GORE
Gorski pokrajini dajejo pečat razčlenjenost površja, posebne
podnebne, vodne in talne razmere, (varovalni) gozd, prilagojeno rastje ter živalstvo in značilne oblike poselitve in rabe tal.
Znanje o gorski pokrajini omogoča varno vrnitev v dolino in
domov, brez odgovorov o poznavanju sestavin gorske pokrajine, njihovih oblikah, procesih in pojavih pa je doživetje le na pol
izpolnjeno. Gorska pokrajina je zato vrednota sama po sebi.
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KAŠLJANJE AVTOMOBILOV
Hiter razvoj avtomobilskega prometa ima v gorskem svetu za
posledico preureditev nekdaj težko prevoznih (gozdnih) cest
v razmeroma udobne (makadamske) ceste. Pridružile so se
jim še številne nove gozdne ceste in dobro uvoženi kolovozi.
Avtomobili so močnejši in zmogljivejši in jim takšne ceste niso
nikakršna ovira.

DOBRODOŠLI V REGIJSKEM PARKU
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE!
Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe je
razvojna možnost za šeststo njenih prebivalcev in doživljajska priložnost za tisoče
obiskovalcev. Odlični domači in tuji zgledi
nas vodijo k odločitvi, da domačini, občine
in obiskovalci oživimo sodelovanje, ki je v
stoletjih zaznamovalo gorske skupnosti. Izjemna narava, bogata kulturna dediščina
in odgovornost za prihodnje rodove so sopotniki trajnostnega razvoja, ki blaži izjemne naravne dogodke in premošča gospodarske težave.
Poleg športne in turistične rabe odkrijmo tudi pomen doživljajske, estetske in poučne vrednosti gora in se aktivno vključimo v
prizadevanje za njihovo ohranitev.
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Zgibanka je del projekta Promocija zapiranja alpske doline Kamniška
Bistrica za promet, ki ga izvajamo v sodelovanju z Občino Kamnik in
Agencijo za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik s podporo
iz okoljskega programa Matra KNIP Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji.

Brsniki

Zaradi narave in obiskovalcev, ki v gorah iščejo mir in sprostitev, se oblikujejo rešitve spremenjenih prometnih režimov
ter navad obiskovalcev. V Sloveniji sta takšna primera v dolini
Tamar ter Logarski dolini. V tujini so te rešitve znane pod imenom mehka mobilnost (Sanfte mobilität). Tako alpske doline
ponujajo različne možnosti kakovostnega javnega prevoza (z
eko-vozili in taksiji), ki omogočajo dostopnost brez uporabe
lastnega avtomobila. S kakovostjo prevoza mislimo na presek
števila voženj, oddaljenost od postajališč in potovalni čas, vse
skupaj pa se zrcali v ceni, ki jo plača uporabnik.

slap Orličje

KAKO NAPREJ?

GEOGRAFSKA RAZGLEDNICA
Ledeniško preoblikovana dolina Kamniške Bistrice je obdana z
južno stranjo visokogorskega grebena Grintovcev. Istoimenska
33 km dolga reka ima zelo močan in izredno mrzel kraški izvir v
obliki obrha v nadmorski višini 600 m. Dolina je redko poseljena, že dobrih sedemdeset let pa je dostopna z javnim prevozom.
V 18. stoletju je bila v njej fužina s plavži in kovačijami, razvito
je bilo oglarstvo. Ko so vse stare dejavnosti prenehale, se je
ob širnih gozdovih razvijalo gozdarstvo in lov. Les so po reki
plavili navzdol, čez ozke tesni pa so zgradili prehodne galerije.
Ena najlepših alpskih dolin je ob različno zahtevnih in številnih
planinskih poteh odlično gorniško izhodišče, zaradi danes
lahke dostopnosti pa tudi zanimivo rekreacijsko območje.

OD B DO Ž
balvan Lepi kamen 1
balvan Sivnica 2
izvir Kamniške Bistrice 3
jasa Brsniki 4
jasa Kopišča 5
Konec, zatrep doline 6
Koželjeva pot 7
ledeniške morene pod Drinovim robom 8
naravni most v Predaslju 9
Plečnikov lovski dvorec 10
razgled s Kraljevega hriba 11
Rokovnjaške luknje 12
slap Kopiščnice 13
slap Orličje (Orglice) 14
soteska Kamniške Bele 15
soteska Korošice 16
soteska Predaselj 17
spomenik Valentinu Slatnerju Bosu 18
spominski park 19
stena s spodmolom Galerije 20
Žagana peč 21
In kje je črka A? Doma, v garaži: AVTO.

