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IZVLEČEK
Značilnosti planinskega obiska na območju Kamniške Bistrice
Dolina Kamniške Bistrice je ledeniška alpska dolina na južni strani Kamniško-Savinjskih Alp.
Zaradi svoje lege v bližini Ljubljane in drugih, nekoliko manjših bližnjih mest, je zelo
priljubljen izletniški cilj mnogim planincem. Dodatna motivacija za obisk pa je neokrnjena
narava z večjim številom naravnih znamenitosti in pestra izbira planinskih poti, od dolinskih
izletov pa do sredogorja in visokogorja. Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti
glavne značilnosti planinskega obiska doline Kamniške Bistrice. Na samem območju je bilo
izvedeno anketiranje planincev, rezultati pa so pokazali, da največ planincev prihaja s širšega
območja naselij med Ljubljano in dolino Kamniške Bistrice. Najbolj priljubljena cilja med
anketiranci sta Kamniško sedlo in Grintovec, najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp.
Posamezni planinci se za obisk doline odločajo predvsem zaradi njene dobre dostopnosti.
Ključne besede: planinstvo, planinski obisk, Kamniško-Savinjske Alpe, Kamniška Bistrica.

ABSTRACT
Characteristics of visitation in the Kamniška Bistrica area by mountaineers
The valley of Kamniška Bistrica is a glacial alpine valley on the southern side of the KamnikSavinja Alps. With its location near Ljubljana and other, somewhat smaller nearby towns, it
represents a very popular destination to many mountaineers. The unspoiled nature with a large
number of natural sights and the wide choice of paths, from valley destinations up to the
highlands and mountains, are a source of additional motivation for a visit. The purpose of the
final seminar paper is to present the main characteristics of the mountaineering visitation of
the Kamniška Bistrica valley. A survey of mountaineers was conducted in the area. The
results showed that the majority of mountaineers come from the wider area of settlements
between Ljubljana and the valley of Kamniška Bistrica. The most popular destinations among
the interviewees are Kamniško sedlo and Grintovec, the highest peak of the Kamnik-Savinja
Alps. Individual mountaineers choose to visit the valley mainly because of its good
accessibility.
Keywords: mountaineering, mountaineering visitation, Kamnik-Savinja Alps, Kamniška
Bistrica.
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1. Uvod
Dolina Kamniške Bistrice je ena najmikavnejših in najbolj privlačnih gorskih dolin v
Sloveniji. Zaradi svojih naravnih lepot in neokrnjene narave v osrčju Kamniško-Savinjskih
Alp je zelo priljubljen cilj za mnoge sprehajalce, ki obiščejo zgolj dno doline ob reki
Kamniški Bistrici, pa tudi za planince, ki se vzpnejo na slikovite gore tega območja. Sama
dolina Kamniške Bistrice je namreč zelo dobro izhodišče za vzpone na okoliške gore. Te se
med seboj razlikujejo po nadmorskih višinah in dolžinah poti, ki vodijo nanje, kar vpliva na
zahtevnost vzpona. Zato dolino Kamniške Bistrice vsak dan obišče veliko različnih planincev.
Mnogo je priljubljenih vrhov, ki imajo izhodišče prav v Kamniški Bistrici. Poti na Grintovec,
Kamniško sedlo in Veliko planino so ene najbolj obljudenih na območju KamniškoSavinjskih Alp. Najvišji vrhovi in najzanimivejši planinski cilji so nad zgornjim delom doline
Kamniške Bistrice. Zato se bom v sklopu zaključne seminarske naloge posvetil predvsem
proučevanju zgornjega dela doline in visokogorskih predelov nad dolino.
Slika 1: Pogled proti dolini Kamniške Bistrice s poti na Kamniško sedlo

Avtor: Tim Janežič, 2018.

1.1. Namen in cilji naloge
Glavni namen naloge je predstaviti značilnosti planinskega obiska doline Kamniške Bistrice,
in sicer s pomočjo anketiranja planincev.
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Cilji naloge zajemajo:







Fizično in družbenogeografski oris območja
Oris zgodovine planinstva na območju Kamniške Bistrice
Oris obstoječe planinske infrastrukture (poti, planinske koče, bivaki ipd.)
Oris turistične ponudbe, pomembne za planinski obisk doline (gostinski objekti, kamp,
kulturne in naravne znamenitosti ipd.)
Oris značilnosti planinskega obiskovanja območja Kamniške Bistrice
Ugotovitev dejavnikov, ki vplivajo na obisk območja Kamniške Bistrice in planinskih
ciljev na tem območju

1.2. Raziskovalni vprašanji
Za celosten prikaz značilnosti planinskega obiska sem postavil dve raziskovalni vprašanji:



Kateri dejavniki vplivajo na obisk območja Kamniške Bistrice in planinskih ciljev na
tem območju?
Kakšne so značilnosti planinskega obiskovanja območja Kamniške Bistrice?

Iz odgovorov na prvo vprašanje bom poskušal pojasniti ključne dejavnike, ki vplivajo na
obisk doline Kamniške Bistrice oziroma pritegnejo obiskovalce. Iz odgovorov na drugo
vprašanje pa bom ugotavljal značilnosti obiska doline Kamniške Bistrice. Opisal bom tudi
socio-demografske značilnosti anketirancev.

1.3. Metode dela
Zaključna seminarska naloga poleg obravnave geografskih značilnosti doline in njenega
goratega zaledja obsega tudi predstavitev rezultatov terenskega dela. V prvem delu naloge
sem predstavil geografske značilnosti Kamniške Bistrice, zgodovino planinstva na tem
območju ter planinsko infrastrukturo in infrastrukturo, ki je pomembna za planinski obisk.
Predvsem pri gradnji in obnavljanju planinske infrastrukture je odigralo pomembno vlogo
»domače« planinsko društvo PD Kamnik, ki je že kmalu po ustanovitvi, leta 1893, začelo
postavljati planinske koče in markirati poti. V sklopu izdelave tega dela naloge sem se opiral
predvsem na obstoječo strokovno literaturo in spletne vire. Drugi del zaključne seminarske
naloge pa se navezuje na moje terensko delo, in sicer anketiranje planincev na poti na
Kamniško sedlo, Kokrsko sedlo in Presedljaj. Iz ankete sem poskušal ugotoviti značilnosti
planinskih obiskov posameznih pohodnikov na obravnavanem območju, in sicer glede na
način izvedbe izletov, navade planincev, izbiro cilja ipd. Analiziral sem odgovore in
ugotavljal značilnosti planinskega obiska na območju zgornjega dela doline Kamniške
Bistrice. Območje sem, na južni strani doline, zamejil približno pri spodnji postaji nihalke na
Veliko planino in kampu Alpe, torej obsega približno 2/3 zgornjega dela dna doline. Gorski
obod poteka po vrhovih in slemenih nad dolino. V obravnavo sem vzel predvsem osrednji
greben Kamniško-Savinjskih Alp, ki se imenuje tudi Grintovci, in gorate predele v neposredni
bližini tega grebena. Območje je tako zamejeno po črti: nihalka na Veliko planino (dno
doline)–dolina Korošice–Krvavec–Vrh Korena–Kalški greben–Kalška gora–Kokrsko sedlo–
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Kočna–Grintovec–Dolgi hrbet–Skuta–Rinke–Turska gora–Brana–Kamniško sedlo–Planjava–
Ojstrica–Korošica–Presedljaj–Konj–Dolski graben (do dna doline). Orisano območje sem si
izbral, ker so tam najbolj obiskani in najvišji predeli Kamniško-Savinjskih Alp, v katerih
lahko govorimo o pravi planinski dejavnosti.

2. Opredelitev planinstva in pojmov, povezanih z njim
Planinstvo predstavlja hojo v gore po označenih, nadelanih, zavarovanih poteh in/ali manj
zahtevnih brezpotjih, plezanje, smučanje (Planinski terminološki slovar, 2002). Osnovni
motivi planinske dejavnosti so od posameznika do posameznika različni. Planinstvo kot
oblika rekreacije močno vpliva na človekovo telesno in duševno zdravje, planinarjenje v
skupini pa je zanimiva oblika druženja. Pomemben motiv je tudi navduševanje posameznika
nad naravnimi lepotami in želja po doseganju visokih gorskih ciljev (Vodniški učbenik,
2012).
Za izvajanje planinske dejavnosti so planinska društva v 20. st. uredila mrežo nadelanih
planinskih poti, markiranih s Knafelčevo markacijo (Vodniški učbenik, 2012). Planinska pot
je pot, potekajoča čez pobočja, prelaze, grebene, doline, navadno je markirana in vzdrževana
ter tudi poimenovana (Planinski terminološki slovar, 2002). Planinske poti se delijo glede na
zahtevnost, in sicer na lahke, zahtevne in zelo zahtevne. Planinska pot organsko povezuje
planinsko kočo, vrh in dolino (Vodniški učbenik, 2012). Planinska koča predstavlja manjšo
planinsko postojanko (Planinski terminološki slovar, 2002). Planinske koče se delijo na
nizkogorske, srednjegorske in visokogorske (Strojin, 1999). Poti in koče skupaj sestavljajo t.
i. planinsko omrežje, ki je učinek in hkrati spodbujevalec planinstva. Planinec lahko pridobi
potrebne informacije iz knjižnih planinskih vodnikov in planinskih zemljevidov (Vodniški
učbenik, 2012). Poleg že omenjenih označenih poti obstajajo v gorskem svetu še druge vrste
poti, ki jih posamezni, bolj izkušeni planinci prav tako uporabljajo. Strojin v knjigi Gorništvo
neoznačene poti razdeli na lahke, zahtevne in zelo zahtevne. Še nekoliko zahtevnejšo obliko
planinarjenja predstavljajo brezpotja, katera razdeli na zahtevna in zelo zahtevna (Strojin,
1999). Brezpotje je definirano kot gorski svet brez poti (Planinski terminološki slovar, 2002).
Kot najzahtevnejšo obliko planinarjenja pa Strojin opredeli stensko plezanje (Strojin, 1999).
Zelo pestra je tudi planinska literatura. Ponuja osnovno orodje za pripravo na izvajanje
planinske dejavnosti, in sicer s planinskimi vodniki. Ti se delijo na: vodniki po gorskih
območjih, vodniki po obhodnicah, vodniki po postojankah in (i)zbirni vodniki. Za strokovno
izobraževanje o posameznih gorskih predelih je na voljo tudi strokovna planinska literatura
(Vodniški učbenik, 2012). O mojem obravnavanem območju (oziroma njegovi bližini) so med
drugimi v preteklosti že pisali: David Pele (Pele, 2015), Rok Rojko (Rojko, 2015), Jože
Kuralt (Kuralt, 1967) in Božica Homar-Veršnik (Homar-Veršnik, 1996).
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3. Geografski oris doline Kamniške Bistrice
Geografski oris zaobjema celotno območje doline Kamniške Bistrice, katere del je tudi
obravnavano območje te zaključne seminarske naloge.
Dolina Kamniške Bistrice spada v pokrajino Alpska visokogorja in sicer gorske skupine
Kamniško-Savinjskih Alp (Perko, 1998). V osrčje Kamniško-Savinjskih Alp se dolina zajeda
z njihove južne strani, začenši s severnim obrobjem Kamnika, kjer se konča ravnina
Kamniško-Bistriškega polja, ki je del Ljubljanske kotline (Senegačnik, 2008). Kamniška
Bistrica spada v občino Kamnik in s tem v Kamniško-Domžalsko mezoregijo, kar jo uvršča v
Osrednjeslovensko makroregijo po regionalizaciji Slovenije po sonaravnih kriterijih (Plut,
1999). Po naravnogeografski regionalizaciji pa jo uvrščamo v mezoregijo KamniškoSavinjske Alpe (Gabrovec in sod., 1998).

3.1. Naravnogeografski oris
Dolina Kamniške Bistrice je ledeniško preoblikovana dolina ob istoimenski reki. Sestavlja jo
več stranskih dolin, in sicer dolini Krvavca in Sedelščka v povirnem delu, dolina Korošice na
desni strani Kamniške Bistrice ter nekoliko manjši dolini Kamniške Bele in Konjskega potoka
na levi strani reke. Dolina se začenja pri naseljih Županje Njive in Stahovica, kjer se ozka in s
strmimi pobočji nekoliko razširi. Začetek doline leži na okrog 450 m. n. m, zaključi pa se pod
strmimi pobočji Malih in Velikih podov v delu, imenovanem Konec, na približno 900 m. n.
m. (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006). Obravnavano območje se začne na višini okrog 550
m. n. m.

3.1.1. Geomorfološke značilnosti
Večino območja gradijo triasni apnenci in dolomiti, dolinski del in spodnje predele pobočij pa
sestavljata večinoma grušč in prod, in sicer v obliki melišč in rečnih akumulacij. Del doline,
kjer se stekata Kamniška Bistrica in Korošica, pa prekrivajo oligocenski glinavci in laporji, na
katerih so rečni in ledeniški holocenski nanosi. Vzdolž doline Kamniške Bistrice poteka tudi
izrazit Kamniški prelom (Stepišnik, 2017).
Ker je prevladujoča sestava površja karbonatna, so predvsem na nekoliko uravnanih gorskih
podih in manj strmih pobočjih značilni kraški procesi. Odtekanje vode je predvsem
vertikalno, s kraškimi izviri pa ponovno privre na dan v dolini Kamniške Bistrice. Na
pobočjih večjih naklonov je pogost fluviokraški tip površja, na katerem lokalni vodotoki
oblikujejo žlebove in erozijske jarke ter vršaje pod njimi (Stepišnik, 2017).
Močan vpliv na oblikovanost površja je imela pleistocenska poledenitev. V višjih predelih je
kraško površje preoblikoval ledenik, zato ga lahko imenujemo glaciokras. V dolini pa je bilo
odloženo veliko ledeniškega materiala. Dokaz intenzivne ledeniške dejavnosti so številni
balvani, morene in krnice. Ledenik naj bi segal okrog 600 m južneje od sotočja Kamniške
Bistrice in Korošice (Stepišnik, 2017).
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3.1.2. Pedogeografske in fitogeografske značilnosti
Na značilnosti prsti na območju Kamniške Bistrice najbolj vplivajo matična podlaga,
podnebje, površje in voda, medtem ko je vpliv človeka razmeroma majhen (Repe, 2017).
Okrog 65 % celotnega območja prekrivajo rendzine, od tega dobrih 44 % plitve, humozne,
skeletne rendzine. Vršni predeli so pretežno brez prsti (približno 22 % obravnavanega
območja). Preostale prsti so na samem območju zastopane v veliko manjšem obsegu. V
osrednjem delu doline, kjer se ta nekoliko razširi, so se razvile evtrične prsti. V dolini reke
Korošice najdemo distrične rjave prsti, nekaj je tudi rankerjev in pobočnih psevdoglejev.
Distrične rjave prsti in rankerji so tudi na jugo–vzhodnih pobočjih Kamniškega vrha in
Hudega konca ter na vzhodnih pobočjih manjše vzpetine, imenovane Grohat (Repe, 2017).
Slabe ¾ površja porašča gozd. Večinoma so to mešani bukovi gozdovi s primesmi jelke ali
smreke. Na obodu začetka doline na nekoliko toplejših pobočjih Kamniškega vrha in Grohata
uspeva tudi bolj toploljuben bukov gozd s primesmi črnega gabra in malega jesena. Nad
gozdno mejo je hladoljuben pas ruševja. Skoraj četrtino površja prerašča nesklenjeno
rastlinstvo ali pa je območje neporaščeno. Tak pas je na najvišjih nadmorskih višinah, kjer
prevladuje skalovje. V dolini Korošice so tudi kisloljubne združbe, v katerih raste združba
bukve in pravega kostanja. V drugih predelih večinoma uspevajo bazifilne združbe (Repe,
2017).

3.1.3. Klimatske razmere
Podnebne značilnosti doline Kamniške Bistrice so posledica lege doline v srednjih
geografskih širinah na vzhodni strani alpskega loka, odločilen pa je prehod iz Ljubljanske
kotline v gorate predele Kamniško-Savinjskih Alp. Podnebne razmere v posameznih delih
doline so si med seboj različne zaradi specifičnih mikroklimatskih lastnosti (Ogrin D. in sod.,
2017).
Glavne razlike v temperaturi nastanejo predvsem zaradi razlik v nadmorski višini,
ekspozicije, naklona in konkavnosti površja. Najnižje ležeči predeli imajo tako najvišjo
povprečno letno temperaturo zraka, in sicer med 8 in 10 °C (merjeno med letoma 1971 in
2000) (januarska temperatura je med –3 in 0 °C, julijska pa med 18 in 20 °C). V hribovitem
pasu do višine okrog 1300 m. n. m. so temperature nižje za od 2 do 4 °C, v gorskem svetu pa
za od 6 do 8 °C. Tako je na najvišjih vrhovih in grebenih povprečna letna temperatura med 0
in 2 °C (januarska temperatura je med –4 in –6 °C, julijska pa med 6 in 10 °C) (Ogrin D. in
sod., 2017).
Območje Kamniško-Savinjskih Alp je prehodno območje med zmerno sredozemskim in
zmerno celinskim padavinskim režimom. Največ padavin, zaradi orografskega dviga, je v
osrednjem delu Kamniško-Savinjskih Alp, in sicer na območju osrednjega grebena, ki se
vleče od Kočne na zahodni do Ojstrice na vzhodni strani. Letno je tam v povprečju med 2000
in 2600 mm padavin. Količina padavin se po dolini Kamniške Bistrice proti Kamniku
postopoma znižuje. Na samem vhodu v dolino v bližini Stahovice izmerijo med 1600 in 1800
mm padavin na leto. Tudi trajanje snežne odeje je odvisno od posameznega dela doline. Med
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zimami 1971/1972–2000/2001 se je sneg v dolini Kamniške Bistrice zadržal v povprečju 60–
100 dni, v visokogorju pa v povprečju med 150 in 200 oziroma celo nad 200 dni (Ogrin D. in
sod., 2017).

3.1.4. Hidrogeografske značilnosti
3.1.4.1. Kamniška Bistrica
Na območju doline Kamniške Bistrice je glavna reka Kamniška Bistrica. Gre za alpsko reko,
katere začetek je izdaten kraški izvir v zatrepu doline Kamniške Bistrice in ki od izvira do
izliva v Savo meri približno 32 km. Najvišja točka porečja je najvišji vrh KamniškoSavinjskih Alp, Grintovec, z višino 2558 m. n. m. (Trobec, 2017).
Na vodomerni postaji v Kamniku tik po izlivu Nevljice v Kamniško Bistrico je bil na podlagi
meritev med letoma 1981 in 2010 povprečni letni odtok (sQs) 6,89 m³/s, specifični odtok pa
35,3 l/(s×km²). Slednja vrednost je občutno nad slovenskim povprečjem in je najvišja na
celotnem porečju Kamniške Bistrice. Ob upoštevanju podatkov za obdobje med letoma 1971
in 2000 lahko Kamniški Bistrici pripišemo snežno-dežni pretočni režim. Za obdobje med
letoma 1981 in 2010 pa je že zaznan prehod proti dežno-snežnemu pretočnemu režimu.
Jesenski pretočni višek je namreč začel prednjačiti pred spomladanskim, hkrati pa je poletni
pretočni nižek začel prednjačiti pred zimskim. V sklopu spomladanskega viška se reka polni
predvsem zaradi taljenja snega v gorskem zaledju porečja. V sklopu jesenskega viška pa je
pretok višji predvsem zaradi velike količine orografskih padavin, ki so prav tako najizdatnejše
prav v povirju Kamniške Bistrice (Trobec, 2017).
Do leta 2002 se je voda pri izviru reke uvrščala v 1. kakovostni razred. Kemijsko stanje je na
območju celotne doline prav tako ocenjeno kot dobro. Tudi ekološko stanje je v zgornjem
toku, torej do Stahovice, ocenjeno kot dobro (Trobec, 2017).
3.1.4.2. Stranski pritoki v dolini Kamniške Bistrice
Poleg glavnega izvira v zatrepu doline v neposredni bližini Doma v Kamniški Bistrici
napajata reko še dva manjša dolinska kraška izvira, in sicer Studenci (niz izvirov, ki pridejo
na plano iz razpok) in Mali izvirek. Iz osrčja hribovja pritekata še dva hudourniška vodotoka,
ki se napajata iz številnih grap, to sta Sedelšček izpod Kamniškega sedla in Krvavec iz Konca
pod Grintovcem. Nižje po dolini se v Kamniško Bistrico z leve strani izliva še Kamniška
Bela, nekoliko nižje pa iz iste smeri Dolski potok. Še nekoliko nižje se po dolini Korošice
priključi istoimenski potok, za njim pa izpod Kamniškega vrha pri Stahovici tudi Grohat. Od
večjih pritokov se izpod Velike planine priključi Konjski potok. Pri Stahovici pritečeta v
Kamniško Bistrico z leve Črna, ki je največji pritok pred sotočjem z Nevljico, in z desne
Bistričica. Drugi pritoki niso vsi stalni in so manjšega obsega. Porečje Kamniške Bistrice nad
sotočjem z Nevljico meri 106,9 km² in poteka po gorskih slemenih, ki ustvarjajo obod doline
(Trobec, 2017).
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3.2. Družbenogeografske značilnosti
Dolina Kamniške Bistrice spada pod občino Kamnik in s tem pod Kamniško-Domžalsko
mezoregijo, posledično pa pod osrednjeslovensko makroregijo po regionalizaciji Slovenije po
sonaravnih kriterijih (Plut, 1999). Sama občina Kamnik je del osrednjeslovenske statistične
regije, meri 266 km² in je leta 2016 štela 29.410 prebivalcev (Slovenske regije in občine v
številkah, SURS, 2018).
Območje Kamniške Bistrice je v krajevni skupnosti Kamniška Bistrica, v katero spadajo
naselja, ki se sicer na obravnavanem območju ne nahajajo. Krajevna skupnost Kamniška
Bistrica obsega naselja: Bistričica, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Kregarjevo, Okroglo,
Spodnje Stranje, Stahovica, Stolnik, Velika planina, Zagorica nad Kamnikom, Zakal, Zgornje
Stranje in Županje Njive (Statut občine Kamnik, 2008). Stalne poselitve je na samem
območju razmeroma malo. Po podatkih popisa iz leta 2002 je imela dolina Kamniške Bistrice
zgolj 18 prebivalcev in samo 9 gospodinjstev (Popis, 2002). Do leta 2018 je število
prebivalstva nekoliko naraslo, in sicer na 22 (Prebivalstvo po velikih …, SURS, 2018). Ob
samem vstopu v dolino je manjši zaselek, imenovan Klus, za njim pa ob cesti do priključitve
Konjskega potoka še nekaj posameznih hiš. Nekaj stanovanjskih objektov je tudi v bližini
Kraljevega hriba in nekoliko naprej po dolini, kjer leži zaselek Kopišča. Stanovanjski objekti
so tudi v samem zatrepu doline v bližini Doma v Kamniški Bistrici (Geopedia, 2013 in
terensko delo). Pozidanih površin je razmeroma malo, saj dosegajo komaj 0,5 % celotnega
območja. Še manj je njivskih površin, tako da je njihov delež v primerjavi s celotnim
območjem zanemarljiv. 71 % celotnega območja preraščajo gozdovi (Repe, 2017).
Glavna gospodarska dejavnost na celotnem območju ja zagotovo turizem, ki bo podrobneje
opisan v nadaljevanju naloge. Edina gospodarska dejavnost, ki je poleg turizma zastopana v
omembe vrednih deležih, pa je gozdarstvo.
Dostopnost same doline je danes ocenjena kot dobra, saj je v bližini Ljubljane, od koder
vodijo urejene regionalne ceste. V sedemdesetih letih je bila dograjena asfaltna cesta, kar je
dostopnost še izboljšalo, v istem obdobju pa so nastale tudi prve javnoprometne povezave.
Glavna prometnica v dolini je državna cesta, ki poteka od Stahovice do Doma v Kamniški
Bistrici in je dolga 6,1 km. Glavna prometna težava doline je pomanjkanje urejenih parkirišč.
Največji parkirišči sta pri spodnji postaji nihalke za Veliko planino in pri Domu v Kamniški
Bistrici. Vsa druga parkirišča so mnogo manjša (Ogrin, Prašnikar, 2017).

4. Oris razvoja planinstva v dolini Kamniške Bistrice
4.1. Prvi vodeni izleti
Prvi turisti, ki so želeli osvojiti vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, so v te kraje začeli prihajati
že v 18. stoletju. V tem času govorimo tudi o prvih vodnikih, ki so prve obiskovalce popeljali
na najvišje vrhove nad Kamniško Bistrico. Ti vodniki in nosači so bili divji lovci, planšarji in
gozdarji. Prvi, ki naj bi turiste vodil v visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp, naj bi bil lovec
Spruk, ki naj bi na Planjavo popeljal Karla Hohenwarta (Strojin, 2009). Med prvimi
domačini, ki so se lotevali tudi zahtevnejših sten nad Kamniško Bistrico, je bil Tine Slatnar –
Bos (Zbornik PD Kamnik, 1993). Razmah vodništva se je na območju Kamniško-Savinjskih
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Alp začel v drugi polovici 19. st. V tem času je bil znan obiskovalec prof. Johannes Frischauf
(Strojin, 2009). Med bolj znanimi obiskovalci so bili še znanstvenik Baltazar Hacquet,
botanik Anton Scopoli in Franz Wulfen (Zbornik PD Kamnik, 1993). V dolini Kamniške
Bistrice so bili kot vodniki najbolj znani člani družine Uršič, pa tudi Lovrenc Potočnik iz
Stahovice. Poleg Grintovca, na katerega je bil prvi turistični vzpon opravljen že leta 1759, so
turiste praviloma vodili na manj nevarne vrhove ali pa celo pod nje v sosednje doline (Strojin,
2009).

4.2. Zgodovina in delovanje Planinskega društva Kamnik
4.2.1. Dejavnost društva od njegove ustanovitve do druge svetovne vojne
19. julija 1893 je bila v Kamniku ustanovljena kamniška podružnica Slovenskega planinskega
društva (SPD). Ena prvih njenih nalog je bila zadostiti potrebi po markiranju v KamniškoSavinjskih Alpah, saj so bile do tedaj v uporabi razmeroma slabo nadelane lovske in pastirske
poti. Zelo kmalu je prvi predsednik Josip Močnik sprožil tudi pogovore o postavitvi prve koče
na Kamniškem sedlu ter o cestni povezavi med Lučami in dolino Črne. Koča na Kamniškem
sedlu je bila odprta leta 1906, zaradi finančne stiske pa so jo bili leta 1909 primorani oddati
osrednjemu odboru SPD v Ljubljani (Strojin, 2009). Še prej je bila v letu 1875 postavljena
Frischaufova koča na Suhem dolu pod Kokrskim sedlom, a jo je v zimi 1887/1888 odnesel
plaz. Za tem je nemško planinsko društvo (DOeAV) zgradilo novo kočo na zemljišču barona
Zoisa, imenovano Cojzova koča na Kokrskem sedlu – v slovenske roke je prešla po prvi
svetovni vojni (Zbornik PD Kamnik, 1993). V tem obdobju so začeli markirati prve poti, in
sicer po starih nadelanih lovskih poteh. Med prvimi markiranimi potmi – že v letu 1893 – sta
bili pot na Planjavo (čez Kamniško sedlo) in pot na Konja. Kmalu sta bili označeni tudi pot
čez Gamsov skret na Skuto in pot mimo koče na Kokrskem sedlu na Kočno. Pred prvo
svetovno vojno sta bili markirani še pot čez Kotliče na Tursko goro in pot čez Pasjo peč na
Veliko planino. Vzporedno z markiranjem se je razvijalo tudi vodništvo. V letu 1909 je bila
dograjena koča v Kamniški Bistrici in že pred 2. sv. vojno so nastali prvi načrti za gradnjo
gondole na Veliko planino (Strojin, 2009). Največjo vlogo pri vzpostavljanju planinske
infrastrukture, predvsem pa v boju z nemškimi in avstrijskimi društvi sta imela Johannes
Frischauf in Fran Kocbek. Kmalu se je pokazala potreba po gorski reševalni službi, a
ustanovljena je bila razmeroma pozno, leta 1922. Prej so v primeru nesreče reševali domačini.
Uredili so tudi pešpot do Doma v Kamniški Bistrici. Leta 1934 je bila do Kopišč zgrajena
cesta v Kamniško Bistrico. V letih med obema vojnama obisk gora ni bil tako množičen,
obiskovalci so bili bolj meščani. Tedanje planinsko društvo je z množično propagando,
popusti pri železniških vozovnicah ter oglaševanjem gostoljubja in neizmerne lepote narave
vabilo planince v gorski svet nad Kamnikom. (Zbornik PD Kamnik, 1993).
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4.2.2. Povojno delovanje Planinskega društva Kamnik
Povojno delovanje društva je s povečavo koče na Kokrskem sedlu in ponovnim prevzemom
uprave Koče na Kamniškem sedlu postavilo PD Kamnik med pomembnejša planinska društva
v slovenskem prostoru (Strojin, 2009). 2. sv. vojna je na planinski infrastrukturi pustila hude
posledice. Mnoge koče so bile poškodovane, izropane in opuščene. Kmalu po vojni si je
Planinsko društvo Kamnik uspelo izbojevati upravo nad Kočo na Kamniškem sedlu in
Cojzovo kočo na Kokrskem sedlu (Zbornik PD Kamnik, 1993).
V letu 1960 so stekli prvi pogovori o gradnji tovornih žičnic na obe visokogorski postojanki.
Doba nosačev je minila, helikopterski prevozi so bili še v povojih, zato je bila gradnja žičnic
za oskrbo obeh koč nujna. Prva je bila na vrsti žičnica na Kokrsko sedlo, graditi so jo začeli v
letu 1962. Nared je bila jeseni istega leta, in sicer večinoma s prostovoljnim delom članov
planinskega društva. V letu 1963 je bila povečana in obnovljena še Cojzova koča na
Kokrskem sedlu. V letu 1969 je stekla izgradnja žičnice na Kamniško sedlo, kjer je bil teren
mnogo bolj zahteven. Obe žičnici sta bili pozneje obnovljeni, na Kokrsko sedlo v letu 1978,
na Kamniško pa v letu 1980. V istem letu se je začela tudi obnova Koče na Kamniškem sedlu.
Tako žičnici kot obe koči so bile v nadaljnjih letih deležne mnogih sprotnih obnov in
dograditev ter raznih izboljšav. Podobno se je razvijal Dom v Kamniški Bistrici, v katerem je
bila zadnja večja prenova v letu 1982 (Zbornik PD Kamnik, 1993).
Prvi pogovori glede gradnje žičnice na Veliko planino so stekli že med obema vojnama, zares
pa so se s to mislijo začeli spogledovati šele po 2. sv. vojni. Od zamisli do uresničitve je
preteklo kar nekaj časa predvsem zaradi finančnih vprašanj. Žičnica je bila tako slovesno
odprta šele v letu 1963. Živahen je bil tudi povojni razvoj na sami planini – na pogorišču
nekdanjega planšarskega naselja je nastalo novo. Zaradi množičnega naraščanja števila t. i.
bajtarjev je bilo na Veliki planini ustanovljeno samostojno Planinsko društvo Bajtar (Zbornik
PD Kamnik, 1993).
Na samem območju sta bili pomembni še postavitvi dveh bivakov, in sicer Bivaka pod Skuto
na Malih podih in Bivaka Pavla Kemperla oziroma Bivaka pod Grintovcem na Velikih podih.
Prvega so leta 1946 postavili alpinisti takratne ljubljanske podružnice Planinskega društva
Slovenije. Na istem mestu so v letu 1981 alpinisti PD Ljubljana Matica postavili nov bivak.
Drugega je v letu 1972 postavil GRS Kamnik v spomin na kamniškega alpinista in gorskega
reševalca Pavla Kemperla (Stritar, 2003).
Na okoli 1420 m. n. m. je deloval pastirski stan Pri pastircih v Klinu pod Kamniškim sedlom
(Korenčan, 1992).
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Preglednica 1: Leta zgraditve planinskih domov, koč in zavetišč
Planinski dom, koča ali zavetišče
Frischaufova koča na Suhem dolu pod Kokrskim sedlom

Leto zgraditve
1875 (1887/1888 jo je
porušil plaz)

Cojzova koča na Kokrskem sedlu

1897

Koča na Korošici

1876

Kocbekova koča na Molički planini

1894

Koča na Kamniškem sedlu

1906

Dom v Kamniški Bistrici

1909

Bivak Pavla Kemperla pod Grintovcem

1972 (zamenjan v letu
2009)

Bivak pod Skuto na Malih podih

1946 (zamenjan v letu
2015)

Vir: Korenčan, 1992., Stritar, 2003., Zbornik PD Kamnik, 1993.

4.3. Vpliv savinjske podružnice SPD
Velik vpliv na razvoj planinstva v gorskem zaledju Kamniške Bistrice je imela tudi nekoliko
mlajša, savinjska podružnica SPD. Ustanovljena je bila 28. avgusta 1893 v Mozirju, njen prvi
načelnik pa je postal Fran Kocbek. Poleg delovanja na savinjski strani Kamniško-Savinjskih
Alp je močno vplivala tudi na planinstvo v dolini Kamniške Bistrice. Dr. Frischauf je namreč
že leta 1876 na Okrešlju in Korošici postavil planinski koči. Predvsem koča na Korošici je
postala priljubljena točka za pohodnike s kamniške strani. Obe koči je kmalu prevzelo
Nemško-avstrijsko planinsko društvo. Kmalu so postavili tudi prvo slovensko kočo (odprta je
bila leta 1894), in sicer Kocbekovo kočo na Molički planini, ki je bila le pol ure oddaljena od
nemške koče na Korošici. Po prvi svetovni vojni je SPD lahko prevzela tudi nemško kočo na
Korošici (Strojin, 2009).

5. Naravne in kulturne znamenitosti doline Kamniške
Bistrice
5.1. Naravne znamenitosti
5.1.1. Slap Orglice
Slap Orglice ali Orličje, kot so ga imenovali včasih, je izvir Kamniške Bele, stranskega
pritoka Kamniške Bistrice. Najlepši je spodnji slap, ki meri 31 m, nad njim pa je še nekaj
manjših slapov – najvišji od teh meri 12 m. Kmalu pod Orglicami voda ponikne in se
ponovno pojavi malo pred izlivom v Kamniško Bistrico (Stritar, 1998). O izvoru imena
obstajata dve teoriji. Prva pravi, da naj bi slap dobil ime po orlih, ki gnezdijo v dolini
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Kamniške Bistrice, druga pa, da je njegovo šumenje podobno igranju na orglice (Znamenitosti
v dolini Kamniške Bistrice, 2018).

5.1.2. Izvir Kamniške Bistrice
Glavni izvir reke Kamniške Bistrice je v neposredni bližini Doma v Kamniški Bistrici. Voda
priteče na dan izpod skal, poraslih z mahom, nato pa se za kratek čas ustavi v manjšem
jezercu. V vročih poletnih mesecih je izvir lahko prijetna osvežitev predvsem planincem, ki se
vračajo z okoliških vrhov (Znamenitosti v dolini Kamniške Bistrice, 2018). Dovoljeno pa je
zgolj posedanje ob njem, kopanje je namreč prepovedano.
Slika 2: Izvir Kamniške Bistrice

Avtor: Tim Janežič, 2018.

5.1.3. Predaselj
Soteski Veliki in Mali Predaselj sta najožji del struge Kamniške Bistrice slab kilometer pred
Domom v Kamniški Bistrici. Veliki Predaselj premore v najglobljem delu 30 m, Mali
Predaselj pa 15 m. Z uporabo tirolske žičnice si je mogoče ogledati sotesko na še bolj zanimiv
način (Znamenitosti v dolini Kamniške Bistrice, 2018). Korita so ponekod široka zgolj 2 m.
Tako v Malem kot tudi v Velikem Predaslju sta zagozdeni skali, ki predstavljata dva naravna
mostova (Golnar in sod., 2012).
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5.1.4. Lepi kamen
Lepi kamen je balvan, ki ga je v najsevernejši del doline, imenovan Konec, odložil ledenik.
Leži zgolj 300 m stran od drugega znamenitega balvana, in sicer Žagane peči, a je večji od
slednje. Lepi kamen je namreč največji balvan v Sloveniji. Po sredini je preklan, verjetno
zaradi pritiska lastne teže na neravno dno. Na njem je urejeno plezališče z do 40 m visokimi
smermi (Golnar in sod., 2012). Na balvan vodijo tudi stopnice. Na njegovem prvem vrhu je
postavljena lovska preža, od koder je lep razgled po vsem Koncu, na drugem vrhu pa stoji
lovska koča. Oba vrhova sta porasla s posameznimi drevesi in med seboj povezana z
mostičkom (Pollak, 1994a).

5.1.5. Žagana peč
Kakor že povedano, leži Žagana peč v bližini Lepega kamna. Ime je dobila po ozki razpoki, ki
deli ta balvan na dva dela in daje občutek, kakor da bi ga nekdo prežagal (Golnar in sod.,
2012). Tudi v tem primeru je balvan verjetno počil zaradi velikega pritiska teže na neravno
podlago. Stoji neposredno ob kolovozni cesti in meri v dolžino skoraj 20 m, stene pa so
visoke do 10 m. Balvane Bistričani imenujejo »griče«, tiste, ki imajo vsaj eno steno navpično,
pa »peč«, od tod tudi Žagana peč (Stritar, 1998).

5.1.6. Rokovnjaške luknje
Rokovnjaške luknje so niz zanimivih spodmolov pod cesto, ki vodi do spodnje postaje žičnice
na Kamniško sedlo. V njih so se za časa Napoleona domnevno skrivali rokovnjači, ki jih je
bilo v dolini Kamniške Bistrice kar veliko (Golnar in sod., 2012). To pribežališče je bilo zanje
idealno, saj je bilo ravno prav odmaknjeno in skrito, hkrati pa razmeroma blizu večjim
mestom. Ti spodmoli so sestavljeni iz breče, torej sprijete ledeniške groblje (raznovrstno
kamenje, pesek in blato), katere različna vezivnost na posameznih delih je povzročila
nastanek različno velikih votlin. Rokovnjaške luknje so nekaj desetin metrov dolge galerije s
tudi do 15 m visokim napuščem. So razmeroma visoko nad strugo Sedelščka, od koder so
imeli rokovnjači, če so tam dejansko prebivali, dober pogled na dolino in morda na
približujočo se nevarnost. Podobne jame in spodmole je mogoče najti še na več mestih v
Kamniški Bistrici (Pollak, 1994b).

5.2. Kulturne znamenitosti
5.2.1. Dvorec Kralja Aleksandra Karađorđevića
Prvotno ime dvorca, na katerega naletimo nekoliko naprej od Doma v Kamniški Bistrici, je
bilo Lovska koča kralja Aleksandra, načrte za njegovo gradnjo pa je v letu 1932 izdelal Jože
Plečnik (Golnar in sod., 2012). Danes se uporabljata tudi imeni Plečnikov dvorec oziroma
Titov dvorec. Objekt je bil zgrajen leta 1934. Kralj Aleksander je zelo rad prihajal na lov v
bistriške gozdove, zato je arhitektu Plečniku naročil sprojektirati dvorec, ki se bo lepo ujel z
neokrnjeno naravo. V njem pa ni užival dolgo, saj je bil že v letu njegove zgraditve umorjen
v atentatu. Po 2. sv. vojni je bil dvorec nacionaliziran, vanj pa je pogosto zahajal Josip Broz
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Tito, ki je v Kamniško Bistrico vabil na lov tudi svoje prijatelje in druge ugledne politike. Od
leta 1988 ima dvorec v najemu podjetje Stol iz Kamnika, ki ga je tudi obnovilo (Plečnikov
dvorec sameva, 2012).

5.2.2. Spominski park
Slab kilometer od Doma v Kamniški Bistrici je Spominski park, s ploščami ponesrečencev v
Kamniško-Savinjskih Alpah. Njegov skrbnik je PD Kamnik, na pobudo katerega je v 70-ih
letih tudi nastal (Znamenitosti v dolini Kamniške Bistrice, 2018). Čez park je speljana prijetna
gozdna steza, ob kateri so na skalah, balvanih in drevesih pritrjene plošče v spomin
preminulim gornikom. Park je namenjen v spomin in hkrati v opomin planincem, ki se
odpravljajo na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, da je treba biti v gorah previden.

5.2.3. Kip Valentina Slatnarja
Na majhnem travniku tik pred Domom v Kamniški Bistrici stoji kip Valentina Slatnarja ali
Bosovega Tineta, prvega reševalca v gorah nad Kamniško Bistrico. Bil je tudi vodnik, lovec
in lovski čuvaj, znan po tem, da je preplezal veliko zahtevnih predelov v KamniškoSavinjskih Alpah. O njem se je ob koncu devetnajstega stoletja širil glas, da mu v visokogorju
nikoli ne spodleti, ker naj bi pil gamsovo kri. Postal je ena največjih legend kamniškega
planinstva (Valentin Slatnar …, 2017).

5.2.4. Kapelica Lurške Matere Božje
Kapelica je v neposredni bližini Doma v Kamniški Bistrici. Postavljena je bila v letu 1897 in
posvečena Lurški Materi Božji. Leta 1928 se je v njej poročila oskrbnica Doma v Kamniški
Bistrici. Zakaj so kapelico postavili ni znano, verjetno iz podobnih razlogov kakor v drugih
alpskih dolinah: da bi se verni pohodniki lahko priporočili Mariji pred pohodom in se nazaj
grede zahvalili za srečno opravljeno turo. Med obema vojnama so v kapelici opravljali tudi
pogrebe in obrede za v gorah ponesrečene planince. V povojnih časih je bila pogosto
oskrunjena. Leta 1967 so jo obnovili in v njej ponovno dovolili bogoslužje. Nazadnje je bila
obnovljena v letu 2006. Zdaj je lep kulturni spomenik v dolini (Kapela Lurške Matere Božje,
2018).
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6. Pregled planinske infrastrukture in druge relevantne
turistične opremljenosti
6.1. Planinske poti in pomembnejši vrhovi ob poteh
6.1.1. Območje Kamniškega sedla
Kamniško sedlo najgloblje in najširše prekine glavni greben Kamniških Alp. Zaradi značilne
oblike je prepoznavno tudi od daleč, iz doline. Južna pobočja preraščajo strmi travniki, na
severno stran pa se prelomi v strme prepade proti Logarski dolini (Stritar, 1998). Izhodišče za
vzpon na Kamniško sedlo je parkirišče ob Domu v Kamniški Bistrici. Le malo naprej se pot
usmeri v strm breg proti spodnji postaji tovorne žičnice. Potem se strmo nadaljuje do
priključitve poti iz Jermance, kjer je najvišje izhodišče z možnostjo parkiranja. Od tod udobna
pot preči pobočja Brane nad dolino Sedelščka. V Klinu prekorači manjšo grapo in se spet
nekoliko strmeje usmeri proti vzhodnemu ostenju Brane, kjer se gozd postopoma končuje. Na
zgornji gozdni meji stoji nekdanji pastirski stan, ki je do danes ohranil ime Pri pastirjih. Nato
se pot nadaljuje po travnatih strminah. Na levi strani od nje so pasovi ruševja, na desni pa
melišče (Stritar, 2003). Kamniška koča na Kamniškem sedlu leži tik pod vršnim predelom
sedla na višini 1884 m. Višinska razlika Dom v Kamniški Bistrici–Kamniško sedlo je torej
1283 m (Stritar, 2003), predvideno trajanje hoje pa je 3 ure in 30 minut (Kamniško –
Savinjske Alpe, 2006).
Slika 3: Pogled proti Kamniškemu sedlu od Pastirjev

Avtor: Tim Janežič, 2018.
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6.1.1.1. Pot na Brano
Priljubljena pot na 2253 m visoko Brano je speljana mimo Kamniške koče na Kamniškem
sedlu proti zahodu. Na skrajnem zahodnem robu sedla se pot razcepi: ena vodi v Logarsko
dolino, druga pa zavije levo v pobočja Brane, imenovana Boštjanca. Nekoliko višje se pot
spet razcepi, prva gre desno proti Turski gori, druga pa levo proti Brani. Skalnata steza je
ponekod zavarovana z jeklenicami in klini. Kmalu nas pripelje na vršni greben, kjer se odpre
pogled proti dolini Kamniške Bistrice. Od tod vodi kratka steza po grebenu do vrha Brane
(Stritar, 2003). Višinska razlika od Kamniškega sedla je torej 369 m, od Kamniške Bistrice pa
1652 m. Sama pot je razmeroma nezahtevna in nenevarna, kadar pa so skalna severna pobočja
Brane prekrita s snegom, je zelo zahtevna in nevarna. Od Kamniškega sedla je vzpon na
Brano dolg približno eno uro, kar pomeni, da celoten vzpon iz doline Kamniške Bistrice traja
približno 4 ure in 30 minut (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
Slika 4: Brana s Kamniškega sedla

Avtor: Tim Janežič, 2018.
6.1.1.2. Pot na Tursko goro
Pot na Tursko goro se začne kakor na Brano, od prej omenjenega drugega razcepa pa še nekaj
časa preči pobočja Brane in se zatem po zelo zahtevnem zavarovanem delu strmo spusti v
izrazito škrbino, imenovano Kotliči. Sledi najslikovitejši del: zavarovana pot nas pelje skozi t.
i. Sod brez dna, naravno okno v steni Turske gore. Potem strmina postopoma popušča in že
smo na vrhu Turske gore s 2251 m (Jermanca – Turska gora …, 2018). Od Kamniškega sedla
je torej višinska razlika do Turske gore 367 m, iz doline Kamniške Bistrice pa 1650 m. Sama
pot je od Kamniškega sedla zelo zahtevna, saj je dobršen del zavarovan z jeklenicami in klini.
Vzpon na Tursko goro s Kamniškega sedla traja še nadaljnji 2 uri in 30 minut, torej celoten
vzpon iz doline Kamniške Bistrice traja 6 ur (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
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6.1.1.3. Pot na Planjavo
Od koče na Kamniškem sedlu se pot usmeri v desno in kmalu preči melišče. Potem sledi zelo
zahteven zavarovani del, začenši v zahodnem ostenju Planjave. Zavarovana pot pelje čez
poličke in grape, v katerih je še v zgodnjem poletju lahko sneg. Potem dospe na vršni del
Planjave, od koder se nadaljuje po lepo razglednih visokogorskih travnikih do razpotja s potjo
na Ojstrico. Od tod je strma pot speljana naravnost na vrh Planjave, kjer se poleg razgleda na
kamniško odpre še razgled na savinjsko stran (Jermanca – Planjava…, 2018). Planjava je
visoka 2392 m, kar pomeni, da je višinska razlika od Kamniškega sedla 508 m, od Doma v
Kamniški Bistrici pa 1791 m. Od Kamniškega sedla se hodi do Planjave 2 uri, od izhodišča v
Kamniški Bistrici pa 5 ur in 30 minut. Pot je označena kot zelo zahtevna, predvsem zaradi
zavarovanega ostenja Planjave (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).

6.1.2. Območje Kokrskega sedla
Od Doma v Kamniški Bistrici je mogoč avtomobilski dostop do spodnje postaje tovorne
žičnice za Kokrsko sedlo. Sicer pa se pot vije od doma v Kamniški Bistrici po širokem
kolovozu, ki je v razmeroma slabem stanju, proti Koncu do spodnje postaje tovorne žičnice.
Potem steza zavije strmeje v bukov gozd, ki se po približno eni uri hoje konča. Od tod se pot
nadaljuje po gruščnatem in deloma travnatem terenu proti Kokrskemu sedlu (Stritar, 2003), ki
leži na nadmorski višini 1791 m, kar pomeni, da je višinska razlika od Doma v Kamniški
Bistrici 1190 m, sama pot pa traja 3 ure ter je razmeroma nezahtevna in nenevarna (Kamniško
– Savinjske Alpe, 2006).
Slika 5: Pogled na Kokrsko sedlo

Avtor: Tim Janežič, 2018.
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6.1.2.1. Pot na Grintovec
Grintovec je z 2558 m najvišja gora v Kamniško-Savinjskih Alpah. Hkrati je dostop nanj
najmanj zahteven od vseh vzponov na skalne dvatisočake glavnega grebena KamniškoSavinjskih Alp. Zato je primeren za vsakogar, ki se lahko loti dolge hoje, saj je tehnično
nezahteven. Zaradi njegove višine je navdušujoč predvsem razgled z vrha, od koder se vidi
vse do Dolomitov in Visokih Tur na severu ter prostranih notranjskih gozdov na jugu. Od
Cojzove koče na Kokrskem sedlu se pot usmeri proti severu čez krajšo travnato strmino do
razcepa, od koder zavije na levo, na desno se gre namreč proti Skuti. Sledi prečenje v kotanjo
Spodnje Jame, od tod pa vzpon proti Strehi, kjer je spet razpotje: leva pot vodi proti Kočni,
desna pa po strmi Strehi naravnost na najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp (Stritar, 2003).
Višinska razlika od Cojzove koče na Kokrskem sedlu je torej 767 m, od Doma v Kamniški
Bistrici pa 1957 m. Od Kokrskega sedla je čas vzpona označen na 2 uri, torej vzpon od Doma
v Kamniški Bistrici traja 5 ur (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
Slika 6: Pogled na Grintovec s Kalške gore

Avtor: Tim Janežič, 2018.

6.1.2.2. Pot na Skuto
Skuta je tretja najvišja gora v Kamniško-Savinjskih Alpah z 2532 m. Dviga se nad
prostranima planotama Mali in Veliki podi, ki sta polni kraških pojavov in kjer sta postavljena
tudi Bivak pod Skuto in Bivak pod Grintovcem. Na prej omenjenem razcepu nad Kokrskim
sedlom se pot usmeri v desno, torej k podom pod južnimi ostenji Dolgega hrbta do strme
stopnje levo od Štruce. Onstran stopnje pride na varno uravnavo severno ob Štruci. Sledi rahel
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spust, potem pa nezahteven vzpon na vrh Skute. Sam vzpon je označen kot zelo zahteven, saj
je skalni svet ponekod izpostavljen in zavarovan (Stritar, 2003). Od Kokrskega sedla je
višinske razlike 741 m, od Doma v Kamniški Bistrici pa kar 1931 m. Čas hoje je od Cojzove
koče ocenjen na 3 ure vzpona, celoten vzpon pa na 6 ur (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
6.1.2.3. Pot na Kočno
Kočna je najzahodnejša gora v pogorju Grintovcev in z višino 2540 m druga najvišja v
Kamniško-Savinjskih Alpah. Sama gorska gmota je sestavljena iz dveh vrhov, in sicer iz
Jezerske in Kokrske Kočne. Oba vrhova sta med seboj povezana z zavarovano stezo (Stritar,
2003). Od Cojzove koče na Kokrskem sedlu se pot nadaljuje do že prej opisanega razcepa
poti za Grintovec na eni in Kočno na drugi strani. Od tod se prečijo strma travnata pobočja
proti zahodu, nato se zlagoma začne spust do položnih travnatih pobočij, imenovanih Srednji
Dolci. Sledi razpotje, pri katerem se pot usmeri levo proti bivaku in Kokrski Kočni, preči
melišče in kratko grapo vse do bivaka. Potem se vzpne desno navzgor po melišču do nekoliko
zahtevnejšega skalnega dela. Sledi lažje plezanje po sicer nezavarovani poti, vendar pa je
skala varna in polna oprimkov. Tik pod vrhom postane pot nekoliko strmejša, v pomoč
planincem pa je tudi nekaj jeklenic (Suhadolnik – Kokrska Kočna …, 2018). Celotna višinska
razlika je, zaradi vmesnega spusta, več kakor 2000 m. Od Kokrskega sedla je čas hoje 3 ure in
30 minut, torej je od izhodišča skupaj 6 ur in 30 minut (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
Slika 7: Pogled na Kočno z vrha Grintovca s Triglavom v ozadju

Avtor: Tim Janežič, 2018.

6.1.3. Območje Korošice in Presedljaja
Korošica je travnata uravnava med vrhovi Ojstrice, Koroškega vrha in Lučkega Dedca. Na
robu uravnave stoji Kocbekov dom na Korošici (1808 m. n. m.), ki je bil v času pisanja
naloge nefunkcionalen, ker ga je v jeseni leta 2017 prizadel požar. Izhodišče poti na Korošico
čez Presedljaj je začetek doline Kamniške Bele, kjer je manjše neurejeno parkirišče. Pot vodi
čez moreno, ki jo prerašča bukov gozd, do reke Kamniške Bele – ta kmalu ponikne. Sledi
kilometer bolj ali manj položne poti, v neposredni bližini slapu Orglice pa se začne strmeje
vzpenjati. Gozd je vedno redkejši, pot pa kmalu pripelje do pomola v grebenu, ki se imenuje
Prižnica. Na pomolu stojita klop in miza, od tam pa se ponuja slikovit razgled. Kmalu nad
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zgornjo gozdno mejo na višini 1613 m je Presedljaj. Od tod se odpre pogled na dolino Lučke
Bele in Dleskovško planoto. Presedljaj je hkrati razpotje, na desno namreč zavije pot na
Konja, na levo pa po ruševnatih pobočjih Vežice proti Korošici. Svet postaja vedno bolj
planotast vse do Praga na višini 1910 m, od koder se odpre pogled na Ojstrico in kotlino
Korošice. Od tod se pot zlagoma spusti do Kocbekovega doma na Korošici (Kamniška
Bistrica – Presedljaj – Korošica, 2013). Sama pot je tehnično nezahtevna, potrebna je zgolj
zadostna kondicijska pripravljenost, saj je čas hoje okrog 4 ure in 30 minut. Višinska razlika
od izhodišča do Korošice je 1237 m (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
6.1.3.1. Pot na Konja
Konj in Rzenik sta vrhova na stranskem gorskem hrbtu med osrednjim grebenom KamniškoSavinjskih Alp in planoto Veliko planino. Pot na Konja se od zgoraj opisane poti na Korošico
odcepi na Presedljaju. Od tod zavije v desno in kmalu se začne zelo zahteven vzpon, pot je
zavarovana z jeklenicami in klini. Sledi prečenje pobočja Lučke Kope do prihoda na greben.
Od tod je vrh Konja na nadmorski višini 1803 m že blizu (Kamniška Bistrica – Presedljaj –
Korošica, 2013). Sama pot iz doline Kamniške Bele traja okrog 4 ure (Kamniška BelaPresedljaj (3 ure), Presedljaj-Konj (1 ura)), višinska razlika pa je 1232 m. Pot je od
Presedljaja naprej tehnično zelo zahtevna (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
6.1.3.2. Pot na Ojstrico
Ojstrica je z vzhodne strani znana kot lepotica Grintovcev, saj njena skladna piramidasta
oblika elegantno zaključuje osrednjo skupino Kamniško-Savinjskih Alp (Stritar, 2006). Od
Kocbekovega doma na Korošici se pot nadaljuje v rušnato strmino nad domom. Po približno
20 minutah hoje se položi in nadaljuje po travnikih, te pa kmalu zamenja grušč. Pot najprej
preči dve grapi, za njima pa se začne strmeje vzpenjati po vedno bolj razglednem pobočju.
Postaja vedno bolj strma in gruščnata. Nato se spet nekoliko položi in dospe do glavnega
grebena. Od tod je pot ponovno zelo strma in se nadaljuje po razčlenjenem skalovju vse do
2350 m visokega vrha Ojstrice (Planina Podvežak – Ojstrica …, 2018). Gre za zelo zahtevno
pot, saj je na posameznih delih izpostavljena in zavarovana. Višinska razlika od Kocbekovega
doma je 542 m, od izhodišča pa 1779 m. Čas hoje je ocenjen na 6 ur iz doline Kamniške Bele,
oziroma 1 uro in 30 minut od Kocbekovega doma (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).

6.2. Planinske koče, domovi in bivaki
6.2.1. Dom v Kamniški Bistrici
Dom je postavljen na jasi v neposredni bližini izvira Kamniške Bistrice na nadmorski višini
601 m. To je značilna dolinska postojanka, odprta vse leto. Od konca 2. sv. vojne jo oskrbuje
PD Ljubljana Matica. V neposredni bližini doma je parkirišče in končna postaja avtobusa.
Bližina izvira, izhodiščna lega za vzpone in lahek dostop pa so glavni dejavniki, zaradi katerih
je dom vse leto dobro obiskan (Stritar, 2003). V njem je v sobah 36 postelj, 9 postelj pa je na
skupnih ležiščih. Premore še 100 sedišč za goste (Seznam koč …, PZS, 2018). Od Stahovice
je dom oddaljen 13 km. Od začetka doline ob reki vodi tja tudi Koželjeva pot, ki je časovno
dolga približno 2 uri (Kamniško – Savinjske Alpe, 2006).
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6.2.2. Kamniška koča na Kamniškem sedlu
Kamniška koča na Kamniškem sedlu leži malo pod vršnim delom Kamniškega sedla na višini
1864 m. Do nje je speljana tudi tovorna žičnica, tako da je oskrba enostavna. Koča je odprta
od začetka junija do sredine oktobra, ob lepih koncih tedna pa tudi v preostalem delu leta
(Stritar, 2003). Razpolaga s 16 ležišči v sobah, 40 ležišči na skupnih ležiščih in 12 ležišči v
zimski sobi ter s 120 sedišči za goste (Seznam koč …, 2018). Koča je priljubljena postojanka
za nadaljnje vzpone na okoliške vrhove, pa tudi kot končni cilj ture. Najpriljubljenejša vzpona
sta na bližnji Planjavo in Brano.
Slika 8: Kamniška koča na Kamniškem sedlu

Avtor: Tim Janežič, 2018.

6.2.3. Cojzova koča na Kokrskem sedlu
Cojzova koča leži na slikovitem sedlu med Kalško goro in grebenom, imenovanim Dolge
stene, ki se pnejo proti Grintovcu. To je predvsem ena priljubljenejših postojank zaradi
idealne lokacije za nadaljnje vzpone v osrčje Grintovcev. Najpriljubljenejši cilj je zagotovo
Grintovec kot najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp. Priljubljena pa je koča tudi kot končni
cilj. Leži na nadmorski višini 1791 m ter ima 111 ležišč v sobah, 10 ležišč na skupnih ležiščih
in 12 ležišč v zimski sobi, ponuja pa tudi 81 sedišč za goste. Obratuje od začetka junija do
sredine oktobra (Seznam koč …, 2018).
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Slika 9: Cojzova koča na Kokrskem sedlu (v ozadju Kalška gora)

Avtor: Tim Janežič, 2019.

6.2.4. Kocbekov dom na Korošici
Dom stoji ob robu travnate kotanje med Ojstrico, Lučkim Dedcem in Koroškim vrhom, in
sicer na nadmorski višini 1808 m. Koča je zelo primerna za vmesno postojanko tur v
vzhodnih Grintovcih, najpriljubljenejši vrh v bližini pa je zagotovo Ojstrica (Stritar, 2003).
Največja zanimivost je velika travnata kotanja, na robu katere je koča. Leži med skalnimi
vrhovi, v poletnih mesecih pa vsako leto gosti tudi nogometne tekme. Kocbekov dom
razpolaga z 32 posteljami v sobah, 69 na skupnih ležiščih in 10 v zimski sobi. Za goste je
namenjenih 80 sedišč. Obratovalni čas je sicer omejen na obdobje med junijem in oktobrom.
V času pisanja naloge koča še ni bila odprta, ker čaka na obnovo zaradi škode, ki jo je
povzročil požar (Seznam koč …, 2018).

6.2.5. Bivak Pavla Kemperla pod Grintovcem
Bivak nosi ime po kamniškem alpinistu in gorskem reševalcu Pavlu Kemperlu. Stari bivak, ki
je premogel zgolj štiri ležišča in bil razmeroma slabo opremljen, so zamenjali v letu 2009,
postavili so nov, modern bivak, ki sprejme 8 ljudi (Seznam koč …, 2018). Stoji na nadmorski
višini 2012 m, na Velikih podih, točneje na Legarjih. Postavljen je v osrčju Grintovcev in je
lepo izhodišče za vzpon na Grintovec, Skuto, Dolgi hrbet itd. (Stritar, 2003).

6.2.6. Bivak pod Skuto na Malih podih
Bivak stoji na razglednem spodnjem robu Malih podov, in sicer na nadmorski višini 2070 m.
Do njega vodi strma nemarkirana pot čez Žmavčarje. Stari bivak je zamenjal modernejši v
letu 2015. Sestoji iz treh modulov, v prvem je vhod in odložišče za opremo, v drugem je
spalnica s prostorom za druženje, tretji modul pa je namenjen izključno počitku. Obe stranski
steni sta stekleni in ponujata panoramski razgled na dolino na eni in Skuto na drugi strani.
Bivak lahko sprejme 10 ljudi (Seznam koč …, 2018).
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6.3. Druga turistična ponudba, pomembna za planince
6.3.1. Gondola na Veliko planino
Spodnja postaja nihalke na Veliko planino je le 3 km pred koncem doline Kamniške Bistrice,
iz mesta Kamnik pa je oddaljena približno 10 km. Nihalka obratuje že od leta 1963 (Zbornik
PD Kamnik, 1993). V letu 2011 je doživela pomembno prenovo, saj je bila vgrajena nova
strojnica. Danes sprejme 32 potnikov in jih na vrh pripelje v petih minutah. Nihalka letno
povprečno prepelje 32.000 ljudi, rekordno pa je bilo leto 2017, ko se je z njo prepeljalo več
kot 53.000 ljudi. Ob začetni postaji nihalke je tudi veliko parkirišče z gostinskim objektom in
turistično informacijsko točko. Ob zgornji postaji stoji hotel Šimnovec, od koder naprej vodi
sicer že precej dotrajana sedežnica na Veliko planino (53. rojstni dan nihalke .., 2017).
Nihalka je zelo pomembna za obisk Velike planine in tudi doline Kamniške Bistrice.

6.3.2. Piknik center Pri Jurju
Piknik center Pri Jurju je v neposredni bližini Doma v Kamniški Bistrici. Obsega prostor za
piknik in zabavo, gostinski objekt in avtokamp. Gre za zelo priljubljen cilj za organizacijo
raznoraznih zabav v neokrnjeni naravi. Z vidika planinstva pa je pomemben predvsem
avtokamp. Postajališče za avtodome je namreč urejeno v sklopu prostora za piknik, kjer so
mogoči priklop na elektriko, oskrba z vodo ter izpust fekalij in vode. Sama lokacija je
primerna za planince, ki od tod odhajajo v okoliške hribe, in za turiste, ki zgolj uživajo v
naravnih lepotah doline Kamniške Bistrice (Postajališče za avtodome Pri Jurju …, 2018).

6.3.3. Kamp Alpe
Kamp Alpe je v neposredni bližini izhodiščne postaje nihalke za Veliko planino. Sprejme
lahko 150 ljudi, obratuje pa od 1. maja do 30. septembra. Kamp je razdeljen na tri cone, in
sicer na cono za kampiranje, cono za avtodome in glamping cono. V coni za kampiranje je 15
parcel za šotore s sanitarijami in elektriko. Ocenjena je z dvema zvezdicama. V coni za
avtodome je slednjim namenjenih 15 opremljenih parcel. Glamping cona pa vključuje lesene
alpske hiške na robu kampa, ki premorejo deset ležišč. Posamezna hiška je namenjena dvema
osebama. Kamp je zelo prijetno izhodišče za razne športne dejavnosti, tudi za planinstvo
(Kamp Alpe, 2018).

6.3.4. Kraljev hrib
V neposredni bližini Kampa Alpe in spodnje postaje nihalke za Veliko planino je Kraljev
hrib, kompleks za rekreacijo in zabavo, kjer je mogoče tudi prespati. Sam kompleks združuje
restavracijo, hostel, kamp in površine za paintball. Restavracija se ponaša z lepo lokacijo v
neokrnjeni naravi in pestro kulinarično ponudbo. Med bolj priljubljenimi jedmi so domače
postrvi, jelenov golaž in domači štruklji. Ponujajo tudi možnost organiziranja piknikov in
različnih slavij na prostem. Restavracija premore 40 sedišč v notranjih prostorih in 140 na
prostem. Hostel pa je v novo-obnovljenem mansardnem delu gostišča in zajema več
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dvoposteljnih, štiriposteljno in družinsko sobo. Poleg tega je mogoč najem brunarice za šest
oseb, ki spominja na čase, ko so na Kraljevem hribu še prenočevali lovci, ki so vodili na lov
pomembne goste. Kamp je v neposredni bližini gostišča in parcele na njem so razporejene
terasasto. Na voljo je 25 urejenih prostorov za kampiranje z vso ustrezno sanitarno opremo.
Na Kraljevem hribu je tudi poligon za paintball, ki so ga odprli že leta 1992. Ponujajo še
najrazličnejše vrste rekreacije, kot so odbojka, košarka, badminton, namizni tenis in celo
hokej na travi. Seveda je ta lokacija idealna tudi za izlete v okoliške gore. Vsako leto
organizirajo dogodek »Kralj gore« oziroma »King of the hill«. Gre za odprto zabavo na
prostem, namenjeno predvsem ljubiteljem elektronske glasbe (Kraljev hrib, 2018).

7. Pomembnejši dogodki v Kamniški Bistrici
7.1. Tek na Grintovec
Tek na Grintovec je tradicionalno gorsko športno tekmovanje, na katerem ne sodeluje zgolj
domača, ampak tudi tuja konkurenca. Organizira ga Klub gorskih tekačev Papež Kamnik.
Prvi gorski tek na Grintovec so priredili leta 1996. Gre za gorski tek, v katerem je treba
premagati 1976 m nadmorske višine in razdaljo približno 10 km. Start je določen v Piknik
centru Pri Jurju, cilj pa na vrhu Grintovca na nadmorski višini 2558 m. Na prvem teku na
Grintovec leta 1996 je zmagal Marjan Zupančič. Za tem je tek prerasel slovenske okvire in
postal del svetovnega pokala v gorskem teku. Na deseto obletnico prireditve je Novozelandec
Jonathan Wyatt postavil izjemen rekord proge s časom 1 ura 15 minut in 43 sekund
(Ambrožič, 2016). Od leta 2002 je tekmovanje uvrščeno tudi med tekme za pokal Slovenije v
gorskih tekih. Proga je za člane vsa leta enaka, le da so pozneje dodali progo za članice,
mladince in mladinke do Kokrskega sedla. Možnost tekmovanja imajo tudi najmlajši, seveda
na krajših progah (Iz zgodovine tekov na Grintovec …, 2016).

7.2. Dan Kamniških planin
Dan Kamniških planin je kulturna prireditev, namenjena vsem ljubiteljem kamniških gora in
gora nasploh. Organizira ga PD Kamnik, in sicer vsako leto, izmenično na Kokrskem ali
Kamniškem sedlu. Dogodek spremlja kulturni program, ob koncu pa je pogostitev planincev.
Tradicionalno ga organizirajo ob koncu junija, prvič pa je bila prireditev izvedena leta 1982
(Dan Kamniških planin, 2016).
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8. Rezultati in analiza anketiranja
Za kar najbolj verodostojen prikaz značilnosti planinskega obiska doline Kamniške Bistrice
sem na obravnavanem območju opravil anketiranje planincev, da bi pridobil informacije o
navadah tamkajšnjega planinarjenja. Anketiranje sem opravljal na najbolj obljudenih poteh, ki
vodijo iz doline Kamniške Bistrice v osrednje pogorje Kamniško-Savinjskih Alp, in sicer
približno na sredini vsake poti. Na teh točkah so postavljene tudi klopi, tako da je bilo
anketiranje za planince lagodnejše. Na poti na Kamniško sedlo sem anketiranje izvedel pri
Pastirjih, na poti na Kokrsko sedlo na klopi tik pred koncem bukovega gozda, na poti na
Presedljaj pa pri klopeh in mizi na razgledišču, spet približno na sredi poti. Planince sem
anketiral ob sobotah, ko je v gorah več ljudi, in sicer dopoldne, ko so se večinoma vzpenjali
proti svojim ciljem. Izbral sem si sobote v juliju, in sicer v sončnem vremenu. Tako je bilo
anketiranje na poti na Kamniško sedlo izvedeno 1. julija, na poti na Presedljaj 8. julija, na poti
na Kokrsko sedlo pa 29. julija. Največ anketirancev sem pridobil na poti na Kamniško sedlo,
kjer je bilo tudi največ ljudi, najmanj pa na poti na Presedljaj, ki je od navedenih treh poti tudi
najmanj obljudena. Opravil sem 50 anket in na njihovi podlagi izdelal grafične prikaze in
analizo skupnih značilnosti planinskega obiska. Slabost mojega anketiranja je bila majhno
število anketirancev – rezultati bi bili verodostojnejši, če bi bilo anketiranih več planincev.
Anketni vprašalnik sestoji iz trinajstih vprašanj o planinarjenju in vprašanj o osebnih podatkih
ter je priložen nalogi. Rezultati anketiranja so odgovor na dve raziskovalni vprašanji, in sicer:



Kateri dejavniki vplivajo na obisk območja Kamniške Bistrice in planinskih ciljev na
tem območju?
Kakšne so značilnosti planinskega obiskovanja območja Kamniške Bistrice?

8.1. Sociodemografske značilnosti anketirancev
Anketirance sem razporedil v štiri starostne skupine, v katerih so večinoma enakomerno
zastopani. Najmlajši anketiranec je star 13 let, najstarejši pa 80 let. Polovica jih je zaposlenih,
20 % je upokojenih, visok pa je delež študentov, in sicer 22 odstoten. Na grafikonu je 8 %
vprašanih označenih pod drugo, to so tisti, ki na vprašanje o svojem zaposlitvenem statusu
niso želeli odgovoriti, ter dijaki in osnovnošolci. Spolna sestava se močno nagiba v moško
stran: 62 % vprašanih je moškega, zgolj 38 % pa ženskega spola. Več od polovice vprašanih
dosega visoko stopnjo izobrazbe, 38 % pa srednjo, pri čemer je treba poudariti, da v to
skupino spadajo tudi študentje. Splošna stopnja izobrazbe je torej visoka. Kakor je bilo že
omenjeno, glavnina anketirancev prebiva v neposredni bližini doline Kamniške Bistrice,
večinoma med Ljubljano in Kamniško Bistrico. Kar 20 % jih tako prihaja iz Kamnika, 14 %
pa iz Ljubljane. Več jih je še iz Domžal, Trzina, Mengša, Lukovice, Vodic itn. Kar 36 %
vprašanih ni včlanjenih v nobeno planinsko društvo, 16 % jih je včlanjenih v PD Kamnik, 12
% v PD Ljubljana Matica, drugi pa večinoma prihajajo iz manjših planinskih društev v
neposredni bližini Kamnika.
Ugotavljam, da je dolina Kamniške Bistrice s svojim goratim predelom priljubljena
pohodniška točka predvsem za prebivalce t. i. suburbanega območja severno od Ljubljane, kar
je razvidno predvsem po številu anketirancev iz Ljubljanske kotline, območja med Ljubljano
in Kamnikom, večina jih je vključena tudi v planinska društva tega območja. Le 10 %
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planincev prihaja iz drugih predelov Slovenije. Primerna je za obisk vseh starostnih skupin,
saj so bili anketiranci porazdeljeni razmeroma enakomerno v vse starostne kategorije.
Grafikon 1: Starostna sestava

Grafikon 2: Zaposlitveni status
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Grafikon 3: Izobrazbena struktura
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8.2. Kateri dejavniki vplivajo na obisk območja Kamniške Bistrice in
planinskih ciljev na tem območju?
V navezavi na prvo delovno vprašanje pojasnjujem predvsem, zakaj se posameznik odloči za
obisk doline Kamniške Bistrice, kateri dejavniki so torej tisti, ki ga prepričajo, da pride sem.
V zvezi z vprašanjem o pogostosti obiska doline Kamniške Bistrice so anketiranci, ki so
označili izbiro »zelo pogosto« (skoraj vsak teden ali še pogosteje), kot glavni razlog navajali
dostopnost. Kar 83 % od njih je za glavni dejavnik izbralo dobro dostopnost, drugi pa so
izbrali še veliko pestrost planinskih poti ter cenejše storitve in lepšo okolico. Izmed
posameznikov, ki so za glavni dejavnik obiska izbrali dobro dostopnost, jih kar 40 % prihaja
iz Kamnika, veliko pa tudi iz bližnje okolice tega mesta.
Razloge za dobro dostopnost najdemo v legi doline Kamniške Bistrice, saj je blizu Ljubljane,
od koder vodijo urejene regionalne ceste. Glavna prometnica v dolini je 6,1 km dolga državna
cesta od Stahovice do Doma v Kamniški Bistrici. Največja težava doline pa je pomanjkanje
parkirnih prostorov (Ogrin, Prašnikar, 2016).
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Zaradi dobrih prometnih povezav večina prišlekov obiskuje dolino z osebnim avtomobilom.
Tako so prav vsi anketiranci navedli, da se v Kamniško Bistrico pripeljejo z osebnim
avtomobilom. Zaradi dobre dostopnosti in bližine domovanj anketirancev prednjačijo
enodnevni izleti, ki jih prakticira kar 46 % vprašanih, le malo pa je takih, ki na širšem
območju Kamniške Bistrice prespijo enkrat ali večkrat na leto.
Planinci lahko prespijo v planinskih kočah, pa tudi na območjih za kampiranje v dolini. V
planinskih kočah in bivakih lahko na obravnavanem območju trenutno prespi 240 ljudi, od
tega v Domu v Kamniški Bistrici 45, v Kamniški koči na Kamniškem sedlu 56, v Cojzovi
koči na Kokrskem sedlu 121, v Bivaku Pavla Kemperla pod Grintavcem 8 in v Bivaku pod
Skuto 10 planincev. V vseh objektih, razen v Domu v Kamniški Bistrici, je mogoče
prenočevati tudi pozimi. Izpad pri ponudbi nastanitve se močno pozna zaradi požara
Kocbekovega doma na Korošici, kjer je lahko prespal kar 101 planinec, spanje pa je bilo
omogočeno tudi v zimski sobi.
Grafikon 4: Pogostost spanja na območju Kamniške Bistrice
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Motiv je pomemben dejavnik pri odločanju o obisku nekega kraja. S tem v zvezi me je
zanimalo, katere dejavnosti poleg planinarjenja največ prispevajo k odločitvi za obisk doline
Kamniške Bistrice.
Poleg pestre planinske ponudbe so na tem območju privlačne še posamezne naravne in
kulturne znamenitosti. Med naravnimi znamenitostmi so bolj poznane: slap Orglice, izvir
Kamniške Bistrice, Predaselj, Rokovnjaške luknje ter balvana Lepi kamen in Žagana peč. Od
kulturnih znamenitosti prišleki lahko obiščejo: Spominski park, dvorec kralja Aleksandra,
kapelico Lurške Matere Božje, kip Valentina Slatnarja in druge, manj znane posebnosti. Med
možnimi motivi je tudi gostinska ponudba, za katero je poskrbljeno v planinskih kočah in pri
dolinskih ponudnikih (restavracija Kraljev hrib, Piknik center Pri Jurju, gostišče pri spodnji
postaji nihalke na Veliko planino). Na obravnavanem območju doline je poleg planinstva
mogoče izvajanje še drugih vrst rekreacije: paintball, odbojka, košarka in hokej na travi na
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Kraljevem hribu. Dom v Kamniški Bistrici je priljubljen cilj tudi za kolesarje. Dejstvo, da se
le 4 % vprašanih prehranjuje izključno v planinskih kočah, 68 % kombinirano, 28 % pa jih
hrano prinese s seboj, govori o tem, da gostinska ponudba ni pomembnejši dejavnik za izbiro
območja Kamniške Bistrice za izlet.
Primarni motiv za obisk doline je torej planinarjenje, ki ga kot motiv navajajo vsi anketiranci.
Pri 43 % je planinarjenje edini motiv, 28 % vprašanih pa pritegnejo tudi druge oblike
rekreacije. Precejšen odstotek jih upošteva še naravne znamenitosti in gostinsko ponudbo,
medtem ko je zanimanje za kulturne znamenitosti nizko.
Grafikon 5: Motivi za obisk doline Kamniške Bistrice
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Vir informacij o območju planinarjenja, predvsem pa prepričljivost tega vira je prav tako
pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na odločitev o obisku. Dejstvo, da je kar 64 % vprašanih
izvedelo za gorski svet doline Kamniške Bistrice od staršev, govori v prid temu, da je sama
destinacija za prebivalce bližnjih krajev priljubljena že zelo dolgo; celo starejši anketiranci so
navedli, da so na to območje že zahajali s starši. Razmeroma veliko vprašanih je dobilo
informacije od prijateljev. Iz preostalih v anketi navedenih virov je informacije prejelo
razmeroma malo ljudi, iz medijev in na turistično informacijskem centru pa celo nobeden.
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Grafikon 6: Viri informacij o dolini Kamniške Bistrice

Od kod ste izvedeli za dolino Kamniške
Bistrice oziroma kaj vas je prepričalo o
obisku?
2 %2 %

Literatura

32 %

Internet

64 %

Prijatelji
Starši

Letni čas ne predstavlja pomembnejšega dejavnika planinskega obiska, vpliva pa na število
obiskovalcev. Veliko je takih, ki v dolino prihajajo vse leto. Živijo namreč blizu, zato je
Kamniška Bistrica zanje ves čas privlačna, saj jo tudi najbolje poznajo. Drugi delež vprašanih
obiskuje dolino v kopni sezoni. Gre za anketirance, ki niso vešči zahtevnejših vzponov, med
katere spadajo zimski vzponi, zato si za turo izberejo tehnično nezahteven cilj, denimo
Kamniško sedlo. Tako lahko ugotovimo, da je dolina Kamniške Bistrice najbolj obremenjena
z obiskovalci v kopni sezoni, predvsem pa v poletnih mesecih. Vsi anketiranci so odgovorili,
da tu planinarijo poleti. Od teh jih 16 % planinari samo poleti, drugi pa tudi v drugih letnih
časih.
Grafikon 7: Letni čas obiska
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8.3. Kakšne so značilnosti planinskega obiskovanja območja
Kamniške Bistrice?
Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na značilnosti planinskega obiska doline Kamniške
Bistrice. Zanimalo me je, kako posamezni planinci organizirajo svoje izlete, v kakšni zasedbi
se odpravijo, s kakšnim prevoznim sredstvom, kakšne so njihove navade, katere poti in cilje
najraje obiskujejo ter katere vrhove so do zdaj največkrat dosegli.
V kategoriji najpriljubljenejših poti je bila pestrost odgovorov zelo visoka, anketiranci so
namreč navedli kar 15 različnih poti. Pričakovano sta močno izstopali le dve poti, in sicer na
Kamniško sedlo (14 posameznikov) in na Grintovec prek Kokrskega sedla (8 posameznikov).
Po trije posamezniki so izbrali še poti na Srebrno sedlo, pot čez Gamsov skret, pot do slapu
Orglice in pot na Veliko planino. Preostale poti so bile med odgovori redkeje zastopane,
skupno pa so anketiranci našteli kar 13 različnih poti. Iz njihovih odgovorov lahko
ugotovimo, da je dolina Kamniške Bistrice prepredena z zelo različnimi potmi, ki se med
seboj precej razlikujejo, tako kot se razlikujejo planinci, in s tem izbor poti, na katere najraje
zahajajo. Logična je tudi prepričljiva prevlada poti na Kamniško sedlo in Grintovec, saj sta
poleg posameznih nemarkiranih poti dve najbolj priročni za dostop v osrednje pogorje.
Pot na Kamniško sedlo se začne pri Domu v Kamniški Bistrici, od tod se vzpne na 1884 m. n.
m. visoko Kamniško sedlo, kjer stoji Kamniška koča na Kamniškem sedlu. Od Kamniškega
sedla je mogoče nadaljevati turo tudi na bližnji Planjavo in Brano. Pot na Grintovec, najvišji
vrh v Kamniško-Savinjskih Alpah, se prav tako prične pri domu v Kamniški Bistrici, od tod
se, prek koče na Kokrskem sedlu (1791 m. n. m.), pot vzpne na 2558 m. n. m. visoki
Grintovec.
Grafikon 8: Najljubša planinska pot
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Zelo podobni odgovori kakor pri najljubši poti se pojavljajo pri ugotavljanju najljubšega cilja.
Tudi pri tem vprašanju so anketiranci navedli kar 15 različnih ciljev, kar prav tako nakazuje,
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da je pestrost planinskih možnosti na tem območju velika. Tako je kar 16 vprašanih
pohodnikov izbralo Kamniško sedlo, 11 pa Grintovec. Drugi cilji so zastopani redkeje, 4
planinci so namreč še izbrali Brano, po trije pa Veliko planino in Planjavo. Tudi tu so rezultati
logični: Grintovec kot najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp je zelo cenjen cilj ob
upoštevanju, da pot nanj ni tehnično zahtevna. Pot na Kamniško sedlo je tehnično prav tako
nezahtevna, do izhodišča na razmeroma visoki nadmorski višini (Jermanca) pa je speljana
makadamska cesta, kar vzpon olajša. Kamniško sedlo je v osrednjem grebenu KamniškoSavinjskih Alp in ponuja več možnosti nadaljevanja vzpona v visokogorje.
Grafikon 9: Najljubši planinski cilj
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Tudi pri izbiri vrha, na katerega so se anketiranci doslej največkrat povzpeli, je prevladoval
najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp, Grintovec, ki ga je največkrat obiskalo kar 17
anketirancev. Brana, na drugem mestu, je najbolj obiskana gora za dvanajst anketirancev,
Planjava pa za pet anketirancev. Drugi so navedli še Kočno, Skuto, Konja, Ojstrico, Kamniški
vrh in Veliko planino. Glede na način anketiranja so odgovori logični, saj je Grintovec
najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp, Brana in Planjava pa sta ob priljubljenem Kamniškem
sedlu. Če bi pri tem vprašanju upoštevali vse možne dostope na Veliko planino in denimo na
Kamniški vrh, bi oba zagotovo zabeležila večji obisk. Treba je poudariti, da sta v odgovorih,
v katerih sta navedena Velika planina in Kamniški vrh, oba upoštevana samo, če je
anketiranec dostopal nanju iz doline Kamniške Bistrice. Poudariti je treba še, da je bilo
anketiranje izvedeno na lokacijah, kjer so tipi planincev v povprečju nekoliko drugačni, kakor
če bi jih anketiral še na območju Velike planine in Kamniškega vrha.
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Grafikon 10: Najpogosteje obiskani vrh
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Pomembna značilnost planinskega obiska je pogostost obiskovanja obravnavanega območja.
Tu je treba opozoriti na dejavnike, ki vplivajo na to pogostost in med katerimi je v ospredju
dostopnost. Ti pa so bili že zajeti v prvem raziskovalnem vprašanju. Pomembna je še
primerjava med pogostostjo obiska doline Kamniške Bistrice in drugih planinskih ciljev v
Sloveniji.
Ugotovljeno je bilo, da v Kamniško Bistrico anketiranci dokaj pogosto prihajajo, kar je
logično, saj jih velika večina prebiva na širšem območju med Ljubljano in KamniškoSavinjskimi Alpami, zato jim je Kamniška Bistrica glede na druge gorske predele najbližja.
83 % anketirancev, ki jo obiskujejo zelo pogosto, je za glavni razlog navedlo prav dostopnost.
Kar 62 % vprašanih pa Kamniško Bistrico obiskuje pogosteje kakor druge gorske predele.
Anketiranci so pogostost svojega obiska lahko opredelili kot: zelo pogosto (skoraj vsak teden
ali še pogosteje), pogosto (približno 1- do 2-krat na mesec), manj pogosto (nekajkrat na leto),
redko (anketiranci so obiskali dolino samo nekajkrat v življenju) ali pa je bil dan anketiranja
njihov prvi obisk. Daleč največ ljudi pride v dolino nekajkrat letno, skoraj polovica manj
enkrat do dvakrat na mesec, še manj pa je tistih, ki jo obiščejo skoraj vsak teden ali še
večkrat.
Grafikon 11: Pogostost obiska doline Kamniške Bistrice
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Grafikon 12: Pogostost obiska doline Kamniške Bistrice v primerjavi z drugimi gorskimi
območji v Sloveniji
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Načini prehranjevanja ob obisku gora so pričakovani, velika večina se jih namreč prehranjuje
kombinirano, le malo pa zgolj v planinskih kočah. 28 % je takih, ki v kočah ne kupujejo
hrane, treba pa je poudariti, da je večina anketirancev znotraj tega odstotka študentov, in sicer
kar 62 %.
Grafikon 13: Način prehranjevanja ob obisku gora
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Kombinirano

Kar polovica anketiranih se odpravlja planinarit s prijatelji, zanimivo pa je, da se zgolj 8 %
vprašanih odpravlja v gore samih. Kot je bilo že omenjeno, je glavno prevozno sredstvo pri
vseh vprašanih osebni avtomobil. 62 % jih planinari v vsem letu, drugi pa zgolj v kopni
sezoni. 46 % jih hodi zgolj na enodnevne izlete, 24 % jih na samem območju prespi vsakih
nekaj let, 20 % pa jih je tu prenočevalo le enkrat.

38

Grafikon 14: V kakšni zasedbi se odpravljate v gore?
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9. Zaključek
Dolina Kamniške Bistrice je ledeniško preoblikovana dolina na južni strani KamniškoSavinjskih Alp. Na jugu se konča na območju manjših naselij, ki spadajo pod občino Kamnik.
Njen gorski obod se začenja na nižjih grebenih Kamniškega vrha na zahodni in Velike planine
na vzhodni strani doline. Nadmorska višina vrhov se stopnjuje vse do najvišjih in hkrati
osrednjih vrhov pogorja, imenovanih Grintovci. Območje je večinoma poraslo z gozdovi in
travniki ter le ponekod pozidano in obdelano. Glavni gospodarski dejavnosti sta turizem in
gozdarstvo.
Dolina Kamniške Bistrice velja za eno bolj obiskanih gorskih dolin v Kamniško-Savinjskih
Alpah. Obiskovalce na njenem dnu najbolj privlači reka Kamniška Bistrica in neokrnjena
gozdnata narava. Na območju doline si je mogoče ogledati tudi več kulturnih in naravnih
znamenitosti. Med bolj zanimive kulturne znamenitosti spadajo: dvorec kralja Aleksandra,
kapelica Lurške Matere Božje, spominski park ponesrečenim planincem in kip Valentina
Slatnarja. Zanimive so tudi številne naravne znamenitosti, kot so: slap Orglice, izvir
Kamniške Bistrice, Rokovnjaške luknje, Predaselj, balvana Lepi kamen in Žagana peč itn. Po
dnu doline je speljanih več poti, primernih za obiskovalce, asfaltna cesta, ki vodi do Doma v
Kamniški Bistrici, pa je priljubljena tudi pri kolesarjih. Višji predeli nad dolino pritegnejo
planince zaradi velike pestrosti planinskih poti, ki so ustrezno urejene in označene. Mnogi
hodijo tudi po neoznačenih poteh in brezpotjih. Različne poti pripeljejo planinca na najvišje
vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, najbolj priljubljen je 2558 m visoki Grintovec. Tik pod
najvišjimi vrhovi ležijo Kamniška koča na Kamniške sedlu, Cojzova koča na Kokrskem sedlu
in Kocbekov dom na Korošici in vse so priljubljeni cilji pohodnikov, predvsem tistih, ki ne
izvajajo tehnično zahtevnejših vzponov. Razgled z vršnih predelov nad Kamniško Bistrico se
odpira po dolini proti Ljubljanski kotlini in Gornjesavski dolini na zahodni strani. Na severni
strani pa se pogled odpira proti Jezerskemu in Logarski dolini.
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Rezultati anketiranja, ki je bilo izvedeno na planinskih poteh območja, so pokazali
najosnovnejše značilnosti planinskega obiska doline Kamniške Bistrice. Za kar najbolj
celosten prikaz teh značilnosti sem oblikoval dve raziskovalni vprašanji. Prvo vprašanje je:
Kateri dejavniki vplivajo na obisk območja Kamniške Bistrice in planinskih ciljev na tem
območju? V sklopu tega vprašanja sem pojasnil razloge, zaradi katerih se posamezniki
odločajo za obisk doline. Drugo vprašanje pa je: Kakšne so značilnosti planinskega
obiskovanja območja Kamniške Bistrice? V sklopu tega vprašanja sem opisal značilnosti
planinskega obiskovanja anketirancev. Treba je opozoriti tudi na slabosti anketiranja, in sicer
predvsem na majhno število zajetih anketirancev. Anketiranih je bilo namreč 50 planincev, če
pa bi jih bilo več, bi bili rezultati bolj relevantni. Na rezultate vpliva tudi lokacija anketiranja.
Veliko anketirancev prebiva v bližini doline Kamniške Bistrice med Ljubljano in Kamnikom.
Dolina jih pritegne predvsem s svojo dostopnostjo, zato jo anketiranci obiskujejo razmeroma
pogosto in večinoma pogosteje kakor druga gorska območja Slovenije. Planinci v tukajšnje
gore večinoma zahajajo že vrsto let, saj jih večina pozna že od otroštva. Planinarijo večinoma
skupinsko, pri čemer gre največkrat za družbo prijateljev, do izhodišča pa se prav vsi vprašani
pripeljejo z avtom. Večina jih planinari vse leto, del pa se jih pozimi zadrži doma.
Prehranjujejo se večinoma kombinirano – deloma v kočah, deloma samooskrbno. Pestrost
planinskih poti je tu velika, kar je jasno razvidno v tem, da so vprašani navedli kar 15
različnih najljubših poti in 15 najljubših planinskih ciljev. Najbolj priljubljena planinska pot
vodi na Kamniško sedlo, ki je hkrati najbolj priljubljen planinski cilj. V obeh kategorijah ji
sledi pot na Grintovec. Pri vprašanju o najbolj obiskanem vrhu doslej je največ anketirancev
navedlo Grintovec, sledi pa mu Brana.
V sklopu te naloge sem opisal dolino Kamniške Bistrice in predvsem njene planinske
značilnosti. Predvsem za blizu stanujoče obiskovalce je ta dolina zelo priljubljen planinski
cilj. Bližina, pestrost in urejenost poti ter neokrnjena narava so ključni dejavniki za tako
visoko stopnjo obiskanosti.

10. Summary
The valley of Kamniška Bistrica is a glacially transformed valley on the southern side of the
Kamnik – Savinja Alps. On the south side it ends in an area of small settlements, which are
part of the Municipality of Kamnik. Its mountainous perimeter starts on the lower ridges of
Kamniški vrh on the western side and Velika planina on the eastern side of the valley. It rises
in altitude up to the highest peaks of the range, known as Grintovci. The area is mostly
covered with forests and meadows and only locally built-up and cultivated. The main
economic activities are tourism and forestry.
The valley of Kamniška Bistrica is known as one of the more visited mountain valleys of the
Kamnik – Savinja Alps. Visitors to the bottom of the valley are most attracted by the river
Kamniška Bistrica itself and the unspoiled woodlands. Several cultural and natural sights can
also be visited in the valley area. Among the more interesting cultural sites are King
Alexander's hunting lodge, a chapel of Our Lady of Lourdes, a memorial park dedicated to
mountaineering victims and a statue of Valentin Slatnar. The more interesting natural sites
include the Orglice waterfall, the spring of Kamniška Bistrica, Rokovnjaške luknje (brigand
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caves), Predaselj, glacial erratics Lepi kamen and Žagana peč etc. At the bottom of the valley
there are several paths suitable for visitors and the asphalt road leading to the Kamniška
Bistrica Lodge is popular with cyclists. Areas higher above the valley attract mountaineers
due to the wide variety of mountain trails, which are properly maintained and marked. Some
also make use of unmarked paths. Different trails bring the mountaineer to the highest peaks
of the Kamnik – Savinja Alps with the most popular being the 2558 meter high Grintovec.
Just below the highest peaks lie the Kamnik Lodge at Kamniško sedlo, the Zois Lodge at
Kokrsko sedlo and the Kocbek Lodge at Korošica, which are also popular destinations for
hikers who are reluctant to perform more technically demanding ascents. The view from the
peak areas above Kamniška Bistrica opens along the valley towards the Ljubljana basin and
the Upper Savinja Valley on the western side. On the northern side, the view opens towards
Jezersko and the Logar Valley.
Results of the survey, which was carried out in a mountainous area of the valley, showed the
basic characteristics of the visitation of the Kamniška Bistrica valley by mountaineers. For the
most comprehensive account of these characteristics, I formulated two research questions.
The first question is: Which factors affect the visitation of the Kamniška Bistrica area and
mountain destinations in the area? In regard to this question, I explained the reasons why
individuals choose to visit the valley. The second question is: What are the characteristics of
the visitation of the Kamniška Bistrica area by mountaineers? In regard to this question, I
described the characteristics of the interviewees’ mountaineering. The survey’s shortcomings
must also be highlighted, notably the small number of samples taken. Only 50 mountaineers
were interviewed. Were there to be more, the results would be more relevant. The results are
also influenced by the location of the survey. It was found that the majority of visitors reside
in the vicinity of Kamniška Bistrica, a rough estimate being between Ljubljana and Kamnik.
They are attracted to the valley primarily by its accessibility and therefore visit it relatively
often and generally more frequently than other mountainous regions of Slovenia. Most
mountaineers have been coming to these mountains for a number of years, since the majority
became acquainted with them during their childhood. Mountaineering is chiefly practiced in
various groups, with groups of friends being dominant. All of the respondents arrive at their
starting point by car. The majority goes mountaineering throughout the year, while a part only
stays at home during the winter. Most of them combine eating in lodges with supplying their
own food. The variety of paths is great here, which is clearly evident in the fact that the
respondents listed 15 different favourite routes and 15 favourite mountain destinations. The
most popular is the path to Kamnik Saddle, which is also the most popular destination. In both
categories Grintovec took second place. In the category of the most frequently visited peak so
far Grintovec won convincingly ahead of Brana.
Throughout this thesis, I have described the valley of Kamniška Bistrica and especially its
mountaineering characteristics. The valley of Kamniška Bistrica thus represents, especially
for the visitors living in its vicinity, a very popular mountain destination. The proximity,
diversity and orderliness of the trails, as well as the unspoiled nature of the valley and the
mountainous perimeter, are key factors for such a high level of visitation of the valley.
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13. Priloge
Priloga 1:

Značilnosti planinskega obiska na območju Kamniške Bistrice
Anketni vprašalnik
Vsi podatki, pridobljeni z anketo, so zaupni in bodo uporabljeni izključno v
raziskovalne namene, in sicer za izdelavo zaključne seminarske naloge na dodiplomski
stopnji študija geografije.
Tim Janežič, študent geografije.
1. Navedite vašo najljubšo planinsko pot z izhodiščem v dolini Kamniške Bistrice.
2. Navedite vaš najljubši planinski cilj z izhodiščem v dolini Kamniške Bistrice.
3. Imenujte vrh z izhodiščem v dolini Kamniške Bistrice, ki ste ga do zdaj največkrat obiskali.
4. Kako pogosto obiskujete dolino Kamniške Bistrice? (Izberite en odgovor.)
a) Zelo pogosto (skoraj vsak teden ali še pogosteje)
b) Pogosto (približno 1- do 2-krat na mesec)
c) Manj pogosto (nekajkrat na leto)
d) Redko (obiskal sem jo le nekajkrat v življenju)
e) Danes prvič
5. Kako pogosto obiskujete dolino Kamniške Bistrice v primerjavi z drugimi gorskimi območji v
Sloveniji? (Izberite en odgovor.)
a) Bolj pogosto
b) Približno enako pogosto
c) Manj pogosto
*Samo za anketirance, ki so pri četrtem vprašanju izbrali odgovor a.

6. Kateri je ključni dejavnik, zaradi katerega obiskujete območje Kamniške Bistrice? (Izberite en
odgovor.)
a) Dostopnost
b) Cenejše storitve
c) Lepša okolica(poti, razgledi, narava)
č) Velika pestrost planinskih poti
d) Drugo
7. V kakšni zasedbi se odpravljate na izlete? (Izberite en odgovor.)
a) Na izlete hodim sam(a).
b) Na izlete hodim s prijatelji.
c) Na izlete hodim s partnerjem/partnerko.
č) Na izlete hodim z družino.
d) Na izlete hodim s planinskim društvom.
e) Drugo
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8. Kako dostopate do izhodišča v dolini Kamniške Bistrice?
a) Z avtom
b) Z javnim prevozom
c) Drugo
9. Ali ste na širšem območju Kamniške Bistrice kdaj že prespali ali prakticirate zgolj enodnevne
izlete? (Izberite en odgovor.)
a) Prakticiram zgolj enodnevne izlete.
b) Samo enkrat sem do zdaj prespal v teh gorah.
c) Na tem območju prenočujem le redko (na vsakih nekaj let).
č) Spanje na tem območju prakticiram enkrat letno.
d) Spanje na tem območju prakticiram večkrat letno.
10. Ali na območje Kamniške Bistrice prihajate zgolj zaradi planinarjenja, ali tudi zaradi drugih
motivov? (Možnih je več odgovorov.)
a) Prihajam samo zaradi planinarjenja.
b) Prihajam tudi zaradi gostinske ponudbe.
c) Prihajam tudi zaradi kulturnih znamenitosti.
č) Prihajam tudi zaradi naravnih znamenitosti.
d) Prihajam tudi zaradi drugih vrst rekreacije(kolesarjenje, gobarjenje, lokostrelstvo ipd.).
11. Od kod ste izvedeli za dolino Kamniške Bistrice oziroma kaj vas je prepričalo o obisku? (Izberite
en odgovor.)
a) Izvedel sem iz medijev.
b) Izvedel sem iz literature.
c) Informacije sem dobil na internetu.
č) Izvedel sem na turistično informativnem centru.
d) Izvedel sem od prijateljev.
e) Sem smo zahajali že s starši.
12. Kakšne so vaše prehranjevalne navade ob obisku gora? (Izberite en odgovor.)
a) Prehranjujem se v planinskih kočah .
b) Hrano prinesem s seboj.
c) Kombinirano
13. V katerem letnem času planinarite? (Možnih je več odgovorov.)
a) Vse leto
b) Poletje
c) Zima
č) Pomlad
d) Jesen
14. Osebni podatki
Starost:
Spol:
Stan (zaposlen, nezaposlen, upokojen, dijak, študent, drugo):
Izobrazba (osnovna, srednja, visoka):
Kraj bivanja:
Planinsko društvo:
Hvala za odgovore!
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 2. 9. 2019

Tim Janežič
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