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MISLIMO IN DELAMO ZELENO
Ker se zavedamo odgovornosti, da zanamcem prepustimo ohranjeno okolje in
blaginjo, smo Kamniku pristopili k spodbujanju zelene miselnosti in zelenega
turizma. Želimo, da domači in tuji turisti, ki prihajajo v Kamnik, začutijo in
zaživijo naša zelena prizadevanja. V obdobju 2019–2022 smo tako izvajali
različne ukrepe in aktivnosti:
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IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
TRAJNOSTNA MOBILNOST
VALILNICA PODJETNIŠKIH IDEJ
BUTIČNI ZELENI KAMNIK
DELITVENA EKONOMIJA
SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Kamnik je prepoznan po zelenem, čistem, zdravem in
urejenem okolju. Je tudi
prijazno mesto. Do prostovoljstva, do ljudi
različnih generacij,
do ljudi z omejitvami,
do vseh.

I Z O B R A Ž E VA N J A I N U S P O S A B L J A N J A
Kamnik preko projekta Slovenia Green Destination preko dobre praks pri organizaciji lastnih prireditev spodbuja
organizatorje prireditev k prehodu v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri, zato organizira tematska
izobraževanja za turistične vodnike, organizatorje prireditev, turistična društva, gostince ter ostale turistične akterje:

Kodeks za trajnostno naravnane
lokalne turistične vodnike
Namenjen predvsem lokalnim turističnim
vodnikom, ki so navadno prvi in pogosto edini
stik obiskovalcev z lokalnim prebivalstvom ter
močno vplivajo na ustvarjanje podob in mnenj
v destinaciji. S kodeksom vzpostavljamo
profesionalne standarde in skrbimo za dvig
kakovosti dela lokalnih turističnih vodnikov.
Upošteva sodobne trende v turizmu, trajnostno
naravnani turizem. Predpisuje smernice za
delovanje lokalnih turističnih vodnikov.
Vzpodbuja zeleno usmeritev Kamnika.
Upošteva svetovne standarde za turistične
vodnike.

Prireditev brez odpadkov, ali je to
mogoče?

Srečanje pred kulinaričnem festivalom
KULpetek, namenjeno gostincem in
organizatorjem prireditev, je razsvetlilo
problematiko odpadkov na prireditvah
in ponudilo rešitve in odgovore.
Modri nasveti za zeleni turizem
Udeleženci so pridobili vpogled v
naslednje teme:
➢ Naj vam vreme ne zagode – prilagodite
se podnebnim spremembam.
➢ Kako pripraviti okolju prijazno prireditev?
➢ Ali je Zero Waste prireditev naša smer?

I Z O B R A Ž E VA N J A I N U S P O S A B L J A N J A
Organizacija trajnostnih dogodkov
01 KUL PETEK / Pivovarski festival
trajnostna prireditev

02 ZELENA TRŽNICA pod Veliko planino
kratka zelena veriga od njive do krožnika

Tik pred korono smo želeli prireditev
KULpetek pridružiti prireditvam z nazivom
Prireditev z manj odpadki, ki je predstopnja
Zero Waste prireditev. K izvedbi smo povabili
društvo Ekologi brez meja, vendar je cilj
premaknjen na kasnejše leto. Kljub temu smo
vse sodelujoče in obiskovalce povabili k
upoštevanju zaveze k bolj doslednemu
ločevanju odpadkov na tem festivalu.
Na pivovarskem festivalu v sklopu KUL petkov,
smo obiskovalcem omogočili uporabo
kozarcev za večkratno uporabo.

Na idilični lokaciji pri nihalki
pod Veliko planino so v poletnih
mesecih pripravlili nov projekt in
sicer »Tržnico pod Veliko
planino«. V osrčju zelenih
gozdov doline Kamniške Bistrice
so za obiskovalce postavili
stojnice, ki so bile namenjene
ustvarjalcem – lokalnim,
slovenskim ponudnikom domače
hrane in izdelkov.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
01 Kolesarske poti
Že letos s kolesom iz Kamnika v Ljubljano
Cilj kolesarskega projekta štirih občin je
zamenjava avtomobilov s kolesi.
Z vzpostavitvijo kolesarske povezave v
najgosteje poseljene dele regije se bo
vzpostavila priložnost za uporabo koles za
vsakdanja opravila, s tem pa se bo uresničil
cilj trajnostne mobilnosti. Kolesarska
prometnica bo povezala občine Kamnik,
Mengeš, Trzin in Ljubljana.
Primer dobre prakse sodelovanja štirih občin.

Občina Kamnik je zgradila kolesarsko povezavo do Godiča,
ki poteka ob Kamniški Bistrici.
Dobre tri kilometre dolga kolesarska pot, ki povezuje Kamnik z
Godičem, je pretežno makadamska in široka tri metre, speljali
pa so jo tik ob reki. Večji del poti so uredili na novo, tudi tam,
kjer je že poteka priljubljena sprehajalna pot do idiličnega
Slovenia Eco Resorta.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
02 KAMkolo, sistem izposoje e-koles

03 Free Van Tour, brezplačni turistični prevozi s kombijem

ZDRUŽIMO MOČI IN POTUJEMO PAMETNO
S KAMKOLESOM.

Brezplačno vodenje S kombijem okol' Kamn'ka je korak k
znižanju ogljičnega odtisa na destinaciji ter prijazna
dobrodošlica turistom, ki obiščejo Kamnik.
Zbirno mesto je recepcija nastanitve gosta, odhod s
kombijem je v poletni sezoni vsako soboto.

V letu 2019 je v Kamniku zaživel kamniški sistem
izposoje električnih koles KAMKOLO, katerega
namen je izganjanje pločevine iz mesta ter
izboljšati naravi in ljudem prijazno mestno
mobilnost. Uporabnikom je na voljo 40 električnih
koles, ki si jih lahko izposodijo na že vsem dobro
poznanim postajah v mestu.

VA L I L N I C A

PODJETNIŠKIH IDEJ

01 Turistični start-up vikend
V Kamniku je že dve leti zapored potekala tridnevna podjetniška delavnica, na kateri so prijavljeni ob podpori vrhunskih mentorjev reševali izzive
iz turizma ali razvijali nove turistične produkte za kamniško območje. Vrste so pri iskanju inovativnih idej za nadaljnji razvoj kamniškega turizma
strnili Občina Kamnik, Zadruga KIKštarter, KIKštarter pospeševalnik, d.o.o., Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, turistično gospodarstvo in
Podjetniški klub Kamnik. Cilj skupnega projekta je spodbuditi in podpreti uspešen začetek poslovne poti novih, mladih, inovativnih in podjetnih
posameznikov, podjetij, zagonskih podjetij in ekip, območju Kamnika pa zagotoviti nadgradnjo obstoječe turistične ponudbe z novimi idejami,
storitvami in produkti za ustvarjanje privlačnih turističnih programov in privabljanje večdnevnih gostov. Poleg tega si s tradicionalnim dogodkom
želijo navdušiti mlade za študij turističnih ved in spodbuditi zaposlovanje v turistični panogi na Kamniškem.

BUTIČNI IN ZELENI
Kar dva turistična produkta uvrščena
v zbirko Slovenia UNIQUE EXPERIENCES.
01 5* doživetje "Pot piva in svobode"
Gre za butični 5-zvezdični produkt "Pot piva in svobode",
ki temelji na bogati ponudbi sodobne kulinarike Kamnika.
V mestu najdemo štiri uspešne slovenske mikro pivovarne
in veliko izjemnih ponudnikov sodobne ulične prehrane.
Doživetje povezuje degustacije s športnimi aktivnostmi v
izjemni predalpski naravi ter s tematskim vodenjem in
animacijami.

KAMNIK
02 5* doživetje "Začutite Veliko planino "
Doživetje izraža močno lokalno identiteto pastirske dediščine, pri
čemer je izjemno pomembno, da produkt ni umetno ustvarjen in
umeščen v prostor, ampak je absolutno zvest naravi, kulturni
dediščini Velike planine in njenim ljudem. Komisija STO doživetje
izpostavlja kot primer izkustvenega turizma,
kjer je obiskovalec aktivno in na poglobljen
način vključen v spoznavanje kulture
planšarske zgodovine ter sodobne, a kljub
temu zelo lokalne gastronomije. Skozi doživetje
se odraža tudi trajnost, ker na
planini ni vode se
planinske koče
oskrbujejo z deževnico,
elektriko pa
pridobivajo s
pomočjo sončnih celic.
Temu primerno se
doživetje razume kot apel gostom k bolj trajnostnemu
počitnikovanju (brez hladilnika, televizije in interneta). Doživetje
tako s svojo trajnostjo udejanja koncept novega luksuza.

DELITVENA

E KO N O M I J A

Pohod ob reki, ki povezuje
Veliko, več kot 3200, pohodnikov dobre volje se je letos
zopet pridružilo tradicionalni prireditvi Pohodu ob reki,
ki povezuje, in tako tudi letos razširilo pozitivno
sporočilo: radi se družimo in povezujemo. Pohodnike sta
na sredini poti pozdravili kamniška in domžalska
občinska delegacija, ki sta si bili enotni – Pohod ob reki,
ki povezuje, je pomemben družabni dogodek, ki
izpostavlja nujnost povezovanja in sodelovanja obeh
sosednjih občin Kamnika in Domžal.
Pohod ob reki, ki povezuje, je tradicionalno v organizaciji
revije Modre novice in ob soorganizaciji Zavoda za
turizem in šport Kamnik ter Zavoda za šport in rekreacijo
Domžale že šestič potekal na pešpoti ob Kamniški Bistrici.
Več kot 3200 pohodnikov je na poti lahko spoznavalo
dejavnosti papirničarjev, gasilcev, ribičev, tabornikov,
planincev, čebelarjev, vaterpolistov, se sprostilo na jogi ali
sodelovalo v zanimivih nagradnih igrah.

SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Kamnik – mesto z dušo in bogato
zgodovinsko ter kulturno dediščino
KULTURNA DEDIŠČINA SREDNJEVEŠKEGA MESTA
Kamnik velja za enega najlepših srednjeveških središč v Sloveniji. Najlepši
pogled na Kamniško-Savinjske Alpe boste ujeli na manjšem skalnem griču
sredi mesta, kjer stoji dvonadstropni romanski spomenik, kapelica Mali grad.
Povabljeni v sobane Medobčinskega muzeja Kamnik, v Frančiškanski
samostan s Plečnikovim božjim grobom in bogato knjižnico
(http://franciskani-kamnik.rkc.si/),
Galerijo
Mihe
Maleša
(https://www.muzej-kamnik-on.net/enote/galerija-miha-males/) in rojstno
hišo Rudolfa Maistra (https://www.muzej-kamnik-on.net/enote/rojstna-hisarudolfa-maistra/).
Mesto v naročju planin v svojem spominu nosi tudi zgodbo gline in keramike, v
okviru tega pa predvsem kamniško majolko, katere zgodbo lahko spoznate v
Hiši keramike, zakaj pa ne majolka. Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji
arhitekta Jožeta Plečnika, ki je prav tako ustvarjal v Kamniku. Izredno
zanimiva je Lectarjeva hiša, kjer si lahko ogledate mini muzej izdelovanja
sveč in posebne Plečnikove sveče.
Raziščite
kulturne
znamenitosti
Kamnika
na
povezavi:
https://www.visitkamnik.com/ .

SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Kamnik – mesto z dušo in bogato zgodovinsko ter kulturno dediščino

O B V E Š Č A N J E J AV N O S T I

Kamnik kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje po
trajnostnih načelih in je predano nenehnim zelenim izboljšavam o katerih sproti
obvešča javnosti.
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SPOROČILA ZA JAVNOST

02

ČLANSTVO V ZELENEMO MREŽJU

03

OBJAVE V MEDIJIH

O B V E Š Č A N J E J AV N O S T I
ODPRITE SRCA ZELENIM NAVADAM – ZELENI NAPOTKI: https://www.visitkamnik.com/sl/slovenia-green

Začutite Kamnik kot
zeleni dom in
poskrbite, da ostane
čisto in urejeno.

Kupite stekleničko za
večkratno uporabo in si
privoščite kamniški biser
na pitnikih v mestu.

Namesto z avtom se po
Kamniku raje gibajte peš,
s kolesom ali se zapeljite z
lokalcem.

Naj okolje in narava
lovita svoje signale. Ko
je le mogoče, izklopite
iz vtičnic vse elektronske
in druge naprave.

Pomagajte ohraniti
kamniški biser – raje
izberite krajše tuširanje
namesto kopeli, med
umivanjem zob pa
zaprite pipo.

Kupujte lokalno, v
lokalnih trgovinah s
slovenskimi izdelki in
pridelki.

Namesto teptanja trave
in trganja rož, raje
občudujte divje cvetoče
travnike, ki so pašniki za
avtohtone slovenske
čebele.

Podpirajte lokalne
proizvajalce:
kmete – z naročilom jedi
iz lokalnih sestavin,
obrtnike – z nakupom
njihovih
izdelkov
in
umetnike – z nakupom
njihovih umetnin.

O B V E Š Č A N J E J AV N O S T I
ODPRITE SRCA ZELENIM NAVADAM

Izbirajte mila,
kozmetične in druge
čistilne izdelke, ki so
okolju prijazni in ne
škodujejo naravi ali
njenim občutljivim
ekosistemom.
Obiščite kamniške
muzeje, galerije,
tradicionalne dogodke,
kulturne hiše in zbirke
ter prispevajte k
ohranjanju lokalne
kulture in umetnosti.
FOTOGRAFIJE:

Pomagajte ohraniti
občutljivo naravno
ravnovesje in stopajte po
uhojenih in označenih poteh.
Vsak sprehod izven urejenih
poti lahko povzroči biotsko
neravnovesje.

Kamnik je ponosni dobitnik zlatega znaka

Slovenia Green Destination
GOLD.
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