevam po varovanju okolja in trajnostnem razvoju ob
hkratnem usposobljanju obvodnih površin za rekreacijske in prostočasne aktivnosti, je renaturacija vodotoka Kamniška Bistrica nuja, hkrati pa tudi obveza, h kateri nas zavezuje 14.
septembra 2000 sprejeta evropska zakonodaja, opredeljena v »Direktivi o enotni politiki
do vode Evropske unije«, ki uveljavlja skupen okvir za zavarovanje površinskih in podzemnih voda ter obalnega morja tako, da bo preprečeno nadaljnje poslabšanje kakovosti
vode ter spodbujeno izboljšanje stanja vseh vodnih, obvodnih in na te ekosisteme vezanih
kopenskih ekosistemov. Različni principi renaturacije vodotokov so s sprejemom direktive
postali obvezni tudi za Slovenijo, podpisnico Donavske konvencije. Eden od pomembnih
ciljev Direktive je tudi uveljavitev principa »onesnaževalec plača« (polluter pays principle).
Striktna uveljavitev tega principa bi lahko pomenila, da mora investitor, ki zasede inundacijske oziroma razlivne ali poplavne površine vodotoka, poskrbeti za nadomestne inundacijske
površine ob hkratni ﬁnančni soudeležbi pri izgradnji potrebnih regulacij. S tem ukrepom bi
nekoč poceni poplavna zemljišča postala draga, saj bi bila obremenjena s ceno nadomestnih
zemljišč za inundacijo in s ceno izgradnje in vzdrževanja potrebnih regulacij. Iz tega sledi,
da bi bilo mnogo bolj smotrno rabo prostora prilagoditi naravnim razmeram in dati vodi
potrebni prostor, ki si ga sicer v primeru poplav sama vzame.
Širitev zelenega koridorja ob vodotoku hkrati z izboljšanjem ekološke funkcije vodnega in
obvodnega prostora bi pomenila spremembo prostorskih dokumentov, s katerimi bi se temu
prostoru namenile večje površine. Govoriti o rekreacijski coni vzdolž Bistrice in hkrati načrtovati nove trgovinske centre in širitev obvoznice praktično na obrežju reke, se zdi farsa,
manipulacija ali kar je še slabše - nestrokovnost odgovornih za planiranje. Stari prostorski
dokumenti, ki so še vedno v veljavi, niso usklajeni s sodobno doktrino varstva okolja in trajnostnega gospodarjenja z vodo ter obvodnim svetom.
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Možnosti renaturacije vodnega in obvodnega prostora Kamniške Bistrice
glede na obstoječe stanje
V študiji »Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja večje poplavne varnosti na vodotoku Kamniška Bistrica«, so določene varstvene cone vodnega in obvodnega sveta s priporočili za urejanje in rabo. Za potrebe diplomskega dela so morda preveč hidrotehnično
orientirane, zato jih na tem mestu le naštevam, v nalogi pa se opiram na zelo podobno klasiﬁkacijo, opredeljeno glede na ekološko stanje vodotoka, ki je bila uporabljena pri pripravi
lokacijskega načrta rekreacijske osi v občini Domžale.
Varstvene cone vodnega in obvodnega sveta
• Cona I - Naravno ohranjena območja vodnega in obvodnega prostora.
Cona se deli v Cono Ia za prostor ob naravnih ali delno vzdrževanih strugah (mlinščicah),
ki je ob visokih vodah poplavljen in Cono Ib ob aluvialnih terasah, ki jih visoka voda ne
dosega, so pa izpostavljene bočni eroziji. Pri sanaciji se uporabljajo sonaravni hidrotehnični ukrepi.
• Cona II - Poplavne površine z verjetnostjo nastopa 1% - vključuje poplavne travnike in
goščave, urbanizacija se usmerja stran od teh območij.
• Cona III - Urbanizirana zemljišča ob delno regulirani strugi reke ali ob mlinščici, kjer prihaja do občasnih (redkih) poplav ob visokih vodah ali zaradi rušenja dotrajanih tehničnih
objektov. Ostanki rečnih rokavov so v glavnem že zasuti, nekateri objekti so postavljeni
na nasute terase, da jih voda ne doseže. Biotopsko degradiran obvodni prostor ima velik
regeneracijski potencial. Loke, ki so ostale brez periodičnih poplav, izginjajo, nadomeščajo jih vrtovi in sadovnjaki ter kmetijska zemljišča. Obstajajo dobre možnosti renaturacije;
pomembno je, da se ohrani zarast v nekdanjih meandrih struge, in presušene mrtvice - ta
bivša mokrišča bi bilo možno obnoviti in naseliti tipične živalske vrste teh biotopov; treba
je ohraniti obstoječe prehode med strugo in urbaniziranim zemljiščem.
• Cona IV - Urbanizirana zemljišča - poselitev, industrija, infrastrukturni objekti ob trdo izvedenih regulacijah (obrežnih zidovih). Objekti segajo do brežine, nekateri celo v pretočni
proﬁl, kontinuiran prehod ob strugi je onemogočen. Pogosto so na brežinah vrtovi, sadovnjaki, deponije. Poplavna varnost in varnost pred erozijo je zagotovjena. Obrežni zid
je pri starih regulacijah izveden v betonu, pri novejših ga je nadomestil kamniti zid grobe
izdelave, ki je v začelju povezan z betonom.
Renaturacija: stanje v strugi je vizualno »grozljivo«, zlasti ob nizkih vodah, lomljen kamen
iz zaščitnih kamnometov je razmetan po strugi, vanj se zatikajo trdi odpadki, v zatišnih in
občasno presušenih legah se odlaga grez iz lebdečih odpadkov, visoka voda od časa do časa
to stanje popravi oz. prenese nizvodno. Strugo s tako ureditvijo je zelo težko renaturirati,
dela so povezana z velikimi stroški. Možnosti so v postopni (točkovni) predelavi proﬁla,
bolj smiselno je preoblikovanje dna struge (kineta za nizko vodo, pragovi). Najustreznejša
bi bila popolna arhitekturna dodelava zidov in povezava z obstoječimi hidrotehničnimi
objekti, ki bi jim z »novo fasado« in zeleno pasovno zasaditvijo dali izgled urejene mestne
struge s parkovnimi brežinami. V tem kontekstu je temeljita rekonstrukcija teh zemljišč
predpogoj za realizacijo rekreacijske osi Kamniška Bistrica, oziroma njen ključni del.

60

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

Preglednica 19: Klasiﬁkacija obvodnih in priobrežnih zemljišč glede na ekološko stanje vodotoka
Opis cone

Hidromorfološki kriteriji

Priporočila/smernice
za urejanje in rabo

I. Sonaravni vodotok

• obrežje je naravno ali sonaravno
(če gre za staro regulacijo, ki ima
vse lastnosti vodnega toka)

• strogo varovanje vodnega in obvodnega prostora
• vsa vzdrževalna dela morajo biti
podrejena varstvenim ukrepom

II. Reguliran vodotok
visoke ekološke
vrednosti

• s kamnometom utrjena brežina
• povezava vodnega in obvodnega
prostora
• veliko možnosti za sanacijo s pomočjo renaturacijskih posegov

• vzpostavitev sonaravnega obrežnega pasu
• ohranitev in zagotovitev dostopov,
posegi v pretočni proﬁl niso dovoljeni (umik ograj od struge)
• renaturacija v okviru vzdrževalnih
del in po projektih
• varstvo zemljišč za možnost kasnejše renaturacije

III. Reguliran vodotok
nizke ekološke
vrednosti

• brežina urejena z betonskim zidom • vzpostavitev obrežnega pasu, ki
• ni povezave med vodnim in obvod- bi s primerno zasaditvijo izboljšal
nim svetom
krajinsko sliko
• ohranitev in zagotovitev dostopov,
posegi v pretočni proﬁl niso dovoljeni (umik ograj od struge)

IV. Kanaliziran vodotok

• vodotok je v kanalu in pokrit (pod
zemljo)

• odkritje vodotoka, kjer je mogoče

Vir: Preveritev..., 2000
Slika 6: Kategorizacija urejanja vodotokov
1. razred: naravni vodotok
1-2. razred: delno naravni vodotoki
2. razred: sonaravno urejeni vodotoki
2-3
3. razred: tehnično urejeni vodotoki
3-4. razred: delno togo urejeni vodotoki
4. razred: togo urejeni vodotoki

Vir: Vode: Kategorizacija urejanja vodotokov, 2007
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Koncept renaturacije in obogatitve vodnega prostora
Če želimo ob Kamniški Bistrici realizirati zeleno rekreacijsko os, je predpogoj, da se vodni
in obvodni pas uredita oziroma renaturirata skladno z možnostmi. Obrežje reke je zlasti
južno od mesta pa do Perovega v tako slabem stanju, da brez obogatitvenih posegov nima
doživljajskega in rekreacijskega potenciala. Nasprotno, nekateri odseki so celo vizualno
odbijajoči in neprijetni. Razvrednotenju je največ prispevala pozidava, industrija, gradnja
infrastrukture, zlasti cest in daljnovodov, enostranska regulacija reke, izkopi peska, malomarno vzdrževanje zidov.
Osnovni namen renaturacije je, da bi Kamniška Bistrica ponovno postala estetsko privlačna
in urbanemu zaledju tako ponudila možnost sprostitve in rekreacije v prijetnem in stimulativnem okolju.
Kakšna stopnja in oblika renaturacije je za Kamniško Bistrico primerna?
Renaturacija v smislu kozmetičnega zakrivanja grobo izvedenih regulacij ne zadošča, prav
tako nesmiselna je tudi druga skrajnost - vzpostavitev nekega hipotetičnega naravnega stanja, kakršno naj bi bilo, če ne bi bile izvedene regulacije. Takšna renaturacija je zaradi sedanjih prostorskih omejitev zaradi urbanizacije neizvedljiva, hkrati pa je tudi praktično nemogoče ugotoviti naravno stanje reke. Reka je dinamičen pojav, ki se spreminja in občasno
vzpotavlja labilno ravnotežje, ki se kaj hitro lahko spet poruši. Zunanji odraz teh procesov
je spreminjanje struge, rečnega toka, obsega poplavnega sveta in posledično tudi celih ekosistemov.
Pri renaturaciji lahko govorimo o več interpretacijah tega pojma. V vsakem primeru pa gre
za približevanje naravnemu stanju v funkcionalnem in oblikovnem smislu. Obnova mora
zajeti ekološki, krajinski in rekreacijski vidik. Z ekološkega vidika je cilj: »na novo ustvariti
za naravne vodotoke značilno raznolikost in pestrost elementov, struktur in lastnosti ter s
tem prispevati k obnovi značilnih biotopov in vrst, pa tudi vidni pestrosti in s tem kakovosti
doživljanja krajine« (cv: Koruza, 1995). Ta cilj zaradi obstoječe kulturne rabe prostora ni
mogoče vedno in povsod uveljavljati. Bistvo krajinske vrednosti prostora je v pestrosti njegovih estetskih izkušenj (naravnih in antropogenih), zato ekološki in krajinski vidik nista
nujno združljiva, ker nekateri antropogeni elementi lahko celo povečajo estetsko vrednost
prostora. Z rekreacijskega vidika je pomemben cilj obnove ustvariti možnost za rekreacijo
na prostem, če je za to interes, če so ﬁzični pogoji za njihovo uresničitev (glede na vrsto
rekreacije) in če je to sploh dopustno. Na posebej dragocenih naravnih odsekih je bolje, da
omejimo ali izločimo vse vrste rekreacije. (Koruza, 1995)
Pri konceptu renaturacije je potrebno upoštevati, da je vodotok funkcijski element hidrografske mreže in del širšega vodnega prostora z obrežji in poplavnimi ravnicami, zato ga je
potrebno celostno ovrednotiti od izvira do izliva in prostorsko široko z vsemi obvodnimi
površinami. Za tako obravnavo je nujen interdisciplinaren pristop. V preteklosti se je žal
prepogosto dogajalo, da so bile ureditve enostransko načrtovane, zaradi česar je vodotok izgubil na estetski (morfološki) in ekološki vrednosti. Renaturacijske posege je potrebno prilagajati speciﬁčnim lokalnim naravnogeografskim in kulturnozgodovinskim posebnostim
in se izogibati ponavljanju slabih vzorcev. Zavedati se je potrebno, da bo vsak renaturacijski
poseg šele po nekaj letih dosegel načrtovano stanje. Na to, kako uspešen je renaturacijski
poseg, vpliva poleg naštetega tudi količina še ohranjenega regeneracijskega potenciala in
razsežnost obnovitvi namenjenega prostora.
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V vsakem primeru je potrebno povsod, kjer je mogoče:
• ohranjati opuščene struge in mrtvice
• prepovedati odlaganje materiala
• varovati poplavne gozdove in travnike
• varovati obrežni pas oziroma omogočati prost prehod ne glede na lastništvo in objekte
• renaturirati trdo urejene brežine, kjer so za to možnosti
Ponekod je šla pozidava tako daleč, da so obrežne zidove izkoristili za temelje novih objektov, kar predstavlja nevarnost za celoten odsek. Tudi, če obrežni pas nima ekološkega
pomena, je nujno potreben, saj zagotavlja prost dostop ob vodi in do vode, izvajanje vzdrževalnih del, reševanje iz vode, intervencije pri rušenju brežin ob nastopih visoke vode ... V
študiji »Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja večje poplavne varnosti ob vodotoku
Kamniška Bistrica« je predlagana vzpostavitev obrežnega pasu v širini 10 m, merjeno od
preloma vrhnje brežine ali od začelnega roba hidrotehnične zgradbe.
Regulirano strugo Kamniške Bistrice južno od Kamnika nikakor ni več mogoče spremeniti
v prvobitno morfološko obliko, saj je regulirana za pretok velikih vod, vsekakor pa je obrežja
mogoče krajinsko preoblikovati s parkovnimi površinami in zelenimi alejami.
V študiji (Preveritev..., 2000) so podane možnosti za sonaravno vzdrževanje različnih tipov
regulirane struge. Posebej je opredeljeno trapezno korito (širina dna 30 m, brežine zavarovane z lomljencem in pragovi za stabilizacijo dna) in dvojni proﬁl korita (mali proﬁl ima
širino dna 30 m, zavarovan je z zidovi ali kamnometom, veliki proﬁl je omejen z visokovodnimi nasipi ali v.v. nasipi), ki ju na območju občine ni, ter enojni pravokoten proﬁl, ki prevladuje v Kamniku južno od mesta do Perovega. Na ostalih tipih, ki ne odstopajo bistveno
od naravnega poteka reke, je potrebno izvajati le sonaravno vzdrževanje.
Vzdrževanje enojnega pravokotnega proﬁla (širina dna 22 m, visoki kamniti ali betonski
zidovi)- t.i. trda regulacija, ki prevladuje v Kamniku južno od mesta do Perovega je skoraj
nemogoče renaturirati. Ker je struga zelo ozka, kinetiranje ne pomaga. Na dnu razmetane
skale ponekod prispevajo k spodkopavanju zidov. Razmetano skalovje bi bilo potrebno grupirati in utrditi v podlago ter sanirati načete temelje zidov.
Problem na celotnem toku Kamniška Bistrica je pomanjkanje vode kot posledica nizkega
poletnega vodostaja in odvzema za mlinščice. Kamniška Bistrica ima široko prodnato dno,
ki za ohranitev optimalnega ekološkega ravnovesja potrebuje velike količine vode. Odvzemi
vode za mlinščice so večji kot to dovoljujejo metodološki izračuni za ohranjanje najnižjega
pretoka. Renaturacija širokega korita pa s tako nizkim pretokom ni smiselna. Prej bi bilo
potrebno urediti vprašanja o količini in upravičenosti odvzema vode za mlinščice iz matične struge, pretehtati ekološke in krajinske vrednote matične struge ter preučiti vire onesnaževanja. Stanje bi lahko izboljšali z gradnjo zadrževalnikov v zaledju, s čimer bi se obogatili
pretoki v sušnem obdobju.
Sklep
Kot že omenjeno, je danes o renaturaciji v celotnem toku reke iluzorno razmišljati, inundacijske površine so urbanizirane, reka je od sotočja z Nevljico do Duplice bolj ali manj ujeta
v regulirano strugo, ki ne dopušča širjenja. Kljub vsemu lokalno obstajajo možnosti, da bi
vodotoku vrnili nekaj razlivnih površin, predvsem pa mu povrnili naravni videz, izboljšali
biotske pogoje življenja v vodi in ob vodi ter s tem povečali tudi samočistilno sposobnost
vodotoka. Posamezne odseke bi bilo potrebno sanirati v smislu uporabe prijaznejših materialov, kar bi bilo možno izvesti v okviru rednih vzdrževalnih del (trenutno v centru mesta
na novo utrjujejo levi breg, razpadajoč beton bodo zamenjali skalometi, vendar je ta poseg
žal le posledica širitve obvozne ceste v rečni proﬁl).
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Mlinščice ob Kamniški Bistrici kot element obogatitve obvodnega prostora
in njihov pomen za prostočasne aktivnosti
Velik padec in zadostna širina dolinskega dna sta že v preteklosti omogočala izkoriščanje
vodne sile za majhne pogone. Zajezena in v ročno izkopane kanale - mlinščice - ujeta reka
je na začetku služila za pogon mlinov in žag, kasneje turbin, kot vir industrijske vode, kot
recipient za manjše stranske pritoke in tudi kanal za odplake.
Slika 7: Mlinščice v občini Kamnik

obstoječe mlinščice
nekdanje mlinščice

mala HE

mala HE

HE

Prve mlinščice so imele pretočno sposobnost do 400 l/sek, potem so jih povečevali tako, da je njihova pretočnost
v povprečju dosegla 2 m3/sek. Tako so
pozimi in včasih celo poleti celi odseki
Kamniške Bistrice zaradi dvojnih odvzemov (levi in desni) ostali brez vode.
Brežine mlinščic izven naselij niso bile
zavarovane, ker so padci manjši kot v
matični strugi in ni vplivov visokih voda.
Dinamične sile vode so mlinščice izven
naselij z leti preoblikovale v vodotoke
z naravnim izgledom. Ker imajo stalno
vodo in majhna nihanja zaradi visokih
voda, so zelo primerne za ribogojstvo.
K naravnemu izgledu in meandriranju
mlinščic je pripomogla tudi obrežna
vegetacija. Sonararavni deli mlinščic so
bogata popestritev rečnega prostora,
povezujejo biotope in imajo velik potencial za pasivno rekreacijo.
Po letu 1960 so mlinščice začeli opuščati zaradi urbanizacije, cenejše električne energije iz omrežja ter zaradi odstranjevanja in zniževanja jezov zaradi
poplavljanja in melioracij. Propadli so
objekti ob mlinščicah, z njimi pa tudi
vodne skupnosti, ki so skrbele za jezove
in mlinščice. Pojavil se je problem lastništva mlinščic in odgovornosti za vzdrževanje objektov, ki so medtem postali
občega vodnogospodarskega pomena.
Problem še vedno ni dokončno rešen.
Opustitev nekaterih mlinščic je vrnila
v strugo reke nekaj prepotrebne vode,
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tako, da ne prihaja več do popolnih presušitev. Mlinščice, ki so ostale, so trdno zasidrane v
pokrajini, postale so del hidrografske mreže, od katere so odvisni tudi nekateri ekosistemi.
S tem prihaja na površje nov problem, in sicer določitev minimalnega pretoka za matično
strugo, ki zahteva za svojo širino in gramozno dno veliko vode, ob hkratnem zagotavljanju
vode tudi za mlinščice.
Mlinščice z obrežnimi zemljišči lahko ponekod enačimo z obrežnimi zemljišči naravnih
vodotokov, ker imajo določeno uporabno, ekološko, krajinsko in doživljajsko vrednost. Po
hidrološki conaciji bi jih opredelili v cono I - ohranjena območja vodnega in obvodnega
zemljišča. Ti posonaravljeni odseki mlinščic so dragocen pokrajinski element, imajo velik
potencial za razvoj pasivne rekreacije in prostočasnih dejavnosti. Zato jih je potrebno urejati kar se da sonaravno, v njihovi neposredni bližini pa ohranjati naravno vegetacijo ne glede na okoliško rabo obvodnega zemljišča. V občini Kamnik ima velik potencial predvsem
Mekinjska mlinščica.
Pomembnejše mlinščice na območju občine Kamnik in njihovo stanje
• Mlinščica Kalcit

Odvzem: levi breg, jez Kalcit
Izliv: pod tovarno Kalcit
Mlinščica je v začetnem delu betonski kanal, v spodnjem pa teče pod delovno ploščadjo
tovarne Kalcit, ki jo uporablja za tehnološko vodo, vendar zaradi sodobnih tehnoloških
postopkov v veliko manjših količinah kot v preteklosti (nekaj 10 l/sek). V bližini je lokacija
prve žage in začetek sistema mlinščic ob Kamniški Bistrici (morda primerna lokacija za
ureditev paviljona z zgodovinsko zbirko o vodnih objektih, apnenicah in razvoju industrije v Stahovici).
• Mlinščica žaga Iskra
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Odvzem: levi breg, jez v Stahovici pod izlivom Črne
Izliv: nad cestnim mostom v Zg. Stranjah
Mlinščica je zelo vodnata, za primer visoke vode je pred malo HE narejena stranska odprtina za razbremenjevanje. Poteka na visokem bregu med hišami in vrtovi, ujeta je v betonsko
korito, zaradi neposredne bližine in varnosti obrežnih hiš možnosti za renaturacijo ni.
• Mlinščica v smodnišnici

Odvzem: desni breg, jez Smodnišnica, od jezu je speljana v pokritem kanalu pod cesto,
nato teče znotraj kompleksa smodnišnice in po desnem bregu Kamniške Bistrice
Izliv: pri mostu za pešce nasproti Keršmančevega parka
Tehnične možnosti odvzema vode za mlinščico so velike, kot tudi nevarnost, da bodo
apetiti za odvzem preveliki in bo struga matičnega vodotoka do izliva mlinščice suha.
Možnosti za renaturacijo v dostopnem delu ni, ker je ujeta v betonski kanal.
• Mlinščica v Mekinjah

Odvzem: levi breg, jez Smodnišnica
Izliv: Mekinje v območju bivše tovarne Donit
Odvzem je na istem jezu kot za smodnišnico, vendar šibkejši, odteka manj vode. Ta mlinščica se kmalu spremeni v sonaraven gozdni potok. Služi za pogon MHE, zajezena je v
majhno jezerce z ribogojnico in jezerom za rekreativni ribolov. Okolica mlinščice v Mekinjah je delno gozdni, delno travnat svet, ki se dviga v obrežno teraso in je prepreden z
gozdnimi potmi. Ima velik doživljajski in rekreacijski potencial.
Uprava smodnišnice in lastnik ribogojnice sta dogovorjena za delitev vodnih količin. Struga
mlinščice se vklaplja v najbolj sonaravno cono Kamniške Bistrice, delno je tudi njena meja.
Mlinščica zapušča to cono pri akvaduktu, kjer se križa s potokom Osranec v Jeranovem.
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• Območje mestnega jedra sta v preteklosti prečkali dve mlinščici, obe sta danes opuščeni.
Levoobrežna je tekla od Komunalnega podjetja (Hočevarjev jez, podrli so ga ob gradnji
kamniške obvoznice) do sotočja Kamniške Bistrice z Nevljico (po parku nekdanjega zdravilišča Kurhaus), desnoobrežna (»Žajspoh«) pa od Komunalnega podjetja čez mestno jedro in je po takratnem mnenju obremenjevala mestno območje. V resnici ga je poživljala
in bi danes zagotovo predstavljala cenjen element slikovitosti mestnega ambienta.
• Titanova mlinščica

Odvzem: desni breg pri Titanovem jezu - Spodnje Perovo
Izliv: delno nad jezom na Duplici, v celoti v območju nekdanje tovarne Stol
Titanova mlinščica je kanal, zavarovan z betonskimi zidovi ali obložen z betonskimi ploščami. Delno se pretaka ob sklenjenih sestojih obvodne vegetacije, vendar v celotnem toku
nima odseka, ki bi ga lahko uvrstili med ohranjena območja ob sonaravni strugi. V njenem srednjem delu je njena pogonska moč izkoriščena za malo elektrarno (od leta 1927),
s katero upravlja Karton Količevo.
• Opuščena Šmarska mlinščica
Vodo je dobivala iz Titanove mlinščice v kombinaciji z odvzemom pri jezu na Duplici.
Struga je danes zasuta, tako da ni več možno ugotoviti niti točnega poteka.
Sklep
Pri ustvarjanju zelene cone ob vodotoku poseben problem predstavlja lastništvo pribrežnih
in obvodnih zemljišč. V razvitejših državah sistematično odkupujejo zemljišča ob vodotokih, strugo prilagajajo starim trasam, ki so razvidne iz starih mapnih kopij, vodi vračajo
inundacijske prostore, ob vodi urejajo rekreacijske površine, kolesarske in peš poti (lep primer je obdonavska kolesarska pot). Glede na obstoječe prostorske akte v kamniški občini
praktično ni možnosti za širitev struge, nasprotno, nova in planirana pozidava jo še bolj
stiska v ozek kanal. Občine imajo s 58. členom Zakona o vodah možnost, da z odlokom
predpišejo meje priobalnih zemljišč in način gospodarjenja na teh zemljiščih. To pa je tudi
cilj pobude »Kamniška Bistrica - rekreacijska os regije«, saj imajo s takšnim odlokom občine v rokah orodje, s katerim lahko zaščitijo obvodna zemljišča pred neupravičeno rabo.
V okviru prostorskih dokumentov bi lahko občina Kamnik opredelila zelene površine ob
vodotoku kot dolgoročno rezervacijo prostora, kjer bi v prihodnosti izvajali sanacijska in
renaturacijska dela.
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Doživljajski potencial pokrajine
Doživljajski pokrajinski potencial pomeni zmožnost neke pokrajine oziroma njenega dela,
da pri ljudeh sprošča določene čutne odzive oziroma vtise. Pri vrednotenju, ki je namenjeno
rekreacijskemu planiranju, je pomembno določiti tista območja, v katerih pokrajinski izgled vzpodbuja pri večini obiskovalcev pozitivna doživetja (ugodje, občudovanje).
Objektivno vrednotenje doživljajske vrednosti je nedorečeno, ker vsak posameznik različno
dojema pokrajino. Zato se pri vrednotenju omejimo na elemente, ki delujejo na doživljanje
pokrajine - to so nosilci učinkov: lepota, naravnost, enkratnost, pestrost. Osnovni problem
je torej določiti zadovoljiva merila vrednotenja nosilcov učinkov. Doživljajska vrednost je
zelo kompleksen pojem, ki je po svoji naravi spremenljiv. Sprememba enega samega faktorja pokrajinske privlačnosti lahko deluje verižno na percepcijo vseh ostalih faktorjev (morfološka oblika brzice v umazani, kalni vodi izgubi vidno estetsko vrednost; z zaraščanjem
obvodne jase z grmovjem se njen doživljajski potencial zmanjša). Doživljajski potencial se
spreminja tudi v odvisnosti od točke opazovanja - če je pokrajina razgledna, jo doživljamo
širše, neposredno območje, kjer se nahajamo pa s svojega zornega kota doživljamo ožje lokalno.
Raziskave kažejo, da sta za rekreacijske dejavnosti na prostem posebno privlačna naravna
in pokrajinsko pestra (raznolika) območja.
Prirodnost ali naravnost neke pokrajinske enote ocenjujemo predvsem glede na rabo tal.
Tem bolj so učinki človekovega delovanja vidni in intenzivni, tem bolj so naravni elementi
šibki.
Pestrost pokrajine pa je rezultat vpliva številnih pokrajinskih sestavin in njihova razvrstitev.
Vizuelno so najbolj izpostavljeni: relief, vode, gozd in odprta pokrajina z različnimi oblikami
rabe tal. Poseben prispevek k pokrajinski pestrosti dajejo tudi izstopajoči objekti naravne in
kulturne dediščine ( stene, melišča, izpostavljene cerkvice, gradovi, razvaline).
(Jeršič, 1999)
Doživljajska vrednost vodnega in obvodnega sveta
Reke so imele od nekdaj poleg funkcionalne tudi veliko simbolno (voda kot vir življenja in
očiščenja) in estetsko vlogo, ki se odraža v doživljajski vrednosti vodnega sveta.
Kaj daje vodnemu svetu tako poudarjeno vidno-doživljajsko vrednost?
• fenomen vode kot vira življenja, faktor združevanja, večnega ponavljanja
• linijska prostorska struktura, ki v naravi opredeljuje hidrološke pojavne oblike, je izstopajoča in daje okolju svojevrsten pečat; mehkoba, ki jo v pokrajino riše naravni vodotok,
je doživljajska protiutež urbanizirani antropogeni pokrajini, ki jo opredeljuje strog geometrijski red
• pestre geomorfološke oblike: soteske, terase, tolmuni, skalna obrežja, prodišča, peščine ...
• pestra obrečna vegetacija: vrbovje, jelševje, grmovje, travniki in logi, mahovi, vodoljubno
rastlinje - obrežna vegetacija prostor po višini in širini členi in oblikuje manjše zaključene,
vizuelno prepoznavne enote z lastno identiteto
• optični učinki vode: barva, odboj svetlobe, lesketanje, zrcaljenje
• dinamika vode: brzenje, valovanje, penjenje, prelivanje, divjanje, leno vijuganje
• zvočni učinki: žuborenje, klokotanje, šumenje, brbotanje, bučanje
68

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

• vonj, otip, okus
• kompleksna pokrajinska sestava
• nasprotje voda : kopno je nasprotje med vodnim in obrežnim prostorom, med ploskvijo vodne gladine in visoko in raznoliko obrežno vegetacijo in reliefnimi potezami, ki se
vzdolžno lahko hitro spreminjajo (zlasti v gorskih vodotokih)
Vsi našteti dejavniki doživljajskega potenciala vodnega in obvodnega prostora so v vsej svoji raznolikosti najbolj prisotni v neokrnjenih, naravnih in sonaravno urejenih vodotokih.
Takšnih v Sloveniji praktično ni, vsaj ne na celi dolžini rečnega toka od izvira do izliva.
Kamniška Bistrica ima takšne lastnosti v svojem povirnem delu do Stahovice.
Kaj vpliva na zmanjšanje estetske doživljajske vrednosti vodotoka?
Zmanjšana estetsko doživljajska vrednost je posledica razvrednotenja vodotokov, ki je posledica:
• degradacije-onesnaženja vodotoka
• raznaravljanja struge in obrežnega pasu kot posledice hidrotehničnih ukrepov
• neprivlačna, industrijska obvodna raba prostora
Vse tri oblike razvrednotenja so ekološko in estetsko resen problem in ovira razvoju rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti. Teoretično med prvima dvema ni vzročne povezave,
povsem naraven vodotok je lahko kemijsko onesnažen in obratno. Problem kulminira, kadar obe obliki razvrednotenja sovpadata. Onesnažena voda ima v raznaravljeni, enolični
strugi manjšo samočistilno sposobnost. Dolgoročno je onesnaženje (razen v izjemnih primerih) akuten problem, ki je z izgradnjo čistilnih naprav, odstranitvijo virov onesnaženja
itd. rešljiv na krajši rok. Z rigoroznimi in nestrokovnimi (ne sonaravnimi) hidrotehničnimi
ukrepi pa je bil na vodotoku prekinjen tisočletja trajajoč cikel naravnega hidrogeomorfološkega in biotskega razvoja. Tak vodotok je ﬁzično težko vrniti v naravno stanje zaradi velikih ﬁnančnih stroškov sanacije, prostorske omejenosti (regulirana obrežja so v mestih poseljena praktično do same struge, poplavne ravnice so pozidane) in časovne odmaknjenosti
rezultatov tovrstne sanacije (denaturacije). Ne nazadnje javnost v preteklosti raznaravljanja
vodotokov ni dojemala kot problem, kajti pojav ni imel izmerljive ekonomske vrednosti. Z
naraščanjem ekološke osveščenosti in čedalje pomembnejšo vlogo turizma kot gospodarske dejavnosti se pogledi na problematiko spreminjajo.
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Naravne in kulturne vrednote na območju rekreacijske osi
in njihovo varovanje
Naravne in kulturne vrednote razumem kot veliko prednost danega prostora. Omejitve,
ki izhajajo iz varovanja te prednosti, so za razvoj prostočasnih in rekreativnih dejavnosti
element, ki usmerja k ustvarjalnosti pri načrtovanju. S pogledom v sterilno in uniformirano
delovno okolje prihodnosti so naravne vrednote element kompenzacije - pokrivajo manjko
človeškega stika z naravo in so kot take neprecenljiva dragocenost, ki je (po mojem mnenju)
premalo zaščitena. Režimi varovanja so presplošni, preohlapni, izjeme so prepogoste in
prelahko dostopne iznajdljivim investitorjem novih »enkratnih« priložnosti za občino.
Bogata naravna in kulturna dediščina na prostoru občine Kamnik je torej prednost in omejitev za razvoj nekaterih dejavnosti, ki jo je v prostorskih planskih in izvedbenih aktih potrebno upoštevati. Naravne in zlasti kulturne vrednote so dejavniki kakovostnega življenjskega okolja, nosilke kulturne in prostorske identitete, ki jo lahko z ustrezno uporabo in ob
upoštevanju sodobnih življenjskih potreb oživimo in integriramo v turistično in prostočasno dejavnost, ki jo s tem oplemenitimo in obogatimo. Pri tem se je potrebno držati načela
celostnega varstva naravne in kulturne dediščine, ki zagotavljajo ohranitev njene funkcije v
prostoru.
Varovanje naravnih vrednot
Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Fizične in pravne osebe
morajo ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varujejo naravne
vrednote. Država, lokalne skupnosti ter druge osebe javnega prava so pri izvajanju nalog iz
svoje pristojnosti dolžne upoštevati načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter pri tem medsebojno sodelovati (7. člen zakona). Posegi
v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor, se morajo planirati in izvajati tako, da ne
okrnijo narave. Za vsak poseg v prostor, ki vključuje naravne vrednote, je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave. Za občino Kamnik je pristojna
območna enota v Kranju, kamor sem naslovila prošnjo za pridobitev osnovnih izhodišč
varovanja naravnih vrednot na območju reke Kamniške Bistrice. Posredovali so mi Naravovarstvene smernice za prostorski red Občine Kamnik, ki je v pripravi, in iz tega dokumenta v nadaljevanju povzemam vsebine, za katere menim, da jih je potrebno upoštevati
ob načrtovanju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici. Deloma se pri tem poglavju naslanjam
tudi na Naravovarstvene smernice za pripravo lokacijskega načrta za ureditveno območje
Kamniška Bistrica v Domžalah.
Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi
predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo usmeritve in izhodišča
za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter pogoji za varstvo zavarovanih območij. Splošno pravilo je, da mora nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti
delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku posega ali dejavnosti
približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo (96. člen
Zakona o ohranjanju narave). Vsakdo, ki posega v naravo oziroma habitat populacij rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste (16. člen Zakona o ohranjanju narave).
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Preglednica 20: Evidenca stanja naravnih vrednot na ožjem območju ob Kamniški Bistrici
(50 m pas na obeh straneh reke)
Ident. št.

Ime

Kratka oznaka

Zvrst

Pomen

125

Konec v Kamniški
Bistrici - krnica in balvani

Krnica z vršajem in balvani v dolini Kamniške Bistrice

geomorf, geol

NVDP

126 V

Kamniška Bistrica zgornji tok s pritoki

Vodotok Kamniška Bistrica do Županjih
njiv s pritoki Sedelšak, Kamniška Bela, Korošica, Krvavec, Dolski graben in Konjski
potok

242

Veliki Predaselj - korita

Korita Kamniške Bistrice

geomorf, hidr

NVDP

349

Volji potok arboretum

Park in arboretum ob nekdanjem gradu v
Voljčem potoku pri Kamniku

onv

NVDP

560

Žagana peč

Ledeniški balvan z ozko razpoko v dolini
Kamniške Bistrice

geomorf, geol

NVDP

849

Mali Predaselj - korita

Korita Kamniške Bistrice

geomorf, hidr

NVDP

850

Veliki Predaselj - naravni most Naravni most v koritih Kamniške Bistrice

geomorf

NVDP

957

Kamniška Bistrica - izviri

Skupina kraških izvirov Kamniške Bistrice

hidr

NVDP

958

Griča na Jamah 2

Ledeniški balvan v Koncu

geomorf

NVLP

1062

Mali Predaselj - naravni most

Naravno okno v Malem Predaslju

geomorf

NVDP

1130

Stahovica - rastiše
bodinika

Rastišče bodinika (Drypis jacquinii) ob
kamnolomu v Grohatu pri Stahovici

bot

NVLP

4918

Kamnik - hrast

Hrast pri gostilni “Pod skalco” pod Starim
gradom v Kamniku

drev

NVLP

4978

Kamnik - rdečlistna bukev 2

Rdečelistna bukev v Kamniku

drev

NVLP

5041

Nevlje - paleolitsko
najdišče

Najdišče ostankov mamutovega okostja
pri mostu čez Nevljico v Nevljah, okostje
hrani Prirodoslovni muzej Slovenije

geol

NVLP

5083

Kamniška Bistrica morene

Ohranjena bočna morena ob sotočju
Kamniške Bistrice in Korošice

geomorf, geol

NVLP

5187

Slap pod Kopiši

Poševni enokraki slap na manjšem potoku, ki pada v strugo Kamniške Bistrice

hidr, geomorf

NVLP

5189

Kamnik - divji kostanji in lipa
pod Malim gradom

Štirje divji kostanji in lipa na zahodni
strani pod Malim gradom v Kamniku

drev

NVLP

5194

Kamnik - hruška

Krautova hruška na vrtu na Šutni v Kamniku drev

NVLP

5196

Kamnik - divji kostanj

Divji kostanj južno od nunskega hleva ob
desnem bregu Kamniške Bistrice

drev

NVLP

5201

Kamnik - divji kostanj
pred Smoletovo grašino

Divji kostanj vejih dimenzij pred
Smoletovo grašino v Kamniku

drev

NVLP

5205

Kamniška Bistrica

Divji kostanj vejih dimenzij na posestvu
Pri Jurju v Kamniški Bistrici

drev

NVLP

5320

Stahovica - nahajališe kalcita
in apnenca

Kamnolom apnenca in kalcita v Stahovi

geol

NVLP

NVDP - naravna vrednota državnega pomena
NVLP - naravna vrednota lokalnega pomena
geomorf – geomorfološka površinska nar. vrednota
geomorfp – geomorfološka podzemeljska nar. vrednota
geol – geološka naravna vrednota
hidr – hidrološka naravna vrednota
Vir: Naravovarstvene smernice ..., 2006.

bot – botanina naravna vrednota
zool – zoološka naravna vrednota
drev – drevesna naravna vrednota
ekos – ekosistemska naravna vrednota
onv – oblikovana naravna vrednota
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Slika 8: Naravne vrednote v občini Kamnik
Vir: GURS; Zavod RS za varstvo narave, OE
Kranj, 2007

Iz evidence naravnih vrednot je razvidna koncentracija le teh (zlasti
geomorfoloških, geoloških in hidroloških) v dolini Kamniška Bistrica,
na osrednjem območju občine pa so
evidentirane v glavnem le posamezne drevesne enote. V preglednici so
naštete naravne vrednote v ožjem
območju reke Kamniška Bistrica, še
več pa jih je tudi v območju 1 urne
peš dostopnosti, ki so še vedno zanimive z vidika navezave na rekreacijsko os.
Posebej je potrebno omeniti, da so
kot hidrološka naravne vrednota
identiﬁcirani vsi pomembnejši vodotoki na območju občine: Kamniška
Bistrica do Županjih njiv s pritoki
Sedelščak, Kamniška Bela, Korošica,
Krvavec, Dolski graben in Konjski
potok, potok Oševek s kraškim izvirom in dolino (desni pritok Nevljice
pri Nevljah), vodotok in dolina Tunjščice (nahajališe miocenskih školjk,
polžev, rakovic), potok Nevljica s
pritoki, potok Bistričica in potok
NV točke
Črna s pritoki. V predlogu za zavaroNV območja
vana območja je tudi tok Kamniške
NV predlog (vodotoki)
Bistrice skozi celoten presek občine
Kamnik in del domžalske (zaradi
obvodnih logov in obrežne vegetacije). V veljavnem občinskem planu občine Kamnik je
predlagana naravna vrednota Kamniška Bistrica v graﬁki že kot naravna vrednota, pravilnik
o varstvu in določitvi naravnih vrednot iz leta 2004 pa je ni vključil. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, je mnenja, da je kljub regulacijam pomembna ekološka in hidrološka naravna
vrednota, ki jo je možno renaturirati, zato jo je ponovno predlagal kot naravno vrednoto.
Primerjava z domžalsko občino pokaže izrazito prednost kamniške v bogastvu in pestrosti
naravnih vrednot na območju rekreacijske osi. Na ožjem območju ureditvenega načrta v
domžalski občini ni zavarovanih naravnih območjij, kot naravna vrednota pa je ovrednoten
samo vodotok Kamniška Bistrica s pritoki. Kljub regulaciji predstavlja s svojim tokom skozi
poseljeno območje skupaj z obrežnim pasom veliko pokrajinsko kakovost. Zakaj občina
Kamnik ni vključila Kamniške Bistrice v pravilnik o varstvu in določitvi naravnih vrednot, postane jasno ob pregledu varstvenih usmeritev na hidroloških naravnih vrednotah, ki
omejujejo dejavnosti na obrežju. Žal je občinska politika naklonjena urbanizaciji (trgovski
in stanovanjski objekti) v neposredni bližini reke za ceno zmanjšanja njene rekreacijske in
doživljajske vrednosti.
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Podrobnejše varstvene usmeritve na hidroloških naravnih vrednotah so sledeče:
• Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim
manj spremenjena.
• Objekte in naprave za različne namene se na naravni vrednoti namešča oziroma se njihovo delovanje zagotavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega toka, da se ne spreminja
ali bistveno ne spreminja količina vode in hitrost pretoka, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka, oblika in dno struge vodotoka ter, da se bistveno ne spremenijo
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na slapiščih, slapovih in v koritih se
ohranja naraven pretok.
• Vodnogospodarska dela se izvaja sonaravno, tako da se v največji možni meri ohranjajo
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.
• Ne slabša se kakovosti vode, ne spreminja se temperature vode. Onesnaženo vodo se
prednostno očisti.
• Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov.
• V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem tako,
da se bistveno ne spremenijo ﬁzikalne lastnosti obrežja.
• Prod, pesek, mivka se z obrežja, prodišč in dna struge odvzema v količini in na način,
da se ne spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne
vrednote.
• Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in
da se ne spremeni njenih lastnosti.
• Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, mostov, galerij, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar
tako, da se ne spremenijo lastnosti naravne vrednote ter da je vidna podoba naravne vrednote čim manj spremenjena
Podobne usmeritve so izdelane tudi za druge naravne vrednote, seveda prilagojeno njihovim speciﬁčnim lastnostim. Za načrtovanje rekreacijske osi je bistvena splošna usmeritev,
da se na naravnih vrednotah ne izvaja športne in rekreacijske aktivnosti, zaradi katerih se
bistveno spreminjajo ﬁzične lastnosti naravne vrednote ter da zaradi prisotnosti ljudi (velike
množice) ni motena vidna podoba naravne vrednote in onemogoeno njeno doživljanje. Obiskovalci naravne vrednote naj se gibajo po poteh, če so le-te za ta namen urejene. Naravno
vrednoto ali njen del, ki je posebej občutljiv na ﬁzične učinke hoje, ki jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči ogrožanje naravne vrednote. Na naravni vrednoti,
katere obiskovanje in ogledovanje se prostorsko ne da omejiti ali se pričakuje, da omejitev
ne bo učinkovita, se lahko obiskovanje in ogledovanje naravne vrednote v celoti ali njenega
dela ﬁzično onemogoči. Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na naravno
vrednoto (predvsem gre za rastline in živali), se ne izvajata, preusmerjata se na doživljanje
in spoznavanje narave.
Habitatni tipi
Na obravnavanem obmojču popis habitatnih tipov ni bil izveden. V spodnji tabeli so navedeni habitatni tipi, ki se glede na poznavanje terena nahajajo na obravnavanem območju ob
Kamniški Bistrici, in ki so navedeni v Prilogi 1 Uredbe o habitatnih tipih ter se prednostno
ohranjajo na celotnem območju Republike Slovenije.
73

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

Preglednica 21: Habitatni tipi v okolju Kamniške Bistrice
Naziv
habitatnega tipa

Značilnosti in območje nahajanja

Tekoče vode

Kamniška Bistrica sodi na območju občine v I in II. kakovostni razred med zmerno onesnažene vodotoke visoko biodiverziteto. Med ribami so zastopani: salmonidi, kapelj, lipan in
redki ciprinidi. Veliko število salmonidnih vrst je posledica ribiškega gospodarjenja.

Rečna prodišča in
bregovi

Rečna prodišča so zarasla s pionirsko vegetacijo vrb, topolov ..., pomembna pa so tudi kot
počivališča mnogih ptic, npr.: sive čaplje, različnih vrst rac.
Območje nahajanja: Kamniška Bistrica vzdolž celega toka

Pionirske združbe
prodišč gorskih rek in
potokov

Razmeroma nesklenjeni sestoji visokih steblik in nizkih grmičev kot pionirske združbe na
prodiščih gorskih rek in potokov. Območje nahajanja: Kamniška Bistrica v zgornjem delu
s pritoki

Travniki

Travniki zaraščajo bregove Bistrice predvsem na levem bregu med Stranjami in Stahovico
ter južno od Perovega. To so gojeni travniki, gnojeni in košeni in zato dokaj siromašni z različnimi rastlinskimi vrstami. Zaradi redkih poplav niso prisotne močvirske rastline.

Termoﬁlni
gozdovi mešanih
listavcev

Sestoji z dominantnimi vrstami črni gaber, kraški gaber ali raznimi vrstami rodov javorja,
jesen, lipa in koprivovecpodgorskega in gorskega mediteranskega območja. Območje nahajanja: na dnu glavne in stranskih dolin reke Kamniške Bistrice in spodnjih delih pobočij,
Orličje, Kamniška Bela, Belska kopa.

Obrečna
vrbovja

Sestoji različnih vrst vrb vzdolž tekoih voda in občasno poplavljenih predelov. Območje
nahajanja: manjša območja obvodnega pasu Kamniške Bistrice do Homškega hriba.

Gorska obrečna vrbovja

Obrečna grmišča na prodiščih hitro tekočih gorskih rek v Alpah. Prevladujejo vrbe, v nižjih
predelih se pojavlja siva jelša. Območje nahajanja: ožji obvodni pasovi ob zgornjem toku
Kamniške Bistrice in njenih pritokih.

Srednjeevropska črna
jelševja in jesenovja ob
tekočih vodah

Obrečni gozdovi velikega jesena in črne ali sive jelše na občasno poplavljenih rastiščih,
ki so prek poletja dobro zračna. Območje nahajanja: manjša območja obvodnega pasu
Kamniške Bistrice do Homškega hriba, mokrotne doline Tunjiškega gričevja

Melišča ali skalni drobir
s speciﬁno vegetacijo
od nižin do alpinskega
pasu

V glavnem karbonatna melišča ali drugačna plazišča s kamnitim drobirjem ali prodniki
vse od kraških melišč, dinarskega, predalpskega in alpskega obmoja. Rastišče je slabo
poraščeno, nestabilno, največkrat pod strmim naklonom. Območje nahajanja: dolina
Kamniške Bistrice in stranske doline ter gore

Zahodnomediteranska
in termoﬁlna srednjeevropska melišča

Melišča na toplih legah v Srednji Evropi, v glavnem v montanskem pasu na karbonatni
podlagi, tudi v mediteranskih gorovjih, npr. v Pirenejih. Območje nahajanja: Stahovica

Za ohranjanje habitatnega tipa v ugodnem stanju se uporabljajo določila 3. člena Uredbe o
habitatnih tipih ter varstveni cilji za doseganje ustreznih ekoloških razmer za posamezne
skupine habitatnih tipov.
Posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov se načrtujejo na način in v obsegu:
• da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in
območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva,
• da se v kar največji možni meri ohranjajo speciﬁčna struktura habitatnega tipa in naravni
procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih
• da se ohranja ugodno stanje za habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih
vrst.
Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja s predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, je treba
ugotoviti prisotnost habitatnih tipov na teh območjih in njihovo stanje ohranjenosti (4. člen
Uredbe o habitatnih tipih). Zgoraj omenjena lokacija habitatnih tipov je za okvir moje naloge sicer zadostna, za izvedbo ureditvenega oziroma lokacijskega načrta pa bi bila natančna
evidentacija habitatnih tipov po tej uredbi obvezen del strokovnih osnov.
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Ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja
Na obravnavanem območju sodijo med ekološko pomembna območja Kamniško Savinjske
Alpe kot gorski in sredogorski svet z ledeniškimi dolinami, z veliko raznolikostjo habitatnih
tipov in kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter melišča
pri Stahovici z rastiščem bodičnika. Melišča pri Stahovici sodijo tudi med potencialno posebna varstvena območja - območja Natura 2000, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi
direktive o habitatih, pa še niso bila sprejeta s strani Evropske komisije.
Zavarovana območja in objekti varovanja narave
Zgornji del porečja Kamniške Bistrice do Stahovice se v celoti nahaja na območju, ki je
predvideno za zavarovanje v okvru Kamniško-Savinjskega regijskega parka. Obsegal naj bi
81 km2 ozemlja, kar predstavlja tretjino površine občine. Prevladujoča raba zemljišč na tem
območju je gospodarski gozd, varovalni gozd brez poseka, nekaj gozdnih rezervatov ter ekstenzivna kmetijska zemljišča na Veliki planini in pod Kamniškim vrhom.
Povirni del Kamniške Bistrice je varovan z Naturo 2000 (Uredba o posebnih varstvenih območjih / območjih Natura 2000, Ur. l. RS, št. 49/04 in 110/04) kot življenjski prostor mnogih varovanih rastlinskih (Bertolonijeva orlica, Zoisova zvončica, močvirski meček, lepi
čeveljc, navadni koščak, črtasti medvedek) in živalskih vrst, zlasti ptic (belka, črna žolna,
divji petelin, gozdni jereb, koconogi čuk, mali skovik, planinski orel, ruševec, sokol selec,
triprsti detel) in habitatnih tipov. V območje varstva Natura 2000 sodi torej gorati svet, ki
sega od Velike planine do Krvavca, zajema območje SZ od Stahovice in v precejšnjem delu
sovpada z varovanim območjem vodnega zajetja Iverje. Z Naturo je varovano tudi območje
Menine planine v porečju Nevljice. Skupno je v občini Kamnik z Naturo 2000 zavarovanih
6.923,9 ha zemljišč ali 26,1 % površine občine.
Varovanje vodnih virov
V občini Kamnik so varovani vsi večji vodni viri, ne pa tudi manjši. Ti so pogosto le ograjeni,
brez zavarovanih in deﬁniranih vplivnih območij.
Zavarovani viri pitne vode:
• Vodno zajetje Iverje na levem bregu Kamniške Bistrice nad Stahovico (izdatnost 260 l/sek)
je bil z odlokom zavarovan leta 1986, hkrati je bil zavarovan tudi izvir Snoviščice v Tuhinjski dolini. (Ur.l. RS, št. 3/86). Ožji vodovarstveni pas obsega vodni in obvodni prostor
vzdolž vodotoka od izvira do Stahovice, širši varstveni pas pa obsega pobočja doline Kamniške Bistrici na njeni levi in desni strani, najširši varstveni pas obsega povirni del porečja.
Vodni vir Iverje je zelo občutljiv na onesnaženje Bistrice, ki je glavni vir obnavljanja zalog
podzemne vode.
• Vodni vir vodnjak Pod skalco pod Starim gradom (srednja izdatnost 120 l/sek, vključen v
vodooskrbo od 1955. leta) je zavarovan, vzdrževan in obnovljen kot rezervni vir za vodovodni sistem Kamnik.
• Vodni vir Slevo, Bele vode
Biotska raznovrstnost
Na območju planirane rekreacijske osi se ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo krajinska pestrost in tiste značilne krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti:
• prodna ravnina Bistriške ravnine s travniki in njivami na proge z intenzivno kmetijsko
pridelavo
• vodotok Kamniška Bistrica s pritoki z obrežno vegetacijo, prodišči in obvodnimi logi, s
sotesko v zgornjem delu
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• ostanki ledeniškega oblikovanja reliefa v dolini Kamniški Bistrici z balvani v Koncu in
morenskimi nasipi ob vodotoku
• visokogorski svet Kamniško – Savinjskih Alp nad gozdno mejo in gozdni rezervati nad
dolino Kamniške Bistrice
Splošni naravovarstveni pogoji in usmeritve
• kjer je Kamniška Bistrica ujeta v regulirano strugo brez obrežnega rastja, je potrebna zasaditev ustreznih drevesnih vrst ( jelša, vrba, topol, hrast - odvisno od ekoloških niš in krajinskega izgleda), ki naj tvorijo obrežni zeleni pas oziroma koridor z namenom zasenčenja
reke; v lokacijskem načrtu mora biti ta poseg opredeljen kot strokovni poseg, za katerega
je potreben načrt gospodarjenja
• potrebno je evidentirati divja odlagališča odpadkov in jih očistiti
• potrebno je evidentirati kurišča in piknik prostore in jih, če so za to možnosti, smiselno
vključiti v lokacijski načrt
• kolesarske poti je smiselno urediti po že utrjenih poteh (makedamske poti)
• uhojene steze ni potrebno urejati z dodatnimi ukrepi (razen označevanja in varnostnih
ukrepov)
• umetna struga se lahko oživi z vgradnjo večjih skal v stene struge, ustvari se lahko umeten
otok, seveda v soglasju z ustrezno vodnogospodarsko službo
• možna je postavitev lesenih brvi čez reko, kjer je to nujno potrebno oziroma skladno s
krajinskim izgledom
• za vse posege v Kamniško Bistrico in 20-metrski obvodni pas je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
Predlog (moj): zaščititi tudi mlinščice (predvsem Mekinjsko mlinščico) kot integralen element pokrajinske strukture in doživljajajskega potenciala prostora. V sistem zaščite mlinščic bi bilo potrebno vključiti tudi stare jezovne zgradbe in mehanske jezovne naprave kot
del tehnične kulturne dediščine, jih ustrezno obnoviti in zaščititi pred propadom in modernizacijo. Žal delujočih starih mlinov na kamen in vodnih žag ob mlinščicah ni več, oziroma
se je njihova funkcija v taki meri spremenila, da je njihova pojavnost za vedno izgubljena.
Morda je zato zadnji čas za zaščito mlina oziroma njegovih ostankov v Samotnem mlinu.
Integralna vključitev mlinščic in jezovne tehnične dediščine v tematsko pot ter njihova
ustrezna prezentacija bi bila kakovostna nadgradnja ponudbe vseh krajev ob mlinščicah.
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Varovanje kulturnih vrednot
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oz. ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti
človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Osnovna tipološka
razvrstitev pozna arheološko, stavbno, memorialno, vrtno arhitekturno, naselbinsko, integralno dediščino ter kulturno in zgodovinsko krajino. Kadar ima dediščina elemente,
s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega
razvoja ali predstavlja kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko pridobi status kulturnega
spomenika državnega ali lokalnega pomena.
Ministrstvo za kulturo RS vodi Register kulturne dediščine, ki predstavlja osnovno evidenco enot kulturne dediščine. Usmeritve za varovanje so podane v Strokovnih zasnovah za
varstvo kulturne dediščine za posamezno občino. Strokovne zasnove so obvezna podlaga
za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov države in občin, tako da se v praksi
kulturna dediščina varuje skozi prostorske akte. Kulturni spomeniki se varujejo tudi z aktom o razglasitvi.
Cilj varstva kulturne dediščine je njeno vključevanje v materialno okolje današnje družbe.
Kulturna dediščina se varuje optimalno v pripadajoči okolici, kar predpostavlja poleg ﬁzične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe v njenem vplivnem območju, določenim iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika.
V kontekstu mojega dela je pomembno upoštevanje varstvenega režima (opredeljen v Strokovnih zasnovah za varstvo kulturne dediščine v občini Kamnik) za kulturno krajino, ki v
obravnavanem območju sicer ni evidentirana kot enota kulturne dediščine, predstavlja pa
eno od najvidnejših prostorskih prvin. Varstveni režim varuje krajinsko zgradbo, ekološke
procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologijo krajinskih prvin ter način
povezave s stavbno in naselbinsko dediščino.
Varstvo kulturne krajine smiselno dopolnjujejo tudi naravovarstvene smernice za varstvo
krajine, ki zahtevajo ohranjanje naravnih elementov in ustvarjenih danosti v krajini - predvsem na kmetijskih površinah (naravno ohranjeni tokovi vodotokov, manjši bajerji in ribniki, živice, posamezno drevje na kmetijskih površinah, vrtače ter suhozidi, terase, značilna
parcelacija in drugo), pa tudi na urbaniziranih površinah, ki jih je zato treba oblikovati v
skladu z naravnimi danostmi (prilagoditev reliefnim posebnostim, ohranjanje nereguliranih potokov skozi naselja, ohranjanje posameznih dreves, drevesnih in grmovnih pasov ter
zelenih površin v ekstenzivni rabi), kar vse zvišuje biotsko in krajinsko pestrost v naseljih.
Prav območja kulturne krajine so v zadnjih desetletjih doživela največje spremembe in razvrednotenja. Varstvo dediščine se je namreč osredotočalo predvsem na posamezne objekte,
medtem pa sta urbanizacija ter uvajanje novih rab prostora bistveno spremenila značaj
velikega dela krajine. Ta proces je bil še posebej intenziven v podeželskih območjih z značilnimi vaškimi naselji ali zaselki s tipično arhitekturo, ki je z novo stanovanjsko poselitvijo
in industrializacijo povsem spremenila svoj značaj. Tipičen primer tovrstne transformacije
krajinskega izgleda je lokacija separacije peska in industrijskega objekta za razrez kamna v
Spodnjih Stranjah.
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Najpomembnejša urbana enota kulturne dediščine na obravnavanem območju je enota
Kamnik – Mestno jedro, vpisana v register kulturne dediščine pod številko EŠD 213. Enota je z občinskim aktom razglašena za kulturni spomenik (Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur. l. SRS št. 42/89) To je naselje
s srednjeveško urbanistično zasnovo in ohranjeno meščansko arhitekturo 19. stoletja. V
njegovem območju so številna enote, primerne za vključitev med znamenitosti, npr: Kamnik - Frančiškanski samostan in knjižnica (EŠD 217), Kamnik - Kapela sv. Eligija na Malem
gradu (EŠD 1883), Kamnik - Območje gradu Zaprice (EŠD 9881), Kamnik - Železniška
postaja Kamnik-Mesto (EŠD 14474), slednja lahko predstavlja tudi eno od vstopnih točk
v rekreacijsko os. V peš dostopnosti od Kamniške Bistrice ima vse elemente turistične zanimivosti še Arboretum in grad v Volčjem potoku, most čez Nevljico (Plečnik), Uršulinski
samostan v Mekinjah, Cerkev Sv. Benedikta v Zg. Stranjah (Plečnik), prazgodovinska naselbina Gradišče na Kregarjevem. Vzdolž Kamniške Bistrice stoji tudi nekaj starih apnenic,
postavljenih je več pomnikov dogodkom iz druge svetovne vojne, kapelic in sakralnih objektov. Na Kamniški Bistrici in njenih mlinščicah so ohranjene jezovne zgradbe z zapornicami, ki predstavljajo potencialno tehnično dediščino.
Najpomembnejšo enoto kulturne dediščine v naravnem okolju predstavlja enota Kamniška Bistrica – Ambient Kamniška Bistrica, kjer so bili prvi objekti za planinski in lovski
turizem zgrajeni že na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Tam stoji tudi znan Lovski dvorec,
zgrajen po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika za potrebe takratnega jugoslovanskega kralja
Aleksandra (poznan tudi kot Plečnikov dvorec).
(Varstvo kulturne dediščine ..., 2001)
Slika 9: Kulturna dediščina v občini Kamnik (severni in južni del občine)
objekt kulturne dediščine
vplivno območje

Vir: Varstvo kulturne dediščine ..., 2001
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5. Opis prostorskih enot ob Kamniški Bistrici glede na parametre stanja
okolja - sinteza primernostnih faktorjev
V nadaljevanju sledi opis različnih elementov okolja vzdolž celotnega toka Kamniške Bistrice
v občini Kamnik. Da bi bilo vrednotenje čim bolj objektivno, primerljivo in uporabno za načrtovanje rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti, sem pri opisu izpostavila nekaj osnovnih
parametrov: hidrotehnično stanje struge Kamniške Bistrice in njenih mlinščic, geografske in
krajinske značilnosti obvodnega prostora, stopnjo urbanizacije ob reki in probleme, ki jih le ta
prinaša, stanje obstoječih poti in rekreacijskih objektov ter prisotnost kulturno-zgodovinskih
in naravnih zanimivosti. Vsi ti dejavniki se med seboj prepletajo in součinkujejo in ustvarjajo
bolj ali manj homogena območja, ki imajo skupne značilnosti, podobne ureditvene možnosti
in podobne probleme. Lastniško strukturo sem popolnoma in namenoma zanemarila.
Poenostavljena klasiﬁkacija izdvaja sledeče homogene geografske cone:
1. prvobitna naravna pokrajina: od izvira Kamniške Bistrice do kamnoloma v Stahovici
2. kulturna pokrajina (vključno z agrarnimi območji): od kamnoloma v Stahovici do mostu v Mekinjah, od mostu na Duplici do Homškega hriba (oz. do občinske meje)
3. močno urbanizirana območja (naselitvena in industrijska območja): od mostu v Mekinjah do mostu na Duplici - urbanizacijska os občine med Kamnikom in Duplico
Znotraj teh dokaj homogenih enot so posamezni odseki, ki po svojih značilnostih od njih
bistveno odstopajo. Tako so na odseku od Stahovice do Mekinj štiri povsem industrializirane
točke, ki v pokrajini delujejo kot tujek in izrazito zmanjšujejo njeno doživljajsko vrednost:
kamnolom in industrijska cona podjetja Calcit v Stahovici, separacija in deponija podjetja
Graditelj ter proizvodna hala kamnoseške delavnice v Stranjah, industrijska cona Zarja in
Kemostik v Mekinjah. Vsaj za slednji dve bi bilo, glede na dejstvo, da proizvodnja ni vezana na
neposredno okolico, potrebno iskati nadomestno lokacijo.
Razmejitev znotraj teh homogenih enot so pri opisu odsekov narekovali v glavnem antropogeni elementi ob ali na vodotoku - mostovi, hidrotehnični objekti kot so jezovi, različni tipi
regulacij in geografske značilnosti obvodnega prostora.
Opisno ovrednotenje odsekov je do neke mere subjektivno, vendar sloni na poznavanju naravnega, družbenega in kulturno zgodovinskega razvoja prostora. Cilj je preučitev možnosti
za vzpostavitev zelene rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici na konkretnih odsekih vodotoka
(s poudarkom na peš poti), deﬁniranje prednosti in omejitev ter izdvojitev območij konﬂiktne
rabe.
Ciljno stanje obvodnega prostora, ki bi ustrezalo realizaciji rekreacijske osi, je čim večji delež naravnih in kulturno krajinskih odsekov ob reki ter čim manjši delež območij intenzivne
rabe prostora. Privlačna naravna območja moramo zagotoviti vzdolž celega rečnega toka in
ne samo v njegovem povirnem delu. Še zlasti pomembni so ti naravni koščki med intenzivno
izkoriščanimi območji.
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I. IZVI R - S TA H OV I C A
Zaradi bogastva naravnih znamenitosti in dobre ohranjenosti naravne pokrajine je za dolino
Kamniške Bistrice v dolgoročnem prostorskem planu občine predvidena razglasitev za krajinski park - Kamniško-Savinjski regijski park. Od kraškega izvira Kamniške Bistrice (591 m)
pod Mešenikom(1099 m) in Rigeljcem (1306 m) tik pod Domom v Kamniški Bistrici pa vse do
začetka kamnoloma je reka prvobitna, neregulirana reka in ima izrazit hudourniški značaj z
močno globinsko in bočno erozijo. Ob neurjih transportira ogromne količine plavin kot posledico plazenja tal. Les in druge plavine večjih dimenzij povzročajo z zajezitvami ob mostovih
hude poškodbe.

I Z V I R
D E S N I

B R E G

Obrežje Kamniške Bistrice je po desnem
bregu dostopno od izvira do kamnoloma.
Tod poteka sprehajalna Koželjeva pot, ki je
dobro urejena in vzdrževana. Za jezercem ob
izviru reko prečka cesta, na desnem bregu je
parkirišče, na moreni za levim zavojem reke
stoji Lovska koča pri Jurju. Dolvodno pridemo
do najzanimivejšega dela doline - do korit v
Predaslju. Tu si je Kamniška Bistrica zarezala
v zgornjetriadni apnenec nekaj 100 m dolgo,
nad 20 m globoko in le nekaj metrov široko
sotesko - kanjon. Zgornja daljša soteska je
Veliki Predaselj, spodnja Mali Predaselj, obe
imata naravni most, ki ga tvorita zagozdeni
skali, ki ju je odložil ledenik. Dobro vidni so
erozijski lonci, ki so jih ustvarili vodni vrtinci.
Dolvodno so povsod vidni znaki ledeniškega
delovanja - wurmski ledenik je pustil številne
balvane (t.im. griče), med njimi nekaj večjih.
Na Brsnikih je na ostanku velike jase (cca 150
x 60 m), ki je nekoč služila kot rezervat za
krmljenje živali, lovska koča in lovska opazovalnica.

L E V I

B R E G

V zgornjem toku je na levi strani Kamniška
Bistrica močno stisnjena ob breg, tako da je
prostor le za cesto. Dostopna je šele južno od
izliva Kamniške Bele, vendar ni urejenih peš
poti. Pod hišami na Kopiščah je slap Kopiščnice, visok okoli 20 m, brez prostega pada teče
po izdolbenem žlebu na ploščah temnosivega
oligocenskega apnenca s številnimi drobnimi
fosilnimi ostanki (45stopinj nagiba).
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Pri sotočju Kamniške Bistrice in Korošice se
široko korito ledeniškega dela doline zaključi,
do sem je segal pleistocenski ledenik in odložil
čelno moreno tam, kjer danes stoji spodnja postaja gondolske žičnice (tudi cesta na
Brsnike je vkopana v to moreno). Tu se konča
zgornjebistriška dolina značilne ledeniške oblike črke “U” in prehaja v rečno dolino oblike
črke “V”, ki jo prav na tem mestu oba bregova
močno stiskata, zato si je urezala globoko
strugo v skale zgornjetriasnega apnenca. Na
najožjem delu stoji most. Dolvodno so na
pobočjih vidni skalni plazovi (“blokmer”)
ledenodobnega nastanka. Dolina je ozka,
nato se nekaj 100 m pred Grohatjim potokom
razširi (priljubljen prostor za piknike), nato
pa je tik pred njim še predzadnjič stisnjena
med ozka bregova (zadnjič v Kamniku, med
Mali in Stari grad).
HIDROTEHNIČNO STANJE: ni vidnih hidrotehničnih ureditev, redki lokalni posegi
DOŽIVLJAJSKA VREDNOST: maksimalna v vseh pogledih: čista voda, številni vodni pojavi - brzice,
slapovi, tolmuni, pestrost geomorfoloških oblik v strugi in na obrežju, pogled na veduto
kamniških planin, nedotaknjenost naravnega okolja, pestrost rastlinskih in živalskih vrst
REKREACIJSKI POTENCIAL:
• Peš povezava vzdolž odseka je s Koželjevo potjo je že vzpostavljena, boljše možnosti ni. Pot
je doživljajsko pestra, zanimiva, primerna tudi za sprehajalce. Ima vse pogoje, da iz nje nastane tematska pot. Severno se preko Koče pri Jurju navezuje tudi na krožno peš pot mimo
Plečnikovega dvorca in po Spominskem parku, ter naprej do naravnih spomenikov Žagana
peč in Beli kamen ter krožno nazaj do Doma v Kamniški Bistrici. Aktivnih poti je veliko,
problematična je slaba ali nikakršna označenost in slabo vzdrževanje.
• Piknik prostori: pri koči pri Jurju že obstaja edini uradni piknik center, kjer je mogoče najeti prostor za piknik (žal sta oprema in izgled v zelo slabem stanju), tu so tudi prostorske
možnosti za organizacijo spremljajočih rekreacijskih aktivnosti: mali nogomet, odbojka na
travi, badbinton, balinanje, potencialno tudi jahanje. Za piknik prostore je primerna še lokacija na travniku ob cesti vzhodno od Doma v Kamniški Bistrici ter lokacije ob reki na južnem
začetku Koželjeve poti.
• Kolesarske poti, ki bi bila ločena od ceste, ni mogoče izvesti, treba je poskrbeti, da bo
obstoječa cesta za kolesarje bolj varna. Med izvirom Kamniške Bistrice do spodnje postaje
gondolske žičnice bi lahko izvedli krožno kolesarsko pot za družinsko kolesarjenje. Za realizacijo le te bi bilo potrebno ponovno zgraditi most severno od Doma v Kamniški Bistrici ter
povezati nekatere poti.
MINUSI: velika obremenitev zgornjega dela doline ob sončnih vikendih, pomanjkanje parkirišč
in nadzora, nizek standard gostinske ponudbe, manjka informacijski center s prostorom za
priložnostne razstave (planinarjenje, naravni in kulturni spomeniki v dolini, ...)
ZANIMIVOSTI OB REKI: izvir Kamniške Bistrice, jasa Brstniki, soteska Predaselj, slap Kopiščnice,
ledeniški balvani (glej tudi poglavje naravna in kulturna dediščina), Plečnikov dvorec
ZANIMIVOSTI V OKOLICI: Kamniške Alpe - izhodišče za planinske izlete
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II. STAH OV I C A - M E K I N J E
Geografsko to območje predstavlja prehod iz alpske v predalpsko in iz naravne v kulturno
pokrajino. Tipično krajinsko strukturo degradira območje kamnoloma in objekti podjetja
Calcit, tudi pozidava ob reki je močno spremenila prvotno podobo krajine. Severni del odseka je še del ozke alpske doline, ki jo na vzhod in zahod strmo zapira alpsko hribovje, v
južnem delu pa se prostor odpre v vse smeri.

KAMNOLOM / SEVERNA MEJA OBMOČJA
D E S N I

B R E G

Ob mostu pri začetku Koželjeve poti je severni vhod k kamnolomu in ograja, ki preprečuje prehod ob reki po desnem bregu vse
do mostu tik pod kamnolomom, ki služi za
odvoz materiala iz kamnoloma. Južno od
tega mostu je ob obrežju speljana pot mimo
melišč, ki imajo status naravne znamenitosti lokalnega značaja, proti naselju Županje
njive, ki se praktično zajeda v reko. Poselitev
je strnjena tik ob reki, nekatere hiše so locirane prav na rob brežine, ki je vzdolž celega
naselja zavarovana z opornimi zidovi individualne izdelave (lastnik parcele na levem
bregu se pritožuje, da so desnobregaši na tak
način izrinili reko na levo stran). Prehod ob
reki v naselju ni mogoč, izvedeni so le linijski
dostopi med parcelami. Za lesenim mostom
pred Calcitom se poselitev umakne na višjo
teraso, prehod je možen do izliva Bistričice v
Bistrico, kjer pa se ograjena parcela spet zajeda v samo reko in onemogoča prehod do
mostu v Stahovici. Ne glede na to oviro je ta
del poti neatraktiven, ker ga spremlja pogled
na industrijski kolos Calcita, ki je izrazit tujek v tem prostoru.

L E V I

B R E G

Malo pred mostom se struga poglobi, brežine so strme, reko spremlja cesta, ki jo dolvodno od struge ločijo travniki. Pri mostu
čez Bistrico je severna meja zavarovanega
in z ograjo obdanega območja kamnoloma
podjetja Calcit, ki je hkrati najbolj konﬂiktno območje ob celem toku Bistrice v občini
Kamnik. Kamnolom vizualno grobo posega
v pokrajino, poleg tega ga obdaja obsežno
ograjeno območje, ki je neprehodno zaradi zagotavljanja varnosti ob razstreljevanju
v kamnolomu. To območje zajema obrežne
travnike (po katerih bi sicer lahko potekala
tako peš kot kolesarska pot) od mostu pri
Koželjevi poti do mostu, ki vodi do objektov
tik pod kamnolomom. Med cesto in ograjo
je sicer ozek pas proste površine, kjer bi bilo
možno speljati peš pot. Južno od mostu, ki
vodi do kamnoloma, je možen dostop do
reke, ki jo na levem bregu spremljajo travniki
in slabo uhojena pot tik ob reki. Pot vodi po
nizkem obrežju (struga je na tem delu plitva), mimo varovanega vodnega zbiralnika in
stare, spomeniško varovane apnenice. Za gostiščem pri Orlu se reka zajeda v hrib Vegrad
(izhodišče poti na Sv. Primož), doline se tako
zoži, da je na levem bregu zadosti prostora
le za cesto. To je na tem odseku drugo problematično območje. Reka se nato z ostrim
desnim okljukom takoj za jezom odmakne od ceste in teče za industrijskimi objekti
podjetja Calcit. Z leve strani je do mostu v
Stahovici nedostopna.
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HIDROTEHNIČNO STANJE: Struga, zlasti levi breg, je bila v preteklosti regulirana in obložena s kamnometi, ki jih je vegetacija že skoraj povsem prerasla. Videz reke je zato precej naraven. Strmec uravnavajo prečni pragovi, ki so izvedeni sonaravno. Pod hribom Vegrad je jez, kjer se
odcepi mlinščica Calcit. Jezovne naprave so na videz obnovljene in v solidnem stanju. Mlinščica z dvema razbremenilnikoma je le nekaj 10 m pod jezom podzemno speljana do območja
Calcita in v tem območju tudi odteka nazaj v reko. Desni breg je vzdolž naselja Županje njive
zavarovan z opornimi zidovi, ki so jih stihijsko gradili lastniki hiš in parcel. Strmec reke se za
jezom močno poveča, kar daje reki hudourniški izgled.

DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA: Vodotok je na celem odseku vizualno privlačen in doživljajsko
pester predvsem zaradi izrazitih nihanj rečnega strmca, ki daje izmenično občutek gorske
neukročene in umirjene nižinske reke. Pogled motijo objekti podjetja Kalcit in kamnolom
izredno velikih razsežnosti.
REKREACIJSKI POTENCIAL: Odsek razen opazovanja vode in ribolova nima rekreacijskih potencialov,
z nekaj kompromisnimi rešitvami bi bilo možno speljati peš pot. Ločena kolesarska steza je,
kot že omenjeno, po mojem mnenju v dolini Kamniške Bistrice neizvedljiva. Odsek, ne samo,
da nima rekreacijskih potencialov, lokacija kamnoloma z varovanim območjem je resna ovira
za športno izrabo vodotoka (kajakaštvo), ker je tudi vodni prehod na tem odseku strogo prepovedan.
Tudi pri načrtovanju peš poti na tem odseku naletimo na veliko težav. Od mostu pri začetku
Koželjeve poti dolvodno je zaradi zaprtega varstvenega območja kamnoloma edina možna
levoobrežna pot tik ob cesti, pri mostu ob kamnolomu pa sta dve možnosti: 1. pot bi se lahko
povsem približala reki po levem bregu in ji sledila po nasutju do ozkega grla nad jezom pod
Vegradom, kjer spet ni druge rešitve kot pot tik ob cesti do obstoječega drevoreda s pločnikom
vzdolž Calcita do mostu v Stahovici; 2. pot bi prečkala most, se nadaljevala desnoobrežno po
obstoječi poti-cesti mimo zaščitenih melišč do vaške ceste (problematičen dostop mimo privatnih parcel) in po njej (precej neatraktivno) dolvodno čez most pred Calcitom, kjer bi se
priključila na obstoječi pločnik. Vsaka rešitev ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, nobena
ni idealna.
ZANIMIVOSTI OB REKI: kamnolom, melišča južno od kamnoloma, dve apnenici (KV)
ZANIMIVOSTI V OKOLICI: dolina Bistričice - Kamniški vrh - Korošaški slapovi, Sv. Primož - Velika
planina
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MOST V STAHOVICI
D E S N I

B R E G

L E V I

Videz struge je enako kot na levem bregu
dokaj naraven, z bogato vegetacijo, ki sega
v pretočni proﬁl. Dostop do struge je lažji v
zgornjem delu, pred mostom v Stranjah pa
ga onemogočajo stanovanjski objekti in objekt z restavracijo na obrežnem nasipu (tik
pred mostom). Relief se terasasto dviga v severni del Tunjiškega gričevja, prva terasa je
posledica nasipavanja gradbenega materiala.
Atraktivna je veduta proti jugu na Plečnikovo
cerkev v Stranjah in na Kamniške Alpe proti
severu.
Desni breg spremljajo travniki in lokalna cesta, ter redka, razpršena poselitev, ki se nadaljuje na vzhod v gričevje.
REKREACIJSKI POTENCIAL: ga ni; cesta bi lahko služila kot kolesarska steza, peš pot bi lahko speljali neposredno ob reki po desnem bregu.
DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA: atraktivna
je veduta proti jugu na Plečnikovo cerkev v
Stranjah in na Kamniške Alpe proti severu.
ZANIMIVOSTI V OKOLICI: (Plečnikova) cerkev v Stranjah, arheološko najdišče na Kregarjevem

B R E G

Videz struge je dokaj naraven, z bogato vegetacijo, ki sega močno v pretočni proﬁl. Struga je precej široka in zvijugana, strmec velik.
Na sredini struge so obsežni prodnati otoki.
Zaradi oteženega dostopa ob reki ni uhojenih
peš poti.
Ob jezu priteka v Bistrico z leve (vzhodne)
strani potok Črna, ki je pred izlivom ujet v
betonske zidove med hišami. Ob prenovi ceste v Godiču so na okljuku stare mlinščice
zgradili obsežen oporni zid za cesto, ki ovira
prost prehod ob levem bregu reke. Možnost
izgradnje brvi, ki bi se naslanjala na podporni zid. Ob mlinščici je mala HE, od katere
se je v preteklosti mlinščica nadaljevala do
žage Iskra južno od mostu v Stranjah, zdaj je
speljana po najkrajši poti v Bistrico (pred mostom), stara struga mlinščice ob glavni cesti je
delno zasuta.
HIDROTEHNIČNI OBJEKTI: Pri velikem jezu v Stahovici je odvzem vode za mlinščico. Struga
Bistrice je od tod dalje dokaj naravna in neregulirana. Z betonskim zidom je utrjen levi
breg pod mostom.

MOST V STRANJAH
D E S N I

B R E G

Stanovanjsko urbanizirano območje, družinske hiše z vrtovi. Reka je je točkovno dostopna. Videz struge je v zgornjem delu dokaj
naraven, velik strmec, skalnato dno, nasute
brežine. Lokalno so ob strugi urejeni privatni dostopi s klopcami in očiščeno obrežno

L E V I

B R E G

Videz struge je naraven, bujna obrežna vegetacija sili v pretočni proﬁl. Z nasipanjem tik
za nekdanjo žago Iskra je struga dobila visoko
brežino in poselitev tik za njo. Naprej proti
jugu se breg močno zniža, poplavna ravnica ob njem je bila ob visokih vodah 1990 in
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sipino, sicer pa je celoten odsek močno zaraščen, nasut z odpadki in odpadnim gradbenim materialom, ki ga visoka voda prestavlja
dolvodno. Dostop do struge onemogočajo
stanovanjski in industrijski objekti ter močna
zaraščenost.
HIDROTEHNIČNO STANJE: Prečni pragovi in lokalno
s kamnometi utrjene brežine. Stare regulacije
so neopazne, rastje sega v pretočni proﬁl, razen na odsekih, kjer industrijski obrati ali stanovanjska pozidava posegajo v samo strugo.
Obsežna regulacijska dela - utrditev brežine
s kamnometi- so bila nedavno končana ob in
pred proizvodnimi halami podjetja Graniti.

1998 poplavljena, struga močno erodirana.
Kmetijska raba - travniki in njive na aluvialni
terasi. Levi breg v neposredni bližini reke ni
poseljen. Naprej proti jugu je struga dokaj naravna, gosta obrežna vegetacija ovira prehod.
Kljub temu je vzdolž celega odseka uhojena
pot, ki se občasno izgubi, povsem pa jo prekinja ograjena in vizualno odbijajoča separacija
peska na obeh bregovih reke. Tu reko prečka
most, ki je namenjen izključno gospodarski
rabi - povezavi separacije in deponije peska.
V zaledju je velika gramozna jama v uporabi
istega podjetja. Južno od separacije je struga
naravna, močno zaraščeno obrežje je prepredeno s številnimi potkami, ki bi jih bilo potrebno samo ustrezno označiti in povezati.
HIDROTEHNIČNO STANJE: Regulacijska dela, ki so
se končala lani, so sanirala poškodbe poplav
1990 in 1998, breg je na novo utrjen s kamnometi.

DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA: Vodotok je na celem odseku v dokaj naravnem stanju, vendar
zaradi industrijskih obratov in stanovanjskih objektov, ki zakrivajo poglede, trenutno nima
velike doživljajske vrednosti. Obrežje je močno zarastlo in obremenjeno z odpadki in odpadnim gradbenim materialom.
REKREACIJSKI POTENCIAL: Možnosti za izvedbo peš poti so dobre na levem bregu, katerega obsežna
ravnica ponuja možnosti tudi za drugo rekreacijsko izrabo (smučarske, tekaške steze) Kolesarsko stezo je potrebno peljati po desnem bregu oziroma jo navezati na cesto skozi Zdušo in
Godič.
ZANIMIVOSTI OB REKI: ni atraktivnih objektov in pojavov

85

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

JEZ PR I S M O D N I Š N I C I
D E S N I

B R E G

L E V I

B R E G

Območje opredeljuje mešana kmetijsko-urbana raba, ki jo prekinjajo pokrajinsko pestri odseki. Obvodni prostor zavzema bistveno večje površine kot odsek nizvodno do Duplice, vendar
nima sistema povezav z okoliško krajino, zato je zaprt in slabo dostopen. Na desnem bregu ga
zapira cesta in ograja zaprtega kompleksa smodnišnice ter stanovanjska poselitev, ki se staplja
z mestnim tkivom. Levi breg se terasasto dviga proti Mekinjam in Godiču, s pogledom na
dominantno veduto Mekinjskega samostana in Starega gradu, pred Fužinskim mostom pa ga
omejuje industrijska (podjetji Kemostik in Zarja) in stanovanjska raba. Pred sotočjem Bistrice
z Nevljico je prostor močno omejen s stanovanjskimi in obrtnimi objekti (Komunalno podjetje), zanemarjen in zaradi ograj praktično nedostopen.
Obrežje Bistrice je na tem odseku desno omejeno s cesto med Kamnikom in Stahovico.
Cesta je precej obremenjena z motornim prometom (tovrnjaki Calcita), v toplejši polovici
leta tudi s kolesarji. Cesto na desni strani v
smeri Kamnik spremlja zidana ograja smodnišnice, ki prostor povsem zapira na zahod.
Od jezu se odcepi mlinščica, ki v zaprtem kanalu pod cesto pride na dan šele za obzidjem
smodnišnice in na južnem delu nadaljuje pot
mimo stanovanjskih hiš proti Bistrici do izliva malo pred mostom za pešce nasproti Keršmačevega parka.

HIDROTEHNIČNO STANJE: glej levi breg
DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA: prostor je zaprt, obrežje zarastlo, razpadajoč zid ob smodnišnici in razpadajoče zgradbe za njim kazijo
vizualno podobo pokrajine
REKREACIJSKI POTENCIAL: nujna ureditev kolesarske poti na obeh straneh ceste
ZANIMIVOSTI OB REKI: brez
ZANIMIVOSTI V OKOLICI: brez

Kljub hidrotehničnim ukrepom je videz reke
dokaj dokaj naraven, vendar zanemarjen - za
skalami in drevjem se zatikajo odpadki, brežine so gosto porastle in slabo prehodne zaradi
ostankov gnijočih dreves in grmovja. Obrežna vegetacija sili v prečni proﬁl, pod strohnelimi lesenimi pragovi nastajajo obsežna
prodišča s pionirsko zarastjo, domovanje sive
čaplje in rac. Od jezu pri smodnišnici se odcepi mlinščica, ki je v začetnem delu podzemno
speljana do manjšega jezu z razbremenilnikom, kjer del vode odteka nazaj v strugo reke.
Mlinščica nadaljuje pot po nasipu nad ravnico do ribogojnice in naprej na jug mimo nekdanjega mlina ter se pred Kemostikom steka
v Bistrico. Mlinščica je sonaravno urejena, že
popolnoma vrasla v okolje in je doživljajsko
bogat element pokrajine. Strnjen gozdič ob
reki se pod umetnim jezerom ob ribogojnici Mihovc na Jeranovem konča, nizvodno so
travniki in njive, na terasi proti vzhodu stanovanjsko naselje. Pred mekinjskim mostom
je stara industrijska cona podjetij Kemostik in
Zarja, katerih objekti spremljajo reko na oddaljenosti nekaj metrov vse do mostu. Prehod
ob reki je kljub temu mogoč. Pot ob Bistrici je
dobro uhojena vzdolž celega odseka.
HIDROTEHNIČNO STANJE: Vodotok je stabiliziran s
prečnimi zgradbami - jezovi, ki jih najeda zob
časa in so v zelo slabem stanju. Pragovi so podobne izvedbe, betonsko-kamnita konstrukcija je na zgornjem prelivnem delu prekrita z
lesenim krovom. Padec reke je uravnotežen,
struga plitva in dostopna. Odsek kljub pra86
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gom deluje zelo naravno, z bogato, predvsem
levoobrežno zarastjo, na desni strani pa strugi tesno sledi cesta. Na oddaljenosti 10 - 20 m
od struge je varovalni nasip, ki je popolnoma
prerasel s koreninami visokih dreves in je čudovita sprehajalna pot. Renaturacija odseka
praktično ni potrebna, je pa potrebna sonaravna sanacija pragov.
DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA: največjo vrednost daje temu odseku bogastvo poplavnega
gozda in travnikov v zaledju v povezavi z idilično mlinščico na nasipu, ki ima v prostoru že
povsem naraven videz, čudovite vedute proti
vzhodu na Mekinjski samostan in Stari grad,
nizvodno tudi na mesto z Malim gradom ter
na Kamniške Alpe proti severu. Jez pri smodnišnici je v merilu krajine, zato njegova prisotnost ni moteča, predstavlja zanimiv primer
tehnične dediščine in ob primerni sanaciji bi
bil lahko privlačen element tematske poti.
REKREACIJSKI POTENCIAL: Glede na to, da gre za
enega najlepših odsekov, ki so mu ljudje že
v preteklosti določili rekreacijsko funkcijo,
se mi zdi najbolj potrebno le tega zavarovati
pred nadaljnimi pregrobimi posegi. Poplavni
gozdič pred in za nasipi se navezuje na višjo travnato teraso in njivski svet. Prostor bi
bilo nujno potrebno zaščititi pred nadaljno
pozidavo v smeri reke. Območje je potrebno
zaradi svoje doživljajske pestrosti strogo varovati pred neprimernimi rabami in ga nameniti neagresivnim oblikam rekreacije, kot
so sprehajanje, posedanje ob bregovih reke,
tek, tek na smučeh. Kolesarska steza v tem
delu nima prostora. Tudi poti bi morale ostati v sedanjem naravnem stanju, poskrbeti bi
bilo potrebno le za čiščenje gozda in označitev poti. Zanimiva bi bila učna pot od jezu pri
smodnišnici, ki bi ga bilo smiselno zavarovati
in obnoviti kot tehnično dediščino, ter naprej
po poti mlinščic do Kamnika.
ZANIMIVOSTI OB VODI: poplavni gozd in travniki,
ribogojnica Mihovc na Jeranovem
ZANIMIVOSTIV OKOLICI: Mekinjski samostan, znamenje in dvorec v Zduši

87

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

III.MEK I N J E - D U P L I C A
Mekinjski most je simbolna meja med mestom in podeželjem. Južno od mostu so se travniki
in njive umaknili gosti stanovanjski in industrijski rabi. Obrečni prostor je urbaniziran, reka
potisnjena v ozek kanal.

MOS T V M E K I N J A H
D E S N I

B R E G

L E V I

B R E G

Urbana stanovanjska raba se povsem približa Takoj za mostom se na levem bregu začne
reki, prehod ob reki je otežen.
Keršmančev park, ki je dediščina nekdanjega
Prašnikarjevega zdravilišča. Trenutno se tam
izvajajo ureditvena dela ob obrežju (sečnja
zarasti) s ciljem preureditve celotnega parka. Na južnem koncu parka je brv-most za
pešce čez Bistrico proti centru starega mesta.
Od parka naprej po levem bregu do sotočja z
Nevljico prehod ob reki ni možen, zapirajo ga
objekti in ograja Komunalnega podjetja, ki so
kaotično razmetani po prostoru nekdanjega
Prašnikarjevega sprehajališča. Tudi tod je nekdaj tekla mlinščica, ki pa je popolnoma zasuta. Brežine so zarastle in zanemarjene, obrežna vegetacija sili v rečni proﬁl.
Zanimivosti v okolici bi lahko povezali v tematsko zgodovinsko sprehajalno pot z imenom Prašnikarjeva pot: od sotočja Kamniške
Bistrice in Nevljice mimo starih letoviških vil
in nekdanjega Kurhausa do Keršmančevega
parka, čez cesto mimo štadiona in navzgor
po nekdanjem Prašnikarjevem drevoredu in
parku do Prašnikarije in Mekinjskega samostana.
HIDROTEHNIČNO STANJE: podobno kot gorvodno - prečni jezovi in ponekod vzdolžne zgradbe, ki
pa so že povsem zarastle; reka ima sonaraven izgled
DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA:
Trenutno prostor nima velikega doživljajskega potenciala, obstajajo pa velike možnosti za renaturacijo obvodnega prostora, ki bi zahtevala preselitev Komunalnega podjetje na drugo
lokacijo.
REKREACIJSKI POTENCIAL: Edini potencial, ki ga ima prostor, je povezan s pasivno rekreacijo v parku
- posedanje v parku, opazovanje vode, sprehajanje. Glede na bližino doma ostarelih bi lahko
dodali še balinišče na pesku, ki je priljubljena rekreacija starejših. S preselitvijo Komunalnega podjetja na drugo lokacijo bi se ponudila možnost za obnovitev nekdanjega zdraviliškega
sprehajališča vzdolž reke, ki bi se na terasi na sotočju z Nevljico lahko zaključilo z mestnim
kopališčem oziroma sončališčem.
ZANIMIVOSTI OB REKI: Keršmančev park (v obnavljanju)
ZANIMIVOSTI V OKOLICI: Mekinjski samostan, »Mamutov most« v Nevljah (najdišče mam. okostja)
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K AMNIK /SOTO Č J E K B I N N E V L J I C E
D E S N I

B R E G

L E V I

B R E G

Območje opredeljuje industrijska urbana raba. Obvodni prostor je vkleščen med staro mestno jedro Kamnika ter industrijske in stanovanjske komplekse na desnem bregu in obvozno
cesto in novo nastajajočo obrtno trgovsko cono na levem bregu. Tudi proste površine ob levem bregu, ki so osnova obrečnega zelenega pasu, se vse bolj umikajo pozidavi. Struga reke
je na celem odseku hidrotehnično urejena. Odsek je v celoti najbolj urbaniziran in denaturiran, smiselno bi ga bilo urediti v oblikovan mestni park z elementi urbane arhitekturne
opreme.

Staro mesto na desnem bregu sega povsem
do obrežja, nekateri objekti se celo naslanjajo na betonske oporne zidove. Zaradi ograj
ob starih industrijskih objektih nekdanjega
Alprema, Ete in Svilanita ter stanovanjske
poselitve tik ob reki je obrežni pas neprehoden in nedostopen vse do Titanovega jezu.
Vmesne proste površine zasedajo vrtovi in
vrtički.

Kamniška Bistrica je ob sotočju z Nevljico
ujeta med hrib Stari grad in mestno jedro.
Na levem bregu je prostor le za cesto. Trenutno se med sotočjem Kamniške Bistricez
Nevljico in cestnim mostom na Šutno izvajajo obsežna regulacijska dela z namenom
zagotoviti lokacijske pogoje za razširitev
obvoznice z dodatnim voznim pasom. Dolvodno se prostor na široko odpre, vendar je
obvozna cesta presekala in zožala zeleni pas
ob reki. Obrežni pas je vzdolž reke je degradiran, neurejene zaplate travišč se menjavajo s stihijsko posejanimi vrtički (nekateri so
prerasli v počitniške kolibe z vso potrebno
infrastrukturo - s klopmi, dostopi do vode),
ki zapirajo dostop do reke tudi na levem bregu. Del nekdaj travnate površine je namenjen deponiji gradbenega materiala. Na odseku pred Titanovim jezom se strmec reke
tako zmanjša, da ga doživljamo kot idiličen
jezerski breg s tipično obrežno vegetacijo.
Na tem odseku so hidrotehnični objekti skoraj neopazni.

89

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

T I TA N OV J E Z
D E S N I

B R E G

Pri Titanovem jezu na Perovem se odcepi
stara industrijska mlinščica, ki teče skozi industrijska kompleksa Titan in Stol.
Območje dolvodno od brvi pod Titanovim
jezom opredeljuje nasprotje med dvema izrazito protislovnima rabama prostora - »socialistično« stihijsko pozidavo v severnem
delu in idiličnim poplavnim gozdom južno
od pozidave. Urbaniziran del je dediščina
delavskih bivališč tovarne Titan in vključije
razpadajoč »Titanov blok«, v garaže prezidane nekdanje lesene vrstne hišice delavcev
ter kompleks vrtov s pripadajočimi lopami,
ki so prerasle osnovno funkcijo shranjevanja
orodja in postale male počitniške kolibe z
mizami in klopmi ter kurišči za piknike.

Cel odsek do Duplice je zaprt in nedostopen.
Za opisanimi objekti in vrtovi se dolvodno
razprostira v okljuku Kamniške Bistrice redek obrežni gozd (zame povsem novo odkritje), prepreden s potkami. Vmes ga prekine
deponija gradbenega materiala gradbenega
podjetja Žurbi, razpadajoč samski dom ter
stanovanjski objekti, ki v ta prostor nikakor

L E V I

B R E G

Južno od Titanovega jezu je ob spomeniku
padlim brv za pešce, ki je do Duplice edina
povezava obeh bregov. Odsek južno od jezu
je bil dolgo varen pred pozidavo, ker je jez na
Duplici povzročal gorvodne poplave. Z regulacijo so ﬁksirali strugo in povečali njeno
pretočnost, ki sedaj zagotavlja varnost pred
nekaj manj kot 20-letnimi vodami. Z nasipavanjem so dvignili teren nad koto visoke vode
in ga pričeli zazidavati. Tako je na Perovem
zrasla trgovsko obrtna cona in bencinska črpalka, ki se ji je pred dvema letoma pridružila
še remiza avtobusnega podjetja. V pripravi je
zazidalni načrt, ki predvideva nadaljno urbanizacijo obrečnega prostora proti jugu, kjer
zdaj prevladujejo travniki in obvodni poplavni
gozd. Nepozidan obrežni pas se je ob trgovsko-obrtni coni skrčil na dobrih 10 metrov, z
nasipavanjem so potisnili obrežno vegetacijo
v pretočni proﬁl reke.
Od brvi pod Titanovim jezom je dolvodno ob
reki nastala sprehajalna pot, ki se konča pred
Stolovim jezom, kjer sta dve konﬂiktni točki:
farma nojev, ki sega do vrha rečne brežine,
in stanovanjska hiša z vrtom in pomožnimi
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ne sodijo. Po vzhodnem robu teče mlinščica,
ki je meja industrijske cone, ki je omejujoč
faktor rekreacijske izrabe te zelene oaze. Kinološko društvo je del zelenega pasu uredilo
v poligon za trening psov (z bajarjem, klopmi, sprehajalno potjo), ki je lep primer krajinsko ustrezne ureditve prostora.
Gozdič se konča pri Stolovem jezu, ki je v
zelo slabem stanju. Južno od jezu je komplekst nekdanje tovarne Stol, ki zapira prehod ob reki vse do mostu na Duplici.

poslopji tik pred jezom na Duplici. Obe popolnoma zapirata dostop do reke. Enak problem - ograja parcele tik ob vrhu brežine - se
pojavi tudi med novim in starim mostom na
Duplici, kjer bi bila brez te ovire možna peš
povezava pod mostom (samo ob normalnem
pretoku).
Pred mostom na Duplici je gozdič s pestro
sestavo vegetacije po vrstah in starosti. Popravlja krajinsko sliko, ki je prizadeta zaradi
desnoobrežnega zidu, betonske konstrukcije
mostu in obvoznice. Pomemben je tudi kot
obvodni biotop v povezavi z večjimi gozdnimi sestavi nad obvoznico.

HIDROTEHNIČNO STANJE: Celoten odsek je hidrotehnično urejen. V zgornjem delu so brežine zavarovane z betonskimi in kamnitimi zidovi. Hidravlično je tu absolutna varnost pred visoko
vodo, vendar so zidovi - zlasti betonski - v obupnem stanju, ter močno kazijo podobo mesta.
Temelji zidov so spodkopani in izprani, ker je matico vodotoka potegnilo proti gladkemu
betonskemu zidu na desni strani struge. Skale, ki so se skotalile izpod podslapij pragov, leže
razmetane po strugi, med nje so zagozdeni kosi odpadkov in lesa. Pri ekstremnih pogojih
ni dosežena zadostna varnost, lahko se podrejo celi odseki zidu, kar bi povzročilo veliko
gospodarsko škodo.
Na odseku severno od Titanovega jezu je brežina zablatena in zaraščena, ni mogoče ugotoviti, kje se nahajajo vodne zgradbe. Nad Titanovim jezom je zavarovanje, ker je voda tu močno
načela breg (zlasti pri poplavah 1990), ker je voda jez obtekla. To se še vedno lahko zgodi,
zato visoke brežine še ne zagotavljajo popolne poplavne varnosti. Razmere ob Titanovem
jezu so po izkušnjah iz preteklih visokih voda nepredvidljive.
Pri Titanovem jezu se odcepi stara mlinščica, ki zadovoljuje potrebe desnoobrežne industrije po tehnološki vodi. Močno valovanje visoke vode pod jezom je dolvodno povzročalo
velike erozijske poškodbe, zato so že v 50-letih gradili betonske zidove v kombinaciji s kamnometom, vendar so obrežne zgradbe že povsem prerasle z obrežno vegetacijo in niso opazne.
Južno od jezu na Duplici je čez reko peljala brv, ki jo po poplavah niso obnovili. Na odseku v
območju nekdanje tovarne Stol (sedanje industrijske cone) je bil za zavarovanje brežin zgrajen
visok obrežni zid, ki varuje objekte in zemljišče.
DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA: Največjo vrednost daje temu odseku zanimiva mestna veduta
z Malim gradom in mestnim jedrom na zahodni ter Starim gradom na vzhodni strani, ter
odprt pogled na venec Kamniško Savinjskih Alp. Mestno veduto je v zadnjih letih degradirala nepremišljena (previsoki gabariti) stanovanjska pozidava nekdanjega industrijskega
kompleksa Utok tik pod Malim gradom, ki je zaprla pogled na mestno jedro s ceste. Največjo
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degradacijo estetike prostora pa predstavlja betonska zgradba, v kateri domuje Spaar in predimenzionirana tabla z napisom Spaar na zgradbi, ki je postala potrošniška dominanta tega
prostora. Nova degradacija pogleda na mestno jedro se obeta s predvideno gradnjo stanovanjskega kompleksa na območju nekdanje tovarne Alprem in Meso Kamnik tik ob desnem bregu
Bistrice v samem centru mesta. Ta kompleks bo ob (zaenkrat) predvidenih gabaritih še dodatno
zaprl pogled na mestno jedro. Sicer je vodni in obvodni prostor v zgornjem delu neurejen in zanemarjen tudi zaradi odpadkov v reki, ki jih poletna in zimska nizka voda ne moreta odplaviti.
Dolvodno je zaradi večjega obsega zelenih površin stanje boljše, vendar občutek degradirane
in od vseh pozabljene pokrajine ostaja. Z ureditvijo urbane parkovne poteze vzdolž vodotoka
in sanacijo hidrotehničnih objektov se lahko stanje povsem obrne. Objekta Titanov in in zlasti
Dupliški jez se ne vključujeta v krajino, njuna betonska konstrukcija deluje v prostoru kot moteč
tujek, leseni pragovi so v zelo slabem stanju zlasti na Dupliškem jezu.
REKREACIJSKI POTENCIAL: Bližina poselitve in neizkoriščene, degradirane zelene površine ponujajo
idealne pogoje za realizacijo urbanih parkovnih in rekreacijskih površin vzdolž celega odseka.
Na celotnem obvodnem prostoru se zdi ta odsek najprimernejši za urbano rekreacijsko rabo, ki
bi lahko vključevala sprehajalne poti s spremljajočo infrastrukturo (klopi za posedanje in opazovanje reke, razsvetljavo, koše za smeti), otroško igrišče, poligon za pse, poligon za skejterje,
informacijsko točko in mestni park v gozdu na desnem bregu reke , ki bi mu z brvjo za pešce
pri trgovski coni na Perovem omogočiji boljšo dostopnost. Pred Titanovim jezom so na levem
bregu celo možnosti za ureditev manjšega rečnega kopališča. Kolesarsko stezo bi bilo smiselno
speljati ob cesti, ker bi ob reki zasedla preveč dragocenega zelenega prostora (predlog izvedbe
kolesarske steze med Duplico in Kamnikom ter naprej v Tuhinjsko dolino je v pripravi).
Problem celega odseka južno od mostu na Šutno je slaba povezanost obeh bregov reke - od mostu na Šutno do Duplice ni prehoda za motorni promet, pešcem je namenjena le brv pri Titanu,
ki je estetsko neustrezna in kazi krajinsko podobo.
ZANIMIVOSTI OB REKI: mestno jedro, jezovi, obrežni gozd, poplavni gozd in travniki
ZANIMIVOSTI V OKOLICI: staro jedro mesta Kamnik, Mali grad, Stari grad, Velika Špica, grad Zaprice
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IV.DUPL I C A - R A D O M L J E
D E S N I

B R E G

L E V I

B R E G

Območje je kulturna krajina velike vrednosti. Zlasti to velja za celotno aluvialno ravnico na
levem bregu Bistrice, ki se odpira proti Volčjemu potoku z arboretumom. Proti zahodu ga
zapira poselitev, ki iz zaselkov in vasi prehaja v urbano aglomeracijo. Prevladujejo travniki,
dobro so ohranjene vse naravne vegetacijske oblike od gozda, obrečne vegetacije do živic in
posameznih dreves. Značaj daje območju veduta Homškega hriba. Pomemben pokrajinski
element je mlinščica.
Stanje je podobno kot na desnem bregu, le da
je ta breg poseljen. Homški jez in jez v Volčjem potoku sta dvignila gladino visoke vode
nad obrežna zemljišča. Zaradi pogostih poplav so bili ob naseljih Nožice in Šmarca zgrajeni visokovodni nasipi, za katerimi pa obstaja še vedno potencialna nevarnost poplav ob
visokih vodah. Obrežno zemljišče se vzdolž
vodotoka po namembnosti spreminja. Po visokovodnem nasipu poteka peš pot, na ravnini za nasipom proti naselju je dobro ohranjena trasa stare ceste od Šmarce proti Homcu,
ki bi bila zelo primerna za kolesarsko stezo.

Gre za daljši odsek ohranjene naravne struge in brežine, ki je gosto poraščena z obrežno
vegetacijo. Vzdolž odseka je naravno poplavno območje, ki je ostalo nedotaknjeno zaradi
pogostih poplav. Kakovostne travniške površine, monumentalna drevesa. Pri tovarni kovanega orodja v Šmarci (na temenu konkave)
je ena redko ohranjenih lahko dostopnih gramoznih sipin, gosto obraščena. Naravni videz
prekinja jez v Volčjem potoku, ki odvaja vodo
za staro Radomeljsko mlinščico, ki se z razbremenilnikom lepo vklaplja v naravno okolje in je kot naravno oblikovan vodotok v poplavnem gozdu pomemben element krajine,
habitat za nevretenčarje in povezuje biotope
ob Kamniški Bistrici in mlinščici. Pomen območja je večplasten - je ekološki tampon med
urbaniziranimi območji, ima kulturnozgodovinsko vrednost in lastno identiteto. Nujno je
ohraniti naravno prvobitnost tega prostora.

HIDROTEHNIČNO STANJE: Da bi se povečale retencijske površine in zavaroval obrežni prostor
pred nadaljno urbanizacijo, bi se moralo vodotoku nameniti večje površine in postaviti
visokovodne nasipe v večji oddaljenosti od
vodotoka, prostor pred nasipom pa izrabiti za pasivno rekreacijo. Krajinsko primerno
urejen nasip se bi lepo naravno dopolnjeval z HIDROTEHNIČNO STANJE: Potek struge je naraven,
obrežjem, reka pa bi bila bolj dostopna.
brežine so naravne ali utrjene s kamnometi
(predvsem desni breg) in prečnimi pragovi.
Hidrotehnične ureditve niso potrebne.
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DOŽIVLJAJSKA VREDNOST PROSTORA: prostoru daje doživljajsko vrednost prvobiten pokrajinski izgled, pestrost vegetacije, zanimive vedute (panoramski razgled seže do Kamniških planin;
Homški hrib z Marijino cerkvijo) in vidno stimulativni morfološki pojavi in oblike kot so
brzice, skale, tolmuni, prodišča, sonaravna mlinščica ob vodotoku, značilen poselitveni vzorec.
REKREACIJSKI POTENCIAL: prostor ima veliko naravno in kulturno krajinsko vrednost, ki ju nadgrajuje bližina turistično rekreativnih lokacij Arboretum Volčji potok in golf igrišče Arboretum, kjer so na voljo parkirišča. Vendar je potrebna previdnost pri načrtovanju, da prostora
ne preobremenimo, ohraniti mora sedanjo vrednost. Zato so primerne ekstenzivne oblike
rekreacije, ki ne zahtevajo gradnjo infrastrukture, vsaj ne velikih posegov: sprehodi, tek, doživljanje narave, jahanje, trim (telovadba v naravi), ribolov, kopanje (divja oblika), piknikiranje, kolesarjenje, pozimi sankanje in tek na smučeh.
ZANIMIVOSTI OB VODI: sonaravna mlinščica, vodni pojavi
ZANIMIVOSTI V OKOLICI: Arboretum Volčji potok, golf igrišče, Homški hrib, mlin in žaga (že v
občini Domžale)

KONEC -JU ŽN A M E JA

OB Č I N E
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6. Koncept zasnove rekreacijskih dejavnosti
Prostočasne in rekreacijske dejavnosti glede na povezanost s pokrajino
V okviru diplomskega dela me zanimajo predvsem rekreacijske dejavnosti, ki se navezujejo na odprto pokrajino. Z vidika njihove odvisnosti od pokrajinskih rekreacijskih potencialov jih delimo v naslednje skupine (Jeršič, 1999):
• Rekreacijske dejavnosti, ki so povsem odvisne od pokrajinskega potenciala - navezane
so na odprto pokrajino z doživljajskim potencialom in z naravno rekreacijsko ustreznostjo za posamezno dejavnost. Za te dejavnosti je pogoj čim manj tehnizirana pokrajina.
Take dejavnsti so: planinstvo, hoja zaradi ogleda znamenitosti in uživanja narave, turno
smučanje, alpinizem, športno plezanje, hoja in tek na smučeh, čolnarjenje na divjih vodah,
soteskanje, športni ribolov, lov, sončenje, kopanje in posedanje ob vodi ...
• Rekreacijske dejavnosti, ki so navezane na pokrajinsko ustreznost, manj pomemben pa
je doživljajski potencial pokrajine: sončenje, kopanje, čolnarjenje, terensko jahanje
• Rekreacijske dejavnosti, ki so odvisne od pokrajinske ustreznosti, vendar njihovo izvajanje terja prostorske posege in gradnjo nekaterih objektov in naprav. Pokrajina služi kot
kulisa in ni bistvena za rekreacijsko privlačnost. Sem sodijo: alpsko smučanje, navtični
turizem, kopanje v doživljajskih kopališčih ob morju ali ob jezerih.
• Rekreacijske dejavnosti, ki so navezane na grajene športne objekte, pokrite ali nepokrite,
sredi odprte pokrajine ali v naseljih. Prijazno okolje je zaželjeno, ni pa pogoj. Te dejavnosti so: igre z žogo, atletika, dvoranski športi, jahanje v jahalnem centru, športno letenje
- vzlet in pristanek, trim steze, piknikiranje na urejenih piknik prostorih.
• Rekreacijske dejavnosti, ki jih izvajamo na prostem v umetno oblikovani pokrajini (psevdonarava). Pod umetno oblikovano pokrajino sodijo mestni parki, igrišča za golf, umetno
zgrajene vodne površine, ribniki za športni ribolov, zoološki in botanični vrtovi in parki
različnih namembnosti. Te rekreacijske površine se nahajajo v glavnem znotraj gosto poseljene urbanizirane pokrajine.
• Rekreacijske dejavnosti, ki jih izvajamo na prostem, znotraj naseljij. Udeleženci željo po
duševni in telesni sprostitvi dosežejo s sprehodom ali posedanjem v lokalih ali parkih,
opazovanjem drugih ljudi, gledanjem izložb itd., pri čemer iščejo komunikacijo in žele biti
opaženi (promenada). Dejavnosti te vrste so skoncentrirane v mestnih jedrih.
• Rekreacijske dejavnosti, ki jih izvajamo na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, ki so deloma
rekreacijske, deloma delovne narave: obdelovanje vtra, vrtička, sadovnjaka, vinograda,
nabiranje gozdnih sadežev. V Sloveniji sta vrtičkarstvo in obdelovanje vinograda najbolj
množični dejavnosti v tej skupini.
• Dejavnosti, ki so navezane na zgodovinske, umetnostne in tehnične znamenitosti. Namenjene so kulturno umetnostnemu doživljanju ob ogledih znamenitosti ali doživljanju
ob prireditvah, nudijo estetski užitek, nova znanja in spoznanja. Nudijo duhovno in telesno sprostitev in so zato delno tudi rekreacijske narave.
• Dejavnosti, ki služijo zavestnemu sproščanju z različnimi zabavnimi ali športnimi prireditvami in igrami, pri katerih so udeleženci aktivni udeleženci ali pasivni opazovalci.
Vezane so na odprto pokrajino ali grajene objekte. Te dejavnosti imajo čedalje večjo vlogo,
oblikujejo se mestni predeli, ki so občasno namenjeni tem dejavnostim (Lent v Mariboru,
Marijin trg v Ljubljani, v Kamniku je to območje Malega gradu in trgov pod njim).
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Območja bližnje rekreacije so v slovenskem prostoru razpršena v naseljih in bližnji okolici. Večja koncentracija rekreacijskih dejavnosti je na območjih, ki imajo veliko ustreznost
in privlačnost in se pokrivajo s cilji izletniške in počitniške rekreacije. Na območju občine
Kamnik je taka lokacija dolina Kamniške Bistrice, ki je ob lepem vremenu natrpana z izletniki in rekreativci, med katerimi so predvsem opazovalci in sprehajalci ter kolesarji in
planinci.
Vrednotenje primernosti za izbrane rekreacijske aktivnosti
Prvo vprašanje vrednotenja je, za katere dejavnosti iskati primerne lokacijske pogoje. Že
v osnovi smo peš hojo in kolesarjenje vzdolž celotnega rečnega toka deﬁnirali kot nosilni
dejavnosti rekreacijske osi. V vrednotenje sem poleg teh dveh vključila dejavnosti, ki so
vezane na odprto pokrajino in ne zahtevajo velikih infrastrukturnih posegov, ter dejavnosti, ki jih izvajamo na prostem v umetno oblikovani pokrajini. Poenostavljeno so to tiste
aktivnosti, ki so vezane na gibanje, na vodo in deloma sneg. Izločila sem tiste, ki imajo zelo
nizko število udeležencev in nepomembne prostorske zahteve in vse tiste, ki so primarno
vezane na gradnjo večjih odprtih in zaprtih objektov. Za te je v okviru prostorskih planov
že predvideno območje koncentrirane namenske rabe.
Izbor dejavnosti in rabe prostora za rekreacijsko os Kamniška Bistrica
• Rekreacijske dejavnosti, povezane z gibanjem: hoja, tek, nordijska hoja, kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, rolkanje, skejtanje, športno plezanje
• Rekreacijske dejavnosti, povezane z vodo ali z obvodnim prostorom: kopanje in sončenje,
kajakaštvo, čolnarjenje, rafting, kanjoning, opazovanje vode, ribištvo
• Rekreacijske dejavnosti, povezane s snegom: tek na smučeh, sankanje, drsanje
• Rekreacijske dejavnosti, namenjene igranju otrok: igranje na urejenem otroškem igrišču
• Prostočasne dejavnosti, namenjene sprostitvi, gibanju in nabiranju znanja: taborništvokampiranje v naravi, učne/tematske poti, spoznavanje kulturnih in naravnih vrednot in
znamenitosti
• Druge dopolnjujoče prostočasne dejavnosti: okrepčevalnice ob poti, piknik prostori, sprehajanje psov (poligoni za pse)
• Spremljajoči program: informacijske točke, parkirišča
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V nadaljevanju navajam merila za ugotavljanje primernosti pogojev za nekatere dejavnosti, ki so deloma povzeta po Jeršiču (Jeršič, 1999), ki je pri oblikovanju teh meril uporabil
zelo raznovrstno in številno literaturo, deloma pa sem jih opredelila na podlagi lastnega
znanja in izkušenj.
Preglednica 22: Merila vrednotenja primernosti nekaterih rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti
Dejavnost
+
vzporedne
dejavnosti

Opis dejavnosti

Primernostni faktorji

Naprave za
izvajanje
dejavnosti

Območje
izvajanja
dejavnosti

Prometna
dostopnost

Doživljajska
pokrajinska
zmožnost

Dejavnostna ustreznost

Hoja, sprehajanje,
pohodništvo*,
popotništvo**
(uživanje razgleda,
nabiranje gozdnih
sadežev, posedanje
na prostem)

omrežje poti,
lahko tudi
objekti za
počitek,
označevanje poti

odprta pokrajina

ni tako pomembna, namenjena
je bolj lokalnemu
prebivalstvu

odprta naravna
krajina je prednost, vendar
je zlasti za
sprehode enakovredna urejena
kulturna krajina
- parki

Zahteve:
- pohodnost : suha,
trdna ali periodično
vlažna tla, neprimerna
so le stalno mokra
zemljišča

Kolesarjenje
(športno rekreativno in družinsko
ali v funkciji
dnevne migracije
na delovno mesto,
v šolo ...)

kolesarske poti,
označevanje

ob cestah,
vodotokih

ni pomembna

doživljajska pestrost zaželjena,
pri družinskem
kolesarjenju
zelo pomemba,
pri športnem
igra večjo vlogo
optimalen nagib
terena

-

Kopanje,
(sončenje
čolnarjenje,
veslanje)

min. koši za
odpadke
WC

prostor do 50 m
(max.100 m) od
obale

dostopna cesta
in parkirišča v
bližini,
kolesarska in
peš pot

nima
prevladujoče
teže, je pa
zaželjena

Mini. zahteve glede
vode:
- ustrezna kakovost: I.
ali največ II. kakovostni
razred
- min srednja T vode
nad 18˚C, vsaj 2
meseca

Mini. zahteve glede
obale:
- nagib terena pod 20%
- širina primerne obale
nad 5 oz. 10m
- suha tla
- višina obalnega roba
pod 2m
- odsotnost vegetacije,
ki omejuje dostop
- osončenost

Hoja in tek na
smučeh
(opazovanje
narave )

utrjena smučina,
varovana pred
drugimi uporabniki

ravnina ali teren
z blagimi nagibi
do 15% 8za
rekreativce)

dostopna cesta
do izhodišča

zmerno
pomembna

Mini. zahteve glede
talnega rastja:
- travniki, senožeti,
pašniki, po možnosti
obdani z gozdom
(zaščita pred vetrom)
ali plužene gozdne
steze in kolovozi

Mini. zahteve glede
snežne odeje:
- 45 dni snežne odeje
Mini. zahteve glede
reliefa:
- omogočati mpra vsaj
5 km dolgo progo
(do 25-30km, več
zaradi vzdrževanja
ni zaželjeno), širina
proge je 1,5 do 3m
odvisno od tehnike

Vrtičkarstvo
(rekreiranje, posedanje, druženje)

parcele z
označbami, ute
za orodje

ravno kmetijsko
zemljišče

dostopnost v
radiju 20 minut
peš hoje

ni velikega
pomena

- ravninsko kmetijsko
zemljičše

*pohodništvo - izlet, ki ga opravimo z večurno hojo
**popotništvo - peš hoja na večje razdalje, iz kraja v kraj, z namenom seznaniti se z naravnimi, kulturnimi, zgodovinskimi značilnostmi
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Programski koncept rekreacijske osi Kamniška Bistrica
Programski koncept rekreacijske osi temelji na peš poti in kolesarski poti ob celotnem obrežju vodotoka Kamniška Bistrica v občini Kamnik in vzpostavitvi možnosti za prostočasne
aktivnosti na prostem, ki bi jih s prečnimi potmi lahko povezali z rekreativno turističnimi
zanimivostmi občine v urejeno rekreativno turistično prostorsko celoto.
Programski koncept sem izdelala na podlagi splošnih in speciﬁčnih pogojev okolja, ki sem
jih preučila s pomočjo literature, terenskih ogledov celotnega vodnega in obvodnega prostora ter na podlagi študije priprav, strokovnih osnov in lokacijskega načrta za izvedbo rekreacijske osi v občini Domžale (ki je že sprejela lokacijski načrt). Predlagan programski
paket vsebuje:
1. Sistem peš poti
Idealen sistem peš poti bi vključeval vzdolžne peš poti po obeh bregovih reke, v njeni neposredni bližini (5m) ter stranske in povezovalne peš poti. Idealna peš pot izključuje nivojska
križanja s cesto za motorni promet in uporabo obcestnih pločnikov za pešce.
V nalogi predlagani sistem peš poti ob Kamniški Bistrici se skuša v skladu s pogoji in stanjem okolja čim bolj približati idealu. Glavna peš pot poteka po levem ali desnem bregu
reke, odvisno od zanimivosti trase in prostorskih pogojev in omejitev. Glavno peš pot lahko
spremljajo še stranske, ki sledijo predvsem že uhojenim obstoječim potem. Te bodo zlasti
zanimive tekačem, ki radi uporabljajo manj obljudene poti. Tek je povezan tudi z nabiranjem kilometrov in zlasti tekačem začetnikom bi bile zelo dobrodošle »tekaške« poti z
označbami kilometerske oddaljenosti od izhodišča (predlagam količke z označbo števila
kilometrov od izhodišča).
V naravnih območjih se uredijo in z označbami opremijo že uhojene naravne poti po možnosti brez dodatnih zemeljskih del, v naravno dobro ohranjenih območjih naj bodo poti
naravne ali peščene, v urbaniziranih območjih pa so poleg peščenih sprejemljive tudi tlakovane poti. Na poseljenih območjih morajo biti poti osvetljene in opremljene s parkovno
opremo.
Najbolj pomembno je, da so tako kolesarske kot peš poti redno vzdrževane in dobro označene s preglednim sistemom označevanja v okviru enotne celostne podobe rekreativno turistične ponudbe občine. Še zlasti pomembne so jasne in pregledne označitve povezav do
kulturnih, naravnih in drugih zanimivosti v okolici ter do gostinske ponudbe. Dobrodošla
bi bila enotna celostna podoba s sosednjo občino Domžale, ker je tudi to eden od učinkovitih načinov zaokrožanja in približevanja ponudbe uporabnikom.
2. Sistem kolesarskih poti
Koncept sistema kolesarskih in peš poti sledi principu povezave vzdolžnih poti ob reki s
krožnimi in prečnimi potmi, ki glavno smer povezujejo z zaledjem.
• SISTEM VZDOLŽNIH POTI
Sistem poteka v smeri sever-jug od izvira Kamniške Bistrice do njenega izliva v Savo. Lokacijski načrt v občini Domžale predvideva minimalno dve vzporedni poti, na levem in
desnem bregu Bistrice, kar se da blizu vodotoka. Ta koncept je v občini Domžale verjetno
povsem sprejemljiv, ker reka zaobide center mesta, je praktično na celem odseku tehnično
urejena in teče po kulturni krajini Kamniško Bistriške ravnine, ki je reliefno ne omejuje.
Naravno dobro ohranjenih odsekov, ki zahtevajo najstrožje varstvo, v občini Domžale
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praktično ni. V občini Kamnik je naravnih in sonaravno urejenih odsekov bistveno več,
dolinsko dno je ožje in menim, da bi tudi kolesarske steze v neposredni bližini reke pokrajino razvrednotile in ji odvzele del doživljajskega potenciala, ki ga nudi. Zato predlagam odmik kolesarske steze od vodotoka, izrabo obstoječih makedamskih cest, gradnjo
kolesarskih stez ob cestah za motorni promet ter navezavo na druge krajinsko zanimive
ambiente ter kulturne, naravne in tehnične zanimivosti v bližnji okolici. V osnovi naj bi
trasa sledila atraktivnim točkam in povezala zanimivosti in dediščino krajev ob poti v
enotno turistično rekreativno ponudbo.
• SISTEM KROŽNIH POTI IN PREČNIH POVEZAV
Ta sistem prečka glavno vzdolžno smer na različnih lokacijah in jo povezuje z izletniškimi
zanimivostmi in rekreacijskimi točkami v zaledju. Krožne poti imajo svoja izhodišča ali
vstopne točke na glavni osi, same poti pa potekajo izven območja. Njihova dolžina zadošča krajšim izletom (1 ura do pol dneva), odvisno od tega, ali gre le za kolesarski izlet ali
peš hojo ali tudi za obisk in ogled zanimivosti ob poti.
3. Organizirani piknik prostori
Posamični piknik prostori se stihijsko pojavljajo vzdolž celega toka Kamniške Bistrice, skoncentrirani pa so v dolini Kamniške Bistrice na več lokacijah, najbolj nasproti gostišča Gams,
kjer je tudi izhodišče za Koželjevo peš pot, na planoti pri Jurju in v širšem območju ob izviru
Kamniške Bistrice. Piknik prostori so zanemarjeni in vir onesnaževanja (organizirani piknik prostor Pri Jurju v Kamniški Bistrici ni izjema). Večjim organiziranim skupinam je tradicionalno namenjen prostor Pri Jurju v Kamniški Bistrici in menim, da ta povsem zadošča
potrebam občine. Zbiranje večjih množic kot jih prenese ta prostor, je potrebno usmeriti
na urbane površine, kjer je prostor manj ranljiv. Vsekakor pa je nujno potrebno zagotoviti
boljši nadzor nad urejenostjo, higieno in varovanjem okolja na tem področju in nenazadnje
poskrbeti tudi za vizuelno primerno podobo kurišč in spremljajoče infrastrukture. Na pol
zgrajeni objekti, zarjaveli »roštilji«, provizorična kovinska ogrodja za potencialno potrebno
streho, mize in klopi, ki so potrebne obnove ... »mednarodnemu« piknik centru Pri Jurju
nikakor niso v ponos. Z ogledom terena sem se prepričala (v nasprotju s pričakovanji), da
so tradicionalni družinski piknik prostori ob reki, ki so brez nadzora in brezplačni, dokaj
urejeni in čisti, ker ljudje rekvizite in večinoma tudi odpadke odnesejo s seboj. Edina sled,
ki ostaja, so kurišča in pohojena trava.
V urejeni rekreativni coni ob reki so zato potrebni organizirani piknik prostori, ki morajo
vključevati osnovno opremo - mizo, klopi, kurišče, posodo za odpadke, ter dovolj veliko zeleno zaledje do sosednjega piknik prostora, kar pomeni najmanj 100m2 površine. Zaradi racionalnosti vzdrževanja in osnovne ureditve je smiselno združiti vsaj 10 piknik prostorov v
skupini, ki morajo imeti tudi skupen vir pitne vode in sanitarije. Piknik prostore se načrtuje
na manj atraktivnih lokacijah čim bliže vodi, prilagojeno obstoječi vegetaciji in primernosti
brežin za postavitev osnovne opreme.
4. Otroška igrišča
Otroških igrišč, zlasti vzdrževanih, je v občini premalo in bi jih bilo potrebno locirati na
vseh bolj frekventnih točkah osi, zlasti v bližini urbanih površin, kjer bi služila za dnevno
rekreacijo staršev in otrok. Ob Kamniški Bistrici bi bila primerna travnata igrišča z naravno
senco dreves ter površinami s peskovnikom, kompleksnimi igrali iz naravnih materialov,
fontano s pitno vodo in urejenim prostorom za spremljevalce (slednjim se ponavadi posveča premalo pozornosti). Zavarovana morajo biti s primerno ograjo.
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5. Naravna kopališča
Najpomembnejša omejitev za naravno kopališče je bakteriološka neoporečnost in zadostna
temperatura vode. V občini Kamnik se Bistrica niti v poletnih mesecih ne segreje do priporočene temperature 18˚C, vendar je kljub temu nekaj lokacij, kjer bi bilo naravno kopališče oz. »sončališče« manjšega lokalnega značaja povsem izvedljivo. Pri obisku naravnega
kopališča so sončenje, počivanje in druženje enakovreden motiv kopanju. Trikotnik na sotočju Bistrice in Nevljice se zdi idealno naravno mestno sončališče-kopališče tako z vidika
dostopnosti, bližine naselja, velikosti travnate površine in možnosti dostopa do reke (tako
Nevljice kot Bistrice). Tu bi lahko na lokaciji nekdanjega zdravilišča Kurhaus nastalo poletno zbirališče mladih in starih. Drugi dve pogojno primerni lokaciji za lokalno kopališče sta
na levem bregu Kamniške Bistrice pred Titanovim jezom na Perovem in na desnem bregu
Kamniške Bistrice pred jezom pri smodnišnici v Stranjah. Najmanj, kar bi lahko na zadnjih
dveh lokacijah storili, je ureditev dostopa do vode in vzdrževanje in čiščenje obrežja.
6. Učne - tematske poti
Povodje Kamniške Bistrice je zaradi geografske pestrosti in bogate naravne in kulturne dediščine izredno primerno za ureditev tematskih poti, ki jih v literaturi najpogosteje poimenujejo učne poti (ljubši termin mi je tematska pot, »učna pot« z neprikrito vzgojno
izobraževalno noto odbija neizobraženega potencialnega obiskovalca, napeljuje na nekaj
»zateženega«, suhoparnega in vzgojnega). Bistvo teh poti je seznanjanje z naravnimi in
družbenimi procesi, naravnimi zanimivostmi, elementi in procesi kulturne dediščine in aktualnimi sedanjimi procesi in dogajanji v družbi na zanimiv, enostaven in privlačen način, ki
je razumljiv širokemu spektru obiskovalcev. Označevanje smeri in opis zanimivih pojavov
in procesov na panojih mora biti zato graﬁčno slikovito in jasno tudi manj izobraženim
obiskovalcem, brez pomoči in razlage vodnika. Samo tako lahko te poti zaživijo.
Ob Kamniški Bistrici je možna realizacija naravoslovnih poti, ki bi predstavljale geomorfološke procese v pokrajini, življenje v vodi in ob vodi ter tehnične vidike urejanja vodotoka v
povezavi z mlinščicami in jezovi, historične poti s prikazom zgodovine industrializacije in
tehnične dediščine, poti kulturne dediščine s spomeniki arhitekturne in naselbinske dediščine (kot so stara vaška jedra in mestno jedro Kamnika), muzejske poti. V Kamniški Bistrici
je ﬁzično že urejena Koželjeva pot, ki ima vse elemente učne poti in bi jo lahko podaljšali
do Kamnika (žal pa je graﬁčno povsem neopremljena in popotnika prepušča lastnim zmožnostim zaznavanja in opazovanja). V bistvu bi lahko celotna peš pot ob Kamniški Bistrici
funkcionirala kot tematska pot, le da bi se tema po odsekih menjala. Zato bi bilo potrebno
deﬁnirati ključne interesne točke, jih ustrezno opremiti in povezati v celoto z zanimivo
zgodbo. Na ta sistem bi lahko navezali manjše poti, ki jih je moč urediti na manj atraktivnih
lokacijah v večji oddaljenosti od reke.
Ureditev učnih poti mora vključiti poleg ureditve poti tudi ureditev vstopnih točk in parkirišč za obiskovalce.
7. Poligoni za pse
V urejenem prostoru tudi sprehajališča za pse ne morejo biti prepuščena prosti izbiri, zato
bo potrebno natančno deﬁnirati kje in pod kakšnimi pogoji se sme voditi pse ter opredeliti
površine za prosto tekanje psov in igro z njimi.
Poligoni za pse so območja, namenjena prostemu tekanju in igri psov, z vso potrebno infrastrukturo: pasja stranišča, klopi za spremljevalce, oznake, koši za odpadke. Pasji poligoni
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morajo biti ﬁzično - z ograjo ločeni od glavnih kolesarskih in peš poti, otroških igrišč in
drugih programov.
10. Urbani programi
V urbaniziranem območju med centrom mesta in Perovim (ob obvoznici) bi bilo smiselno
umetno preoblikovati sicer estetsko degradirano pokrajino v predmestne parkovne površine, ki bi vključevale dejavnosti, ki ne izključujejo gradnje odprtih objektov za rekreacijo na
prostem: promenadno sprehajališče, otroško in športno igrišče, stezo za deskanje in rolkanje, balinišče na pesku ..., kopališče, urejene dostope k rekreacijski osi s parkirnimi površinami in informacijskim centrom.
11. Drugi programi
• Tek na smučeh - ustrezni pogoji so na trasi sprehajalnih poti ali na obrežnih terasah v
Mekinjah in Godiču.
• Kajak in kanu sta problematična zaradi majhne količine vode v poletnem času in pragov
na Bistrici. Ob bodočih sanacijah bi bilo potrebno na pragovih urediti drče s poglobljenim
osrednjim delom, ki bi omogočal prehod čolnov. Dobri pogoji so od izvira Kamniške Bistrice do kamnoloma v Stahovici.
• Poti za jahanje se navezujejo predvsem na konjeniške centre (priljubljenost športa strmo
narašča), vzdrževanje se omejuje na utrditev poti in zagotavljanje ustreznega višinskega
proﬁla pod drevjem. Pogoji za realizacijo jahalnih poti v okviru rekreacijske osi so v Volčjem potoku in v Kamniški Bistrici, pogojno v Godiču, na odseku od Kamnika do Duplice pa
jih zaradi prostorske omejenosti ni.
12. Informacijske točke
Ključnega pomena za urejen sistem rekreacijske osi je dobra informacijska infrastruktura, ki vključuje dovršen sistem označevanja s smerokazi, označbami poti, informacijskimi
tablami in informacijskimi vstopnimi točkami, kjer je možno vse dni v letu dobiti promocijsko gradivo in osnovne turistične oz. popotniške informacije. Vlogo informacijske točke
lahko opravlja tudi obstoječi gostinski objekt, ki se v ta namen ustrezno (enotno) opremi, zaposlen kader pa izobrazi za opravljanje te dodatne funkcije. Osnovna oprema takega
centra mora vsebovati informacijsko tablo in stojalo za informacijsko gradivo, zbiralnik za
odpadke, sanitarije in pitno vodo. Dopolnilna ponudba informacijskega centra je razstavni
prostor s priložnostnimi ali/in stalno tematsko razstavo, ki približa značilnosti in zgodovino prostora obiskovalcem. Oblikovanje objektov in informacijskih elementov mora biti na
vseh območjih enotno in prepoznavno.
Priporočila in usmeritve za realizacijo kocepta rekreacijske osi
• za zagotovitev rekrecijskih možnosti je potrebno določiti in varovati večja sklenjena
območja nepozidane in netehnizirane pokrajine (cone miru), kjer bodo imele prednost mirne aktivnosti, namenjene uživanju narave
• izločiti je potrebno cone, ki morajo ostati zaradi dominantnosti naravovarstvene funkcije brez vseh rekreacijskih objektov
• doživljajsko privlačnost pokrajine je potrebno ohranjati z vzdrževanjem različnosti
kulturne rabe zemljišč (zaraščanje ni v prid doživljajske primernosti) ter varovanjem
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kulturne dediščine; ohranjati je potrebno značilno pokrajinsko podobo
• pri urejanju infrastrukture v dobro ohranjeni pokrajini izven urbaniziranih območij
naj bodo posegi v prostor minimalni, v čim večji meri je potrebno izkoristititi obstoječe poti, poseki naj ne segajo izven trase poti; ohranja naj se sedanje rastje, pri novih
zasaditvah naj se uporabljajo avtohtone rastlinske vrste, naravna zarast naj se ohranja
in omogoča ob vseh vodotokih
• obrežja reke naj bodo dostopna za rekreacijo na prostem in opazovanje vode
• na obrežjih reke naj se ne gradi stalnih objektov
• rekreacijsko infrastrukturo je potrebno graditi pretežno v naseljih, odprt prostor pa
ohraniti za rekreacijo na prostem
• omrežje sprehajalnih poti je potrebno ločiti od cest za motorni promet, če je to le
mogoče
• kolesarske steze je treba urediti v prometno zatišnih in pokrajinsko privlačnih območjih in jih, če je prostorsko možno, ločiti od cest za motorni promet
• gorsko kolesarjenje je potrebno omejiti na določene gozdne poti, ki naj bodo zato posebej označene, da ne bo prihajalo do zaostrovanja konﬂiktov med pešci in gorskimi
kolesarji
• ob urejanju območja je potrebno odstraniti vsa divja odlagališča odpadkov, sanirana
odlagališča odpadkov naj se izkoristijo za prostore za piknike, s tem bo preprečeno
nadaljne odlaganje odpadkov
• brez rednega in temeljitega nadzora nad stanjem poti, stez, piknik prostorov, označevalnih tabel, parkirišč ... je vsak vlaožek v projekt kratkotrajnega značaja, zato je
potrebno že ob samem začetku zagotoviti sredstva in sprejeti načrt vzdrževanja in
nadzora celega območja
(Lokacijski načrt Kamniška Bistrica..., 2003)
Dostopnost do rekreacijske osi
Rekreacijska primernost prostora je odvisna tudi od njegove dostopnosti iz naselitvenih
območij. Kakovost lege rekreacijske cone bi lahko merili tudi glede na razdaljo oz. potovalni čas, ki ga porabimo za dostop. Glede na dejstvo, da je rekreacijska cona ob Kamniški
Bistrici primarno namenjena prebivalstvu bližnjih naselij in da se razteza čez celo občino
v smeri sever-jug, kjer je tudi jedro poselitve, so točke dostopanja zelo razpršene. Naselitvena jedra vzdolž osi se nahajajo v radiju 10 minutne peš dostopnosti do osi, kar izjemno
povečuje rekreacijsko privlačnost tega prostora. Planirane rekreacijske dejavnosti namreč
niso navezane na prostorske atrakcije oziroma objekte velike privlačnosti (izjema je dolina Kamniška Bistrica in njeno gorsko zaledje), zato ljudje zanje niso pripravljeni nameniti
veliko potovalnega časa. Kljub temu (ali prav zato) je potrebno zagotoviti tudi dostopnost
z motornimi vozili in urejena in varna parkirišča v urejevalnih enotah - zlasti tam, kjer se
koncentrira urbani program in kjer so locirane informacijske točke. Za dostope je potrebno
povsod, kjer je možno, izkoristiti že obstoječe povezave in parkirišča, jih primerno označiti
in po potrebi razširiti.
Obstoječi dostopi do rekreacijske osi z motornimi vozili in parkirišča so vzdolž rekreacijske
osi dokaj neenakomerno razporejeni.
Dolina Kamniške Bistrice v povirnem delu vodotoka zahteva kompleksno reševanje pro102
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blema dostopnosti in parkiranja, ker prihaja zaradi sovpadanja klasičnega izletniškega turizma (zaledje Ljubljane) in izvajanja prostočasnih dejavnosti prebivalcev Kamnika zlasti ob
sončnih vikendih do pretirane koncentracije ljudi in prometa. Prometne emisije povzročajo
onesnaženost zraka, vsepovsod parkirana pločevina degradacijo okolja, koncentracija izletnikov pa že dosega kritično mejo, ki vodi do povratnih negativnih vplivov na dejavnost
samo. Cesta v dolino Kamniške Bistrice je zaradi enakomernega vzpona priljubljen cilj kolesarjev preko celega tedna, ob sončnih vikendih pa je koncentracija kolesarjev in avtomobilov kritična. Realizacija ločene kolesarske steze zaradi reliefnih omejitev ni možna, zato
se zdi smiselna uredba, ki bi ob vikendih prepovedala motorni promet v Kamniško Bistrico.
V zahodni Evropi so zelo popularna enodnevne akcije »Slow-up«, katerih osnovni namen
je omogočiti rekreacijske dejavnosti na cestah za motorni promet, ki so ob dnevih »upočasnjevanja« za motorni promet zaprte. Ceste množično zasedejo rolkarji, tekači, pešci in
kolesarji. Glede na to, da se te akcije izvajajo tudi v večjih mestih (Zurich), ne vidim razlogov, da jih ne bi mogli realizirati na cesti v Kamniško Bistrico severno od Stahovice vsak
vikend. Realizacija takšnega režima bi zahtevala razširitev parkirišča v Stahovici, od kjer
bi vozili mini avtobusi do Doma v Kamniški Bistrici. Vsekakor pa bi bilo potrebno že sedaj
poostriti nadzor nad parkiranjem, ker se pogosto dogaja, da je parkirišče pod gondolsko
žičnico nezasedeno, gozd nekaj sto metrov severneje pa poln parkiranih avtomobilov. Slabo je dostopna Koželjeva peš pot v Kamniško Bistrico, ki bi si glede na naravne vrednote
in doživljajske užitke, ki jih ponuja, zaslužila veliko večji obisk. Peš pot ima izhodišče pri
severnem mostu ob kamnolomu v Stahovici (kjer tudi ni urejenega parkirišča) in se konča
pri Domu v Kamniški Bistrici. Za boljši obisk bi bilo potrebno urediti povratno avtobusno
povezavo do izhodišča, kjer večina izletnikov parkira avtomobile.
Med Stranjami in Mekinjami je dostopnost do potencialne rekreacijske osi najslabša. Desnoobrežno je prva točka dostopnosti pri jezu pri smodnišnici, levoobrežno pa še južneje
na Jeranovem. Povsem nov dostop s parkiriščem bi bil potreben pri separaciji peska (desno
in levoobrežno, manjše kapacitete - lokalnega značaja), na desnem bregu Kamniške Bistrice
južno od jezu pri smodnišnici (med reko in cesto), na levem bregu reke na Jeranovem in ob
Mekinjskem mostu.
V urbaniziranem območju med Kamnikom in Duplico je rekreacijska os dostopna z mestnega jedra ter s trgovsko-obrtne cone Perovo, trenutno pa je kritična desnoobrežna dostopnost južno od Titanovega mostu ter vse do Duplice. Gradnja povezovalne ceste in mostu
na Perovem bo tudi ta odsek približala uporabnikom rekreacijske cone, zlasti prebivalcem
Bakovnika in Duplice.
Dostop do južnega dela rekreacijske osi med Duplico in Radomljami je možen iz Duplice,
Šmarce in Radomelj. Potrebno bi bilo razširiti parkirišče ob tenis igriščih na Duplici, urediti
parkirišče v Šmarci, za dostop z radomeljske strani pa je parkirišče ob Arboretumu Volčji
potok zadosti blizu Kamniški Bistrici - v radiju 10 minutne peš dostopnosti.
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Primer načrtovanja rekreacijske osi na močno urbaniziranem območju
Slika 10:

Koncept zasnove rekreacijske osi na odseku od Kamnika do Duplice

Od Kamnika do Duplice

Legenda
STANJE
MESTNO JEDRO KULTURNI SPOMENIK
REKA IN MLINŠČICE
MOST ZA MOTORNI PROMET

i

MOST/BRV ZA PEŠCE
NOV MOST/BRV ZA PEŠCE
PARKIRIŠČE
VSTOPNA TOČKA - DOSTOP
Z AVTOMOBILOM
ZANIMIV POGLED V
NAKAZANI SMERI

PROGRAMSKA ZASNOVA
PEŠ POT/SPREHAJALNA POT
KOLESARSKA POT
PROSTORI ZA PIKNIK
POTENCIALNO KOPALIŠČE
KULTURNA VREDNOTA S POTENCIALOM TURISTIČNE ATRAKCIJE
NARAVNA VREDNOTA S POTENCIALOM TURISTIČNE ATRAKCIJE

i

VIZUELNO IZPOSTAVLJENA
ARHITEKTURA
TEHNIČNA DEDIŠČINA

i

INFO CENTER
ZELENI PAS OB VODOTOKU
ZELENI KOMPLEKS S TURISTIČNO
REKREATIVNIM PROGRAMOM
PARKOVNA UREDITEV OB
VODOTOKU
DEGRADIRANO OBMOČJE, POTREBNO SANACIJE
KONFLIKTNA OBMOČJA

- TOČKE

i
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Primer načrtovanja rekreacijske osi v kulturni pokrajini
Slika 11:

Koncept zasnove rekreacijske osi na odseku od Duplice do Homca

Od Duplice do Homca

Legenda
STANJE
MESTNO JEDRO KULTURNI SPOMENIK
REKA IN MLINŠČICE
MOST ZA MOTORNI PROMET
MOST/BRV ZA PEŠCE

i

NOV MOST/BRV ZA PEŠCE
PARKIRIŠČE
VSTOPNA TOČKA - DOSTOP
Z AVTOMOBILOM
ZANIMIV POGLED V
NAKAZANI SMERI

PROGRAMSKA ZASNOVA
PEŠ POT/SPREHAJALNA POT
KOLESARSKA POT
PROSTORI ZA PIKNIK
POTENCIALNO KOPALIŠČE
KULTURNA VREDNOTA S POTENCIALOM TURISTIČNE ATRAKCIJE
NARAVNA VREDNOTA S POTENCIALOM TURISTIČNE ATRAKCIJE
VIZUELNO IZPOSTAVLJENA
ARHITEKTURA
TEHNIČNA DEDIŠČINA

i

INFO CENTER
ZELENI PAS OB VODOTOKU
ZELENI KOMPLEKS S TURISTIČNO
REKREATIVNIM PROGRAMOM
PARKOVNA UREDITEV OB
VODOTOKU
DEGRADIRANO OBMOČJE, POTREBNO SANACIJE
KONFLIKTNA OBMOČJA

- TOČKE
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Konﬂiktna območja
Konﬂiktna območja so vsi odseki oz. točke, ki že vnaprej dajejo slutiti, da bodo žarišča zapletov pri realizacijski rekreacijske osi. V vseh primerih so to mostovi, ki kot prečne zgradbe na vodotoku grobo sekajo načrtovano vzdolžno linijsko povezavo. Poleg mostov je v
obvodnem svetu Kamniške Bistrice še nekaj lokacij, kjer prihaja do konﬂiktov med sedanjo
rabo in lastništvom in novo načrtovano rekreacijsko zasnovo. Gre predvsem za območja,
kjer ureditev zasebnih parcel posega tudi na vodna zemljišča, za industrijske cone oz. objekte tik ob reki, območja izkoriščanja proda in peska, območja odlaganja odpadkov in odpadnega gradbenega materiala.

1. Kamnolom v Stahovici - prehod prepovedan
Neposredna okolica kamnoloma je zavarovano in z ograjo omejeno območje, kjer je
prosto gibanje iz varnostnih razlogov prepovedano. Prepoved se nanaša tudi na spust
po Kamniški Bistrici, ki teče tik pod kamnolomom. Peš pot bo zato potrebno načrtovati
izven zaščitne ograje tik ob cesti.

2. Most v Stahovici
Prehod ob levem bregu Kamniške Bistrice v
Stahovici ovira objekt s trgovino in okrepčevalnico tik ob strugi, severno od mostu prehod ni možen zaradi lokacije industrijskih
objektov podjetja Calcit. Desnoobrežno prehod od mostu gorvodno zapira stanovanjski
objekt z vrtom ter nad njim izliv Bistričice.

3. Križanje ceste in mlinščice v Godiču
Dolvodno od mostu v Stahovici se od jezu
odcepi mlinščica, ki je v Godiču v okljuku
speljana pod cesto in levoobrežno onemogoča prehod ob reki.
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4. Most v Stranjah
Prehod pod mostom ni možen, na desnem
bregu ga gorvodno zapira gostinski objekt s
teraso na nasutju, levoobrežno pa mlinščica.
Rekreacijsko pot bo potrebno urediti ob cesti
proti Zagorici.

5. Separacija in deponija peska podjetja Graditelj v Stranjah
Ograjeno območje separacije in deponije peska podjetja Graditelj v Stranjah zapira velik del obvodnega prostora na obeh straneh
Kamniške Bistrice. Brv, ki na tem mestu prečka reko, je namenjena interni uporabi podjetja. S podjetjem Graditelj bo potrebni doseči dogovor o prehodu in sanaciji deponije na
levem bregu, ki je primernejši za realiracijo
rekreacijske poti.

6. Podjetje za žaganje in obdelavo kamna v Stranjah
Industrijski objekt je lociran na robu brežine
in povsem zapira dostop do reke na desnem
bregu. Industrijski izgled objekta degradira
krajinsko sliko območja (enako tudi Graditelj
gorvodno).

7. Most v Mekinjah in desni breg Kamniške Bistrice od mostu v Mekinjah do sotočja z Nevljico
Stanovanjske hiše so na desnem bregu Kamniške Bistrice južno od mostu locirane tik ob
reki, zato so si prebivalci uredili vrtove tudi
na vodnem zemljišču. Ob vzpostavitvi rekreacijske poti bi prišlo do negodovanja občanov
zaradi bojazni, da bo motena njihova zasebnost.
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8. Komunalno podjetje Kamnik zapira levi breg Kamniške Bistrice
Komunalno podjetje zapira in zaseda enega
najkakovostnejših prostorov ob Kamniški Bistrici tik ob mestnem jedru. Na prostoru nekdanjega zdraviliškega kompleksa Kurhaus so
zaradi redke poselitve (ob preselitvi Komunalnega podjetja) še vedno velike možnosti za
revitalizacijo nekdanjega zdraviliškega parka,
ki bi združen s Keršmančevim parkom lahko
postal pravi mestni park.
9. Desni breg reke od Kamnika do Titanovega jezu
Celotni desni breg reke od Kamnika do Titanovega jezu zaseda industrija in individualni
stanovanjski objekti, nekateri objekti se naslonjeni neposredno na betonsko brežino.

10. Farma nojev na levem bregu pred mostom na Duplici in vrtovi ob reki
Farma nojev na levem bregu Kamniške Bistrice pred mostom na Duplici zapira prehod
ob reki; nekaj metrov dolvodno je taka ovira
vrt (z mini živalskm vrtom) pri individualni
hiši, podobno stanje je tik ob novem mostu
na Duplici.

11. Industrijsko obrtni kompleks Stol
Industrijsko obrtni kompleks Stol na desnem
bregu Kamniške Bistrice južno od jezu na
Duplici je ograjen in neprehoden, objekti so
locirani tik ob reki.
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Sklep
Vrednost celotnega obvodnega prostora Kamniške Bistrice v občini Kamnik leži predvsem
v potencialih, ne pa v dejanskem stanju ureditev. Pogoj za realizacijo zelene rekreacijske osi
je primerno krajinsko oblikovanje (preoblikovanje) struge ter obrežnih in priobrežnih zemljišč povsod tam, kjer so odseki vizualno degradirani. S posameznimi izjemami je močno
degradiran celoten odsek od centra mesta Kamnik (sotočje z Nevljico) do Duplice oziromamostu čez Bistrico na Duplici, na drugih odsekih pa gre za lokalno omejena območja degradacije. Rekreacijska os ob reki je zato tudi priložnost za dolgoročno zavarovanje zadnjih
ostankov prvobitnosti ob reki in za razširitev cone, ki funkcijsko pripada reki. Primerna
zasnova parkovnih in rekreacijskih programov bi območje trajno zavarovala pred nadaljno
industrijsko-urbano rabo.
V občini Kamnik so s hidrološkega in krajinskega stališča za vzpostavitev obrečnega zelenega pasu izredne možnosti, ker je reka z obrežji severno od Kamnika in južno od Duplice naravno dobro ohranjena in ima velik potencial za razvoj neagresivnih rekreacijskih in
prostočasnih dejavnosti. Urbaniziran odsek od sotočja Kamiške Bistrice z Nevljico do Duplice pa bi ob primerni krajinski ureditvi lahko postal vzorec za urejanje urbanega obvodnega prostora. Obrežja bi bilo potrebno urediti za večnamensko rabo, pri čemer bi morale
imeti rekreacijske in kulturne funkcije prednost pred gospodarskimi. Za estetsko vrednost
prostora, ki je eden od pogojev za rekreacijsko dejavnost, so pomembni predvsem robovi
in vedute, urejene poti in sonaravna rečna struga, pestra vegetacija (vertikalna členitev)
ter reliefni (lahko tudi antropogeni) in arhitekturni poudarki, ki usmerjajo poglede. Zaradi
odsotnosti prostorskih elementov kulturnega in naravnega značaja je ranljivost prostora na
tem odseku za rekreacijsko izrabo manjša, izbor potencialnih dejavnosti pa večji. Zato lahko razmišljamo tudi o intenzivnejšem, prostorsko agresivnejšem načrtovanju rekreacijskih
dejavnosti, ki vključujejo parkovne ureditve, sprehajališča, otroška igrišča, športna igrišča,
kopališče, urejene dostope k vodi s stopnicami in pomoli, urejene parkirne površine, informacijski center. Del dejavnosti bi se lahko navezal na trgovsko cono Perovo, zlasti tiste, ki
zahtevajo dobro komunalno opremljenost. To območje bi lahko predstavljalo programsko
jedro, na katerega bi se navezovale parkovne in druge zelene površine. Z zgraditvijo brvi za
pešce čez Kamniško Bistrico bi lahko rekreacijsko cono Perovo navezali na gozdič na desnem bregu reke, kjer bi lahko uredili park svobodnejših oblik, ki bi tako zaživel kot rekreacijsko območje Duplice. Seveda bi bilo zato potrebno iz gozdiča odstraniti (preseliti) razsežno skladišče gradbenega materiala, razpadajoč samski dom in nekaj slabo grajenih stavb,
ter poskrbeti za vizuelno in zvočno pregrado (visoka »živa meja« ali sonaravno urejen zid)
proti industrijski coni na Duplici. Vsekakor pa bi bilo potrebno ta dragocen obvodni prostor
zaščititi pred širjenjem industrije. Z novim mostom in povezovalno cesto, ki sta načrtovana
v tem območju, bo desnoobrežni gozdič ﬁzično prepolovljen, njegov rekreacijski potencial
pa bistveno okrnjen.
Pri načrtovanju celotnega obvodnega sveta Kamniške Bistrice severno od Kamnika in južno
od Duplice pa bi moral imeti prednost pri ureditvenem konceptu ekološki vidik, kar pomeni omejitev programov na obstoječe poti ter primerno ureditev in povezavo le teh. Lokalno
bi bile dopustne še nekatere ekstenzivne oblike rekreacijske dejavnosti.
Za izvedbo kolesarskih poti izključno ob reki na celotni dolžini osi ne vidim realnih možnosti. Proste obvodne površine so ponekod omejene na nekaj metrski pas, ki ne prenese
prostorskih posegov, ki jih zahteva gradnja kolesarske steze. Zato je le te potrebno speljati
tudi ob obstoječih cestah, jih primerno zavarovati in povezati ter približati reki le tam, kjer
je obrežje dovolj široko za sprehajalno in kolesarsko pot in slednja ne zmanjšuje kakovosti
izvajanja drugih prostočasnih dejavnosti (sprehajanje, posedanje, opazovanje vode...).
109

Marjeta Vidmar Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik

Conclusion
The value of all the waterfront space of Kamniška Bistrica lies mainly in its potential and not in the
actual state of aﬀairs. Condition for the realization of a green recreational axis is a suitable landscape formation (reformation) of the river bank and its surroundings, where sections are visually
degraded. With some exceptions, the whole segment from Kamnik city centre (conﬂuence with
river Nevljica) to the village of Duplica is very degraded. Other segments have locally limited areas
of degradation.
The recreational axis is also an opportunity for a long term securement of the last original remnants of the riverfront and for further spreading of these surroundings. Appropriate parking and
recreational programmes, would permanently secure the area from further industrialization and
urbanization.
From a hydrological and landscaping view, there are remarkable options for establishing a green
riverside zone in the county of Kamnik, since the river is well preserved in areas north of Kamnik
and south of Duplica, and has a great potential for development of non-aggressive, recreational and
free-time, activities.
The urbanized segment from Kamnik city centre to the village of Duplica could, with appropriate
landscape arrangement, become a model for forming an urban riverfront. The waterfront would
have to be arranged for a multipurpose use, where the recreational and cultural functions would
come before economical ones.
Important for the aesthetical value of space are riverbanks and riverscapes, organized pathways,
varied vegetation (vertical segmentation), and a semi-natural riverbed with accents in relief (which
can also be anthropogenic) and architectural accents, that direct the views of passers-by.
Since there is an absence of elements of natural and cultural signiﬁcance, the vulnerability of space
is smaller, and the choice of potential activities is bigger in this segment. Therefore, we can think
about a more intense, spatially more aggressive plan for recreational activities, that includes parks,
walkways, children playgrounds, areas for diﬀerent sport activities, organized accesses to the river,
with stairways and piers, organized parking areas and an informational centre. A part of these
activities could connect itself to the Perovo commerce zone, especially those that demand a good
supply of water, electricity, etc. This area could represent a kind of a nucleus onto which other green
areas could align themselves. By building a footbridge across the Kamniška Bistrica, the recreational
zone Perovo could be linked to the woods on the right bank of the river, where a recreational zone
for the Duplica village could be established. For this to be possible relocation, should take place of
a large warehouse, a house in a high state of disrepair and of a few other poorly built buildings. A
visual and sonic barrier against the Duplica industrial zone would also have to be established.
But certainly, this precious riverfront area should be protected from further industrialization. With
the new bridge and connecting road, that are being planned, the wooded space on the right side of
the river would be halved, and its recreational potential truncated.
Plans for the entire riverfront region north of Kamnik and south of Duplica, have to be developed
from an ecological aspect, which means that recreational programmes would have to be limited to
existing walkways, and proper connections between them. Some other extensive forms of recreational activities could be possible on a local level.
In my opinion, no real possibilities exist for putting bicycle tracks into practice, along the whole
length of the axis. Free waterfront surfaces are in some locations limited to a few meters and that
kind of narrow corridors do not permit building a bicycle track. Therefore it is necessary that these
tracks are routed along existing roads, where they will be suitably protected and are brought closer
to the river only there, where the riverfront is wide enough to include both a walkway and a bicycle
track, and where the latter doesn’t impose on other free-time activities.
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