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POVZETEK RAZISKAVE ILA d.o.o., 

V OKVIRU PROJEKTA DOTIK KORENIN, V KRAJEVNI SKUPNOSTI NOVI TRG 

 

 

 

ILA d.o.o. – dotik ustvarjalnosti, Perovo 18b, Kamnik, se ukvarja s keramiko, lončarstvom, 

dediščino, pomočjo z umetnostjo in okoljsko komunikacijo. 

Dotik korenin je avtorski projekt ILA d.o.o., katerega osnovni namen je vzgibati krajane v 

naši krajevni skupnosti k povezovanju in izboljšanju kvalitete ţivljenja na lokalnem nivoju. 

En sklop projekta je tudi raziskava, katere osnovni namen je vzpostavljanje stika s so-krajani, 

vprašati jih po nekaterih temah, ki zadevajo bivanjsko plat, pa tudi spodbuditi jih k ţelenim 

spremembam, tudi tako, da smo vsako drugo sredo v mesecu od 17. do 19. ure odprti za 

njihova opaţanja, pobude, razmišljanja.   

 

 

Raziskavo smo izvajali od septembra 2010 do začetka februarja 2011, z obiskovanjem 

krajanov in krajank na njihovih domovih, v kasnejših popoldanskih urah in je anonimna. 

Izbira hiš oziroma prebivalcev le-teh je bila naključna s pravilom: vsaka peta hiša.  

Večina (85 %) je na vprašalnik odgovarjala neposredno, ob samem obisku. Preostalih (15 %) 

vprašalnikov je bilo poslanih po e-pošti, izpolnjene vprašalnike pa so krajani/ke vrnili prav 

tako po e-pošti ali na sedeţ podjetja.  

 

Njihova pripravljenost za sodelovanje je pomembno dodala smiselnost našemu 

delovanju. Kljub  potrošniški naravnosti se človek v svojem bistvu ni spremenil. 

Potrebujemo komunikacijo, druženje, reševanje majhnih, lokalnih problemov, sosedsko 

pomoč itn.. 

 

V Krajevni skupnosti (KS) Novi trg se nahaja pribliţno 261 hiš, od tega smo jih obiskali 60 

oziroma 80 oseb, starih od 12 do 90 let. Sodelovalo je 48 ţensk in 32 moških. 

Celotno KS Novi trg smo zaradi večje preglednosti za povzetek raziskave razdelili  

na 6 področij po naslovih, ki jih nosijo hiše: 

 

-področje 1: Novi trg s 15 osebami oziroma z 10 hišnimi številkami;  

-področje 2: Bevkova ulica, Lobodova ulica in Palovška cesta s 15 osebami  

                    oziroma 12 hišnimi številkami; 

-področje 3: Perkova ulica z 11 osebami oziroma s 7 hišnimi številkami;  

-področje 4: Perovo s 17 osebami oziroma 12 hišnimi številkami;  

-področje 5: Pot na Dobravo, Pot v Rudnik in Na Jasi z 10 osebami oziroma  

                    8 hišnimi številkami in  

-področje 6: Na Bregu in Prisojna pot z 12 osebami oziroma 11 hišnimi številkami. 
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Število oseb glede na starostno skupino po področjih:  
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Število oseb glede na starostno skupino: 
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Število oseb po spolu po področjih: 

 

 

 

Število oseb glede na spol po področjih
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Število oseb glede na spol po starostnih skupinah: 
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Vprašalnik je vseboval več sklopov tem: 

- o krajevni skupnosti; 

- ţelje po povezovanju, sodelovanju; 

- avgustovske delavnice; 

- ekologija in 

- prometne povezave. 

 

 

Sklop: O KRAJEVNI SKUPNOSTI 

 

 

Vprašanja: 

1) Ali veste kako se imenuje naša KS? 

2) Ali morda veste, kdo je predsednik naše KS? 

3) Ali ste seznanjeni z delovanjem naše KS? 

 

 

 

O Krajevni skupnosti
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Opomba: dve tretjini vseh vprašanih ve, kako se imenuje naša KS oziroma kaj, geografsko 

gledano, vključuje naša KS. Krajani istoimenskega naselja, tj. Novega trga najmanj 

pomišljajo o tem, medtem ko so krajani naselja Zgornje Perovo v manjših zadregah, s tem da 

ena oseba meni, da bi bilo ustrezneje, če bi se naša KS imenovala Perovo, med Ne-ji pa 

12 oseb misli, da smo Perovo. 
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Sklop: ŽELJE PO POVEZOVANJU, SODELOVANJU 

 

 

● Na vprašanje, Kako pogosto se sosedje srečujejo?, je 

največ odgovorov, da naključno, 

skoraj enako število odgovorov (a nekoliko manjše) je, da občasno, 

skoraj petina vseh odgovorov je, da se srečujejo redno,  

ena oseba odgovarja, da po potrebi in 

ena oseba pravi, da se nič ne srečuje s sosedi. 

 

● Skoraj polovica vseh odgovorov na vprašanje, kje se sosedje srečujejo, je, da pred domovi 

(dvorišče, vrt), na ulici in na cesti; malo manj kot tretjina odgovorov, da na domovih, tri osebe 

odgovarjajo, da tudi skupaj kam gredo. 

 

● Več kot polovica vseh oseb je vključenih v  kakšno organizacijo, klub ali društvo. 

 

● Več kot polovica vseh oseb odgovarja, da si s sosedi izmenjajo kakšna opravila, malo manj 

kot polovica pa, da si ne izmenjajo ničesar. Starejša oseba odgovarja, da 

išče koga, ki bi njej pomagal pri hišnih opravilih. 

 

● Več kot polovica vseh oseb pravi, da so sodelovali v soseski v primeru reševanja kakšnega 

nujnega primera kot so npr.: 

- rešuje socialne probleme, hodi po oblačila na Karitas in Rdeči kriţ in jih deli reveţem; 

- s krajani so preprečili, da bi njihov travnik kupila Občina Kamnik in pozidala;  

- pomagali so si ob poplavah, ko je neurje odkrivalo strehe, ob poţaru;  

- skupna akcija proti denacionalizaciji;  

- podpora, pomoč drug drugemu pri infrastrukturnih delih; 

- nujen primer je bil s sosedi, ki kopičijo odpadke; 

- pomoč ob smrti koga; 

- osebna pomoč sočloveku. 

 

● Osemdeset odstotkov vseh vprašanih odgovarja, da so kdaj pobrali smeti za drugimi na 

javnem mestu.  

 

● Polovica vseh vprašanih oseb pravi, da nima sporov s sosedi. Tisti, z izkušnjo kakšnega 

spora s sosedi ali pa tudi ne, odgovarjajo, da spore rešujejo s pogovori, dogovori. Nekaj oseb 

odgovarja, da se raje umakne konfliktu oziroma, da ne rešujejo problemov, čeprav obstajajo; 

ena oseba odgovarja, da spore rešuje zelo teţko, s trpečo dušo. Ena oseba pa pove, da ima 

spore z obiskovalci lokala pod blokom in mladino, ki zvečer preglasno vrtijo glasbo.  

 

● Štiriinpetdeset oseb je odgovorilo, da se počuti varno/varnega, ko/če gredo ponoči peš 

domov, petnajst jih odgovarja, da le deloma, šest (preteţno starejših) pravi, da ne hodijo ven 

ponoči in le štiri osebe odgovarjajo, da se ne počutijo varne. 

 

● Enainsedemdeset oseb odgovarja, da se v svoji lokalni skupnosti oziroma soseski počutijo 

doma, le štiri osebe se tu, kjer ţivijo, ne počutijo doma. 
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● Nekaj manj, štiriinšestdeset oseb se čuti pripadne svoji lokalni skupnosti oziroma soseski, 

deset oseb pa pravi, da se ne čutijo pripadne. 
(ţal nismo dovolj natančno opredelili pojmov doma in pripaden, toda menimo, da kljub temu odgovori 

nekaj povedo) 

 

● Večina odgovarja, da bi v nujnem primeru prosili soseda za pomoč, nekaj jih je to tudi ţe 

storilo. 

 

● Nekaj odgovorov na vprašanje, Kaj jim je všeč v naši lokalni skupnosti oziroma v njihovi 

soseski?, smo nanizali po posameznih področjih: 

 
Področje 1 

- to, da je doma blizu centra Kamnika, svojega doma ne bi zamenjal; 

- lega je boţji vrh; 

- najlepša je; od tam, kjer je polje, se vidi sedem cerkva, slišijo se cerkveni zvonovi; 

- v Novem trgu smo pred leti uspeli v celoti urediti infrastrukturo na najvišji ravni, pri nas je  

  središče druţbenih dejavnosti občine (vrtec, zdravstveni dom, šola, invalidni zavod) z bogato  

  rekreacijsko infrastrukturo, ki je na uporabo tudi občanom; 

- sprehajalna pot od Cirius-a* do Reščičeve graščine; zdaj, ko je asfaltirana, ji je še bolj všeč,  

  ker ni prahu; 

- da je dovolj sprehajalnih poti; 

- fino mu je vse… vse je pri roki, zdravstveni dom, bife, gozd; 

- mir; 

- Kamnik je zelo vzljubila, ker ima blizu skoraj vse, kar potrebuje. Všeč ji je, da se lahko z  

  otroškim vozičkom poda v mesto, na sprehode. 

Ena oseba odgovarja, da ji ni več tako všeč tu, ker je preveč pozidano. 

 
Področje 2 

- mir; 

- gozd; pogosto gre na sprehod na Špico; 

- bliţina gozda in bliţina mesta; 

- urejenost in razsvetljava;  

- ''luštno'' je gledat planine; 

- umirjena soseska, tukaj do klančka je bolj domač'; 

- sama lega je lepa; 

- da je urejeno, razsvetljava, bliţina ustanov-šol, zdravstvenega doma, itn.; 

- okolje. 

 
Področje 3 

- nova sprehajalna pot ob Kamniški Bistrici, pešpoti; 

- da ţivimo v mestu in hkrati izven, blizu centra, peš gremo lahko do trgovine;  

- da je narava blizu;  

- vsi so v redu. 

 

 

*Cirius je okrajšava za Center za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 
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Področje 4 

- mir, da se noben ne vtika; 

- lepa lega, dobri sosedski odnosi; 

- vse mi je všeč; 

- urejenost; 

- ker je vsaj še nekaj zelenja tukaj; 

- narava, da ni ''vtikavanja''; 

- narava, mir; 

- da ni več prometa, odkar so pri Reščičevi graščini zaprli cesto, razsvetljava; 

- dovolj mirno in čisto okolje; 

- všeč ji je, da se vedno kaj dogaja in da imamo javno razsvetljavo; 

- igrišče ob Bistrici; 

- to, da so bolj zase, občuti varnost. 

Odgovor ene od vprašanih oseb: »Perovo ne nosi več kvalitete, ki jo je včasih imel..to je bila 

narava…''ratalo'' je naselje. Če imamo okno pri oknu, je bolje, da ţiviš v Ljubljani«.  

 
Področje 5 

- sosedje; 

- urejenost, mirnost soseske; 

- narava, gozd; 

- vse mi je všeč; 

- javni red, mir, anomalij ni; 

- privatnost; 

- okolje, narava; 

- piknik vsake dve leti; 

- narava, gozdovi, asfaltirana pot ob Kamniški Bistrici, popoldansko sonce, da so blizu  

  mesta…. 

 
Področje 6 

- razgled, narava; 

- sprehajalna pot, igrala ob Bistrici in vrtec na Perovem, pa plavalni bazen v Cirius-u, ki je   

  namenjen tudi zunanjim obiskovalcem; 

- mir; 

- sosedje so super, ko se srečaš, si vesel; 

- mir, urejena okolica, urejeni vrtovi, ni smeti, lepo je; 

- mir in gozd. 

- pot za Bistrico; 

- gozd, drevesa; 

- pešpoti do Starega gradu in Špice; 

- da je v redu urejeno; sosed je zahvale vreden za svoje prizadevanje pri urejanju bivanjskih  

  razmer v njihovem zaselku; 

- poti na Kratno so krasno urejene; 

- dosti v redu ljudje, varna, prijazna soseska, 

- mir, odmaknjenost od glavnih cest. 
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● Nekaj odgovorov na vprašanje, Kaj pogrešajo v naši lokalni skupnosti oziroma soseski, 

smo razvrstili po področjih in glede na naravo problema: 

 
Področje 1 

 
Problemi komunalne narave 

Več posluha pri Občini Kamnik, da se uredi komunalno vprašanje: cesta se pogreza, 

kanalizacija je za urediti (zgrajena mnogo let nazaj in ni dostopna za sodobne načine čiščenja 

oz. praznjenja), problem vode ostaja nerešen. 

 

Gospod in njegova druţina obdelujejo polja, ki jih cesta (vodi od Cirius-a proti Reščičevi 

graščini) obkroţa. Pove, da voda (ob preveliki količini deţja) ostaja po poljih zaradi 

nepravilnega odvodnjavanja. Problem z vodo imajo tudi, ker pride iz Špice in Starega gradu.  

 
Potreba po uveljavitvi pravice do vračila zemlje 

Ţeli uveljaviti pravico do vračila zemlje, ki ji je bila odvzeta. V ta namen se je včlanila v 

agrarno društvo Meščanska korporacija. Ostaja ji veliko nezadovoljstva ob tem, da problem 

ostaja nerešen. 

 
Vpliv krajanov in krajank na kvaliteto njihovega življenja 

Kadar gre za investicije Občine Kamnik v njihovo KS, ni nobenega sodelovanja s krajani (in 

tako je bilo tudi pri asfaltiranju ceste, ki vodi od Cirius-a proti Reščičevi graščini). V novem 

naselju (nastalem s širitvijo Zgornjega Perovega po letu 1992) se urejajo ceste, razsvetljava, 

itn., v star del KS Novi trg pa se nič ni vloţilo. 

 
Skladnost, koherentnost, pripadnost v KS Novi trg 

Staro naselje nima prav nobene povezave z novim naseljem in je pri odločitvah v organih 

Krajevne skupnosti marginalizirano. 

 
Problem  kapele 

Problem, ki ostaja nerešen, je tudi kapela sv. Antona. Leta 1968, ko so razširili ulico Novi trg, 

so kapelo (ki je stala pri današnji lipi), podrli. Ţeli, da se kapela ponovno zgradi, saj še vedno 

hrani ikono sv. Antona. 

 
Varnost na cesti 

Potreba po tabli na cesti, ki vodi od Cirius-a do Reščičeve graščine, z oznako, da so na cesti 

otroci, tudi invalidi… s sporočilom, naj bodo kolesarji in motoristi previdnejši. 

 
Potrebe in problemi ekološke narave 

Potreba po tablah za pse, da ne bi toliko ''srali'' po njivah, table z oznako, psa na vrvico; eno 

tablo bi se dalo na začetek poljske poti, drugo na konec poljske poti. 

 
Potrebe po druženju in kulturnih dogajanjih 

Kulturne dejavnosti zunaj, na prostem, druţenje različnih generacij med sabo.. 
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Več festivalov, delavnic, umetniških projektov, spodbujanja amaterskih fotografov, risanje 

grafitov… (nanaša se na celotni Kamnik, ne le na našo KS) 

 
Potreba po ureditvi javnega prevoza 

Oseba ne more na kakšno prireditev, čeprav si ţeli, ker ni javnega prevoza (rešitev bi bila 

tudi, ko bi se peljala z nekom, ki bi šel sam/a na določeno prireditev). 

 

Potrebo po športnih igriščih izrazi ena od vprašanih oseb. 

 
Potrebe družin z dojenčki 

Previjalnice za dojenčke, da bi imele mamice kje previjati otroke, posebno, ko gredo z njimi 

na sprehode – v Ljubljani je več trgovinic, kjer so zraven previjalnice (mogoče v 

Zdravstvenem domu, v toaletah). 

 

                                                    
Področje 2 

 

Potreba po ponudniku hitre hrane: McDonald's 

 
Potrebe v zvezi z urejanjem cest 

Da bi se kroţna cesta, Bevkova ulica na eni strani zaprla, ker je preveč prometa. 

Še en leţeč policaj pri montaţnih hišah, na Bevkovi ulici, normiran z drugim, da bi se ujela. 

Širitev ceste in ureditev pločnika na klancu Palovške ceste. 

Leţeči policaji za umiritev prometa na Palovški cesti. 

Peš potka čez zelenico, ki bi diagonalno povezovala njihov konec s cesto, ki teče spodaj 

(Bevkovo ulico s Palovško cesto) 

 
Problemi komunalne narave 

Ureditev komunalnega problema z vodo, odprava napačno postavljenih jaškov-odtokov za 

vodo na Bevkovi ulici (voda naj bi tekla mimo jaškov in poplavlja). 

 
Problem z razsvetljavo 

Ustreznejša postavitev svetilke ali dograditev konzole na svetilki med blokom in Vzgojno 

varstveno enoto Roţle na Novem trgu, ker ne osvetljuje stopnišča. 

 
Vpliv krajanov in krajank na kvaliteto njihovega življenja 

Da bi spet imeli zbore in diskutirali o problemih kot v prejšnji zasedbi sveta KS. 

 
Potrebe za športno udejstvovanje 

Urejene gozdne poti na Stari grad in Špico. 

 
Potrebe starejših 

Telefon v zdravstvenem domu (ZD) za samske, starejše ljudi ali pa nekakšna tipka, ki jo lahko 

oseba pritisne in s katero seznani osebje v ZD (v primeru teţave). 

 
Potrebe po druženju 

Kakšen shod, mal' ''čvekanja'', da bi se kje zbirali. 

 
 
 
Projekt Dotik korenin; ILA d.o.o. - dotik ustvarjalnosti, Perovo 18b, 1241 Kamnik 

 



 12 

Potrebe ekološke narave 

Zabojniki za sortiranje smeti oziroma ekološki otok na začetku Bevkove ulice. 

 
Potreba po večjem stiku z naravo 

Da bi imeli otroci v našem vrtcu več stika z naravo. 

 
Vpliv krajanov in krajank na kvaliteto njihovega življenja 

Občina oziroma KS nima občutka za reševanje majhnih problemov, ki bi krajanom veliko 

pomenili.  

 

 
Področje 3 

 

Potrebe za športno udejstvovanje 

Peš pot do Domţal. 

Včasih so imeli športna ''bratstva'', nogometno igrišče, pa smučarsko skakalnico na bliţnjem 

hribu-tega zdaj ni. 

Igrišče za otroke (predlog: na Perovem, kjer je sedaj polno avtomobilov). 

Prostor za košarko. 

Trim stezo v to okolje. 

 
Ureditev križišča naselja Perovo na kamniški obvoznici (pri ekološkem otoku) 

Varnejši prehod za pešce. 

Teţko se priključiš na obvoznico, ker noben ne ustavi, električna postaja pa dodaja k 

nepreglednosti. 

Kriţišče s Perovega na obvoznico ni pregledno zaradi kupov zemlje in zaradi električne 

postaje, ki bi jo bilo tudi potrebno prestaviti. 

 
Potrebe in problemi ekološke narave 

Potrebni so smetnjaki-kontejnerji za pasje iztrebke. 

Potrebno bi bilo urediti problem s sosedoma glede smeti. 

 
Informiranje znotraj naše KS 

Potrebovali bi internetno stran. 

 
Potreba po mirnejšem okolju 

''Šunder'', prevelik hrup je iz obvoznice in lokalne ceste, tovornjaki, obračanje... mogoče en 

protihrupni zid. 

 
Potreba po kvalitetnejših medsebojnih odnosih 

Prijaznost ljudi, solidarnost, da ne gledajo samo svojih stvari. 

 
Problem vzdrževanja 

Potreba po vzdrţevanju infrastrukture (cest, igrišč).  
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Področje 4 

 

Potrebe in problemi ekološke narave 

Da bi imeli kakšne koše za smeti. 

 
Potrebe za športno udejstvovanje 

Ni igrišč, nobene druge stvari ne, da bi otroci lahko uţivali, pa tudi starejši bi se lahko kdaj 

druţili. 

Kar je bilo na začetku v planu…športno igrišče. 

Kolesarsko stezo, progo za tek – tekla bi do Domţal, kakšno igrišče. 

Več igral in več otrok, ki se igrajo zunaj. 

Kolesarske steze! 

Boljšo brezplačno izkoriščenost športnih kapacitet. 

 
Potreba po mirnejšem okolju 

Preveč hrupa prepozno zvečer (okoli 23h), ki ga povzročajo tovornjaki, pa vlečna sluţba z 

močnimi lučmi (se ne zgodi velikokrat, ampak se...in ravno zaspiš, pa se zbudiš). 

 
Potrebe v zvezi z urejanjem cest 

Da bi bil pločnik po cesti naprej. 

 
Informiranje znotraj naše KS 

Oglasno desko 

 
Potrebe po druženju, po pripadnosti 

Kakšna ''fešta''. 

Veselica, obdarovanje (osebi je bilo lepo, ko je g. Z. organiziral, da so otroci dobili za Boţič 

majhna darila). 

Več sodelovanja, se vprašaš, če so ljudje sploh za to… kakšni pogovori, pobuda za kaj, na kaj. 

Bi bila ţelja po večji pripadnosti. 

 
Potreba po skupnem prostoru 

Sobo za interesne dejavnosti posameznih skupin iz KS. 

 
Potreba po ureditvi košnje trave 

Košnjo trave bi lahko uredili, uskladili (npr. da se zmenimo, dajmo kosit ob torkih popoldne, 

ampak to bi bilo ţe preveč rigidno in obvezujoče). Problem je, ker so kosilnice zelo glasne. 

 
Ureditev križišča naselja Perovo in kamniške obvoznice (pri ekološkem otoku) 

Zavijanje v levo iz smeri Kamnik-Mengeš je nevarno, ker te lahko kdo ''nabaše'' od zadaj, 

teţko prideš v ulico, če je gneča. 
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Področje 5 

 

Potrebe za športno udejstvovanje 

Več igrišč. 

Športna igrišča za novo naselje. 

Igrišče, karkoli.... 

Da bi lahko koristili bazen v Cirius-u, npr. da bi imele ţenske termin za plavanje.  

Nogometno igrišče. 

 
Potrebe in problemi ekološke narave 

Več ''punktov'' ekoloških otokov. Na kritičnih točkah, kjer so črna odlagališča, postaviti kante. 

 
Potrebe po druženju, po pripadnosti 

Več druţenja – mogoče piknik. 

Bolj razvito druţabnost, socializacijo. 

 
Potreba po kvalitetnejših medsebojnih odnosih 

Razumevanje. 

Da bi se nivo komunikacije izboljšal. 

 
Potrebe v zvezi z urejanjem cest 

Cesto, njihovo ulico bi radi asfaltirali. 

Ureditev parkirišč. 

 
Potreba po dejavnostih znotraj KS 

Da bi bilo moţno obiskovati kakšne kroţke v okviru KS. 

 
Informiranje znotraj naše KS 

Da bi lahko človek dal svojo pobudo, predlog, da bi vedel kam se obrniti v lokalni skupnosti. 

 

 
Področje 6 

 

Potrebe v zvezi s športnim udejstvovanjem 

Da bi imeli športne objekte. 

 
Potreba po skupnem prostoru 

Prostor, kjer bi izrazil, s čim se ne strinja in kar bi mu bilo všeč povedati. 

Da bi imeli stavbo, kot je Kulturni dom Kamnik, kjer bi se lahko razvijale dejavnosti, neki 

skupni prostori. 

 
Vpliv krajanov in krajank na kvaliteto njihovega življenja 

Vabilo na zbor občanov (op. krajanov). 

 
Nasvet za svet KS  

Večja vztrajnost pri izraţanju potreb naše KS do točke, ko so potrebe zadovoljene. 
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Potrebe in problemi ekološke narave 

En ekološki otok, ki bi nam bil bliţji. 

Ekološki otok. 

 
Potrebe po druženju, po pripadnosti 

Druţabno ţivljenje, mogoče debatni večeri, na katera bi prišel tudi ţupan, naši poslanci. 

Skupne veselice, druţenja (ki jih ni); eni organizirajo, drugi kritizirajo. 

 
Ureditev križišča naselja Perovo in kamniške obvoznice (pri ekološkem otoku) 

Električna ''kišta'' na obvoznici je zelo moteča, so bile ţe smrtne ţrtve, pa je cesta kot da po 

predpisih. 

 
Potreba po kvalitetnejših medsebojnih odnosih 

Večja kvaliteta odnosov med ljudmi tukaj. 

 
Potrebe v zvezi z urejanjem cest 

Skupna parkirišča na Prisojni poti.  

Da bi bil pločnik malo širši Na Bregu in Prisojni poti. 

Kroţišče iz Brega. 

Da bi imeli eno skupno parkirišče (npr. za obiske). 

 

● Odgovori na vprašanje, Kaj bi jih razveselilo v naši lokalni skupnosti oziroma soseski?, so 

razvrščeni po področjih: 

 
Področje 1 

Da se prosta zemljišča vzhodno od vrtca uporabijo za druţbene dejavnosti, ne pa spet za 

kakšno zgoščeno stanovanjsko ulico. 

Kakšna srečanja, druţenja. 

 
Področje 2 

Več stikov med ljudmi. 

Ureditev klanca Palovške ceste, ki je za asfaltirati, za dokončati, ker je veliko prometa, cesta 

pa  preozka…''fajn'' bi bilo, da bi prišel predsednik KS Novi trg, da bi skupaj rešili problem. 

Da bi ponovno odprli vrata, dostop na Mali grad za mladino. 

Da Komunalna sluţba počisti graben-potoček Pjavšn'k, če tega ne storijo tisti, ki vlečejo drva 

iz gozda, saj se voda ob večjih nalivih ustavlja in poplavlja v bliţini. 

Da bi imela vsaka hiša več zelenja, več zemlje, več gozda. 

Da bi bili bolje obveščeni, npr. sedaj so volitve za ţupana, pa ne vemo nič o kandidatih... 

Odtujeni smo ''ratali'', petje jo veseli. 

Ureditev problematike s Palovško cesto. 

Res bi me razveselil kakšen koš za pasje iztrebke, glede na to, da so sprehajalne poti sicer 

lepo urejene in po novem tudi osvetljene. 

Urejene gozdne poti na Stari grad in Špico. 

 
Področje 3 

Protihrupni zid, ograja. 

Vzdrţevanje, skrb za infrastrukturo (da se ne bi toliko časa čakalo na popravilo nečesa). 
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Področje 4 

Več zelenja. 

Več druţenja. 

Igrišče, kakšna gugalnica, prostor za bowling. 

Večji ekološki otok, zabojnik za lake, barve v bliţini. 

Igrišče za košarko. 

Kriţišče iz obvoznice na Perovo-en pas bi moral biti za zavijanje, ker je kriţišče zelo nevarno. 

Bliţnji travnik, breg bi lahko imeli pozimi za sankanje - kakšne tekme, pa vlečnico - ţičnico 

na ''zajlo''. 

Polno dreves in sadnih dreves, ki bi bila od vseh. 

Da bi se vsaj pozdravili na cesti (npr. Dober dan, sosed) in da bi bila to navada. Potem pride 

na vrsto predstavljanje: »Jaz sem pa Janez, stanujem pa tamle na levi, dve hiši naprej…« in 

šele potem lahko pride do vprašanja: »kako pa si danes?«. 

Da bi na kakršenkoli način sodelovali, ekološka čiščenja, delovne akcije. 

V zimskem času prost vstop v telovadnice. 

Igrišče. 

Klopce. 

 
Področje 5 

Prostor za druţenje. 

Kakšno igrišče. 

Da ne bi celih Dobrav pozidali. 

Da ne bi drevja sekali in da bi se ohranilo vsako drevo. 

Razveselita ga ţolna in kos, ki prideta v njegov sadovnjak. 

Športna igrišča. 

Zadeva za druţenje z vsebino, programom. 

Več druţabnega, prostor za sestajanje. 

 
Področje 6 

Kakšne akcije, dejavnosti, kar bi zvabilo ljudi. 

Da bi zgradili gozdarsko kočo in mlin na vodi (op. oseba, stara 8 let) 

Savna. 

Kakšna kanta za smeti. 

Da bi bili sosedje med sabo bolj prijazni, da bi si zaupali, več druţili. 

 

● Na vprašanje o potrebi po skupnem prostoru za krajane, so sledeči odgovori: 

57 vprašanih oseb je ZA skupni prostor  

Med njihovimi odgovori se oblikujejo razmišljanja o: 

-  namenu prostora (da  bi se za vsako generacijo nekaj dogajalo; da bi bile tam tudi  

  previjalnice; da bi se informirali; za druţabna srečanja, za ''fešte''; da bi imeli piknike;  

  da bi imeli društvo, program katerega bi bilo tisto, kar bi si lahko dali kot sosed sosedu in  

  društvo bi vključevalo prostor, krajane, krajanke in ţivali; za namizne igre) 

- lokaciji prostora (pomembno bi bilo upoštevati oddaljenost oz. bliţino, da je primerno tudi  

  za osebe, starejše od 70. let)  

- namembnosti prostora (takšna, da bi druţenja lahko potekala tako zunaj kot v prostoru oz.  

  tak, da lahko ţivi skozi celo leto, tudi, ko je deţ in mraz) in 

- upoštevanju potrebe po vzdrževanju, če bi prostor pridobili, je bil večkrat omenjen kot  

  nujen. 
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2 osebi sta PROTI: ena od njih svojo opredelitev utemeljuje s tem, da noben ne bi skrbel za 

prostor, lastniki psov bi tja vozili svoje pse in ne pospravljali iztrebkov za njimi. Predlaga 

prostor, ki bi bil nekje na travniku, kjer so drevesa. 
 

Preostala razmišljanja oseb: 

- mi smo dolga leta imeli prostor v gimnaziji. Sedaj, glede na to, da je večina prebivalstva pri  

  vas, bi moral biti tak prostor pri vas. Kar pa najbrţ ne bo zanimivo za nas, ker je predaleč  

  (op. oseba z Novega trga) 

- bolj je za prostor, ki bi bil zunaj, na prostem… Morda bi bilo primerno novo igrišče ob  

  Kamniški Bistrici, kamor bi lahko prišel na primer, kak klovn.. to bi lahko realizirali s  

  sodelovanjem društva Priden moţic.. Prostor bi bil lahko namenjen tudi spontanim pobudam  

  za določeno dejavnost.. če kdo zna delati maske, tudi pustne maske, kako iz starih oblačil  

  narediti nova, itn. in bi ţelel svoje znanje deliti z drugimi, bi lahko ustvarjali v tem prostoru. 

- za volitve, referendume ve, da je na razpolago prostor v Srednješolskem centru Rudolfa  

  Maistra, za ostale stvari ne ve, če je sploh potrebno; 

- če ni vsebine, je ''brez veze'' imeti prostor, naprej mora biti jasna vsebina, zanjo potem iščeš  

  neko formo, ki je lahko prostor. Lahko bi se vsebine podajale nekje na travniku. Ena od  

  vsebin bi bila lahko komunikacija, izraţanje mnenj z namenom spodbujanja…npr. da bi  

  nekdo čutil, da bi svoja razmišljanja javno predstavil in bi se vedelo, da ta oseba pride npr.  

  ob 17. uri na točno določeno mesto na travniku in bi tam povedal. Ne prostori. 

- raje na 100 druţin eno igrišče. 

 

● Na vprašanje o postavitvi več klopi v naši lokalni skupnosti,  

 

se 44 oseb opredeli ZA 
Med njihovimi odgovori se oblikujejo predlogi in razmišljanja: 

- potreba bi bila v okolici zdravstvenega doma za bolnike; 

- na Bevkovi, pri vrtcu bi bilo ''fajn''; 

- klopce bi bile lahko v skupnem prostoru; 

- v redu, pa tudi več košev za smeti zraven; 

- ''prima'', psa ima večina in bi se malo usedli in spregovorili s kom kakšno besedo; 

- bi bilo ''fajn'', lahko bi bile ob poti, travniku od Reščičeve graščine do Cirius-a; 

- bi bilo lepo in predlaga betonske, ki jih ni mogoče odnesti. 

  

8 oseb meni, da ni potrebno. 

 

3 odgovori ne izražajo opredelitve ZA/PROTI in so povzeta spodaj: 

- mi jih imamo pri gimnaziji, za vas pa ne vem, kje sploh še je javno dobro; 

- vprašanje, kam jih postaviti zaradi omejenosti s prostorom; 

- klop bi lahko bila kot vezivno sredstvo, za odnos, komunikacijo, pogovor. Lahko je pa   

  klopca kot stvar.  
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● Na vprašanje, Kaj menijo o tem, da bi imela naša lokalna skupnost oglasno desko,  

 

68 oseb odgovarja odobravajoče, so ZA postavitev oglasne deske oziroma oglasnih desk. 

Med temi odgovori: 

- dve osebi predlagata, da bi jih bilo več; 

- dvakrat  predlog, da bi bila pri ekološkem otoku; 

- nujno; Srednješolski center Rudolfa Maistra je oddaljen in ni ustrezno tam postavljati  

  oglasne deske. Bolj ustrezno bi bilo, da je povezana s klopjo; 

- ''fajn'', super. Tako bi bili bolj obveščeni, kaj se dogaja znotraj naše KS, o delovanju KS,    

  kdaj so sestanki predstavnikov KS, kakšne so teme in kakšni izidi; 

- ja, da bi vedeli, kaj se dogaja; 

- ni slabo (mesto zanjo naj bo tam, kamor greš običajno); 

- da razširiš novice, je pametno, da je oglasna deska; 

- če bi bil prostor, bi bila oglasna deska lahko zraven; 

- povezuje naj se s skupnim ''punktom''. 

 

2 osebi predlagata spletno stran, portal 

9x ni odgovora   

1 oseba ne ve, kako naj se opredeli. 

 

● Na vprašanje, Ali imajo otroci dovolj igralnih površin,  

 

je 14 odgovorov pritrdilnih (da imajo otroci dovolj igralnih površin), med njimi tudi 

odgovori: 

- zdi se mu, da imajo dovolj prostora, problem bo le, če bodo pozidali še travnik vzhodno od   

  vrtca na Novem trgu-takrat bo potrebno dati glas proti; 

- otroci najdejo prostor zase; 

- imajo jih v gozdu. 

 

30 oseb meni, da otroci nimajo dovolj igralnih površin: 

- v celi KS ni nogometnega igrišča, manjše igralne površine bi morale biti nameščene bolj na  

  gosto, npr. naselje Na Bregu ima ca. 50 hiš in nobene skupne površine, ne samo za otroke,  

  temveč tudi za mladino ali odrasle vsaj v obliki klopi z mizo. 

 

8 oseb meni, da deloma imajo dovolj igralnih površin, a večina izraža, da bi bilo 

potrebno več le-teh: 
- še kar; nekaj je; premalo; 

- nekaj jih je, ampak je negativna stran vandalizem, ker kot vaba privabljajo mlade, ki ta  

  igrala razbijajo, drugače so ''fajn'', predvsem za manjše otroke; 

- bi potrebovali več igral in kakšno gugalnico; 

- za otroke je še kar poskrbljeno. 

 

4 odgovori so v obliki predlogov in razmišljanj: 

- mogoče hišice na drevju; 

- ena od oseb se sprašuje, kje jih sploh imajo in razmišlja, da bi jih lahko imeli v hosti; 
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- ne vem..treba je hoditi v naravo, otroke podučiti o tem, kako se reče kateremu drevesu itn. in 

- mi, ko smo se igrali, smo se igrali po gmajni. Da ''mulc'' ne zna na drevo splezat', pa češnje 

''narobutat'', je problem otrok…Zadeva je tako napeljana, da smo postali kot krave, ki čakajo.  

 V Rusiji je nekdo porabil 10 let, da je udomačil lisico…. Iz otrok ubijamo inovativnost. 

 Za 4 osebe vprašanje ni aktualno.  

 

● Na vprašanje, Ali imajo mladi dovolj mest za srečevanja, 

 

10 oseb odgovarja, da imajo mladi dovolj mest za srečevanja.  

35 oseb meni, da mladi nimajo dovolj mest za srečevanja; med odgovori tudi sledeča: 

- mogoče kaj več za mladino od 14 do 18 let, park ali skate park; 

- za najstnike sploh ni ponudbe. 

6 odgovorov smo uvrstili pod drugo: 

- le v centru Kamnika; 

- ena oseba se sprašuje, kje jih sploh imajo in razmišlja, da bi jih lahko imeli v hosti; 

- naj se organizirajo 

- to je potrebno vprašati mlade. 

2 odgovora izraţata, da imajo mladi deloma dovolj mest za srečevanja:  

- nekaj je in 

- bolj malo. 

 

 

Sklop: AVGUSTOVSKE DELAVNICE 

 
Na vprašanje, Ali so krajani in krajanke dobili vabilo na ustvarjanje z glino v našo 

lončarsko delavnico ILA v poštni nabiralnik?,   

43 oseb odgovarja z da, 

12 oseb pa z ne, s tem da ena oseba pravi, da je verjetno dobila babica in vabila ni 

posredovala ostalim druţinskim članom, ker ga vsebine zanimajo, ena pa, da so bili verjetno 

na dopustu. 

15 odgovorov izraţa »Ne ve, se ne spomni, reklamna sporočila ponavadi romajo v koš,…«,  

1x pa ni odgovora. 
(opomba konec decembra, januarja in februarja teh vprašanj nismo več zastavljali) 

 

Odgovori na vprašanje  Kaj jih je zadržalo, da niso prišli?, so razvrščeni po naravi razloga: 

- ni zanimanja: nima veselja za tovrstne stvari; zanimajo ga druge dejavnosti; je ne pritegne;  

  to bolj ţeno zanima; to osebe ne zanima; ni interesa, pa tudi obveznosti; ne potrebujem  

  izdelkov iz gline; ni moja interesna dejavnost, tudi moje sposobnosti so vprašljive; ga ne  

  zanima nič takšnega; raje ima ''štrikanje'', slikanje, vrt; ne veseli je; ni zanimanja; 

- obveznosti: teţko se odtrga od zelenjave in ţivali; obveznosti; oseba je imela sto drugih  

  stvari; skrb za mamo; neroden je z glino, pa tudi ni bilo časa; ni imela časa; ima veliko  

  dejavnosti; obveznost; druge aktivnosti so bile; veliko drugih dejavnosti, pozimi bi bil bolj  

  primeren čas; na dopustu; ni bilo časa; 

- pozna glino in ne pozna gline (nikoli se ni srečal z glino…); 

- je za otroke in ne za odrasle: meni, da je to bolj za otroke; otrok ima tudi poleti pogosto  

  treninge; 

- ni odgovora. 
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Na vprašanje, Ali bi vas zanimale kakšne druge vsebine?, smo dobili odgovore  o tem, kaj jih 

zanima:  

rekreacija za krajane (telovadnica v gimnaziji, plavanje v Cirius-u);  branje knjig; socialni 

stiki ob večerih; doţivljanje gline, morda preprosto mečkanje gline kje na prostem; učenje 

tujih jezikov; poceni računalniški tečaji; ples, veseli večeri, joga smeha, ples v temi, 

gledališče, debate na temo vrta; improvizacija, gledališče in komunikacija; ''štrikanje''; kakšno 

druţenje; slikarski kroţek; spoznavanje ţivali, da se dobimo in gremo skupaj na sprehod in 

potem v gozdu opazujemo ţivali- npr. bi imeli društvo Kamniški pohodniki (npr.) in se skupaj 

1x/ teden dobili in šli v gore, na sprehode ali na krajše izlete; najraje ima šport, pohode v 

hribe; morda, da bi delali darila za starejše člane, upokojene in jih obdarili; kako se 

organizirati, da ne bi vsak posebej vozil otroka v vrtec in iz vrtca; tečaji vrtnarjenja; športne 

igre, zimske igre-smučanje pod Kratno, treking poti, dolge 3km ali 5km; kakšna ţenska 

srečanja; da bi se sosede kaj dobile…razna druţenja.  
 
 

 

Sklop: EKOLOGIJA 

 
Ob dogodku Očistimo Slovenijo, je bil dan predlog, da bi se gozd ob Kamniški poti opredelil 

kot zaščiteno območje. 

Gre za gozd, ki je dostopen, če pridete iz smeri Mengeš-Kamnik in pribl. 20 m po odcepu za 

Volčji Potok zavijete na gozdno makadamsko pot (po kateri zdaj pogosto vozijo tovornjaki v 

kamnolom). V omenjenem gozdu je več močvirij, kjer se nahaja tudi zaščitena rastlina rosika, 

ki pa je ob stalnem onesnaţevanju, ogroţena. 

 

Na vprašanje, če podpirajo ta predlog, 63 oseb odgovori z da. Med njihovimi predlogi in 

razmišljanji tudi:  

- več ekoloških otokov;  

- narediti ţivo ograjo in ne bi bilo prostora za metanje smeti; 

- z rampo omejiti dostop; 

- rampa ali pa sanirati; 

- čistilne akcije bolj pogosto; 

- naj se postavita dva kontejnerja in bo vsakdo rajši tja vrgel, kot pa da oprezuje, ali ga bo kdo  

  ''ujel'' medtem ko odlaga, kamor ne bi smel. Za to bi lahko poskrbeli Zeleni in ekologi; 

- naj opravljajo svoje sluţbe komunalni inšpektorji in ''fajn'' ''mahnejo'' ljudi, ki odlagajo  

  odpadke po ţepu. Brezposelne ljudi, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, z minimalno  

  izobrazbo, bi lahko usposobili in naj hodijo po gozdni cesti gor in dol in potem javijo  

  pristojni sluţbi odlagalce; 

- več smetnjakov bi moralo biti; 

- ker je to javna cesta, je edina rešitev, da se storilca zaloti in se ga kaznuje. 

 

1 oseba odgovarja z ne in argumentira: »če bi motilo lastnike gozda, bi ţe pospravili« 
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Sklop: PROMETNE POVEZAVE 

 

Na vprašanje, Kako gredo v center Kamnika?, kjer  je moţnih več odgovorov, so odgovori 

sledeči: 

Peš: 62 odgovorov 

S kolesom: 26 odgovorov 

Z avtom: 40 odgovorov  

 

Kako gledajo na to, da nimamo avtobusne ali druge prometne povezave s centrom      

Kamnika?  

 

34 oseb meni, da bi bilo dobro, da bi imeli nekakšno povezavo. Razmišljanja krajanov in  

krajank so sledeča: 

- iz centra mesta bi dal avtomobile ven, izjema so tisti, ki dostavljajo ţivila in ostalo in za  

  stanovalce mest; predlaga 'kavalirja', kakršen vozi po LJ in še zastonj je; 

- pogreša kroţni promet, morda mini avtobus, Duplica (do Hofra, Qlandije, ki se gradi)-  

  Kamnik; 

- pozna primer ene od ameriških drţav, kjer se ljudje iz okoliških vasi en teden vnaprej  

  najavijo in potem jih avtobus odpelje v mesto in iz mesta. Pogreša kak minibus, avtobus ali  

  kombi s klančino; 

- mogoče bi bilo res dobro, ko bi nek mini avtobus kroţno vozil in pobiral ljudi (op. gospod  

  ima probleme s srcem in ne gre več prav daleč sam); 

- kombi, taksi varianta; pokličeš, da ti kaj pripelje; 

- bi bilo ''fajn'', da bi obstajala kot neke vrste taksi sluţba za KS, ki bi imela 'dostopne' cene; 

- bi bilo pametno urediti kroţni promet; 

- dobra ideja bi bil kroţni avtobus Kamnik-Duplica-Kamnik, ki bi vozil po mestni strani gor,  

  po obvoznici pa dol ali obratno ali oboje. Nekaj podobnega bi se dalo narediti tudi do npr.  

  Stranj. Zelo veliko otrok prevaţajo starši, tudi še potem, ko bi bili ţe zadosti samostojni, da  

  bi lahko šli na pot sami. Mogoče bi bila to motivacija…; 

- slabo in neprimerno glede na število prebivalcev in njihove komunikacije; 

- nasploh se mu zdi javni prevoz slabo organiziran; 

- bi bilo v redu, sploh v času prireditev; poleti; 

- za osnovno- in srednješolce bi bil lahko organiziran prevoz, nek mini avtobus, da ne bi bilo  

  toliko na starših; 

- to je slabo, ker bi bila potrebna. Predvideno je bilo, da bi Občina odkupila avtobus in ga  

  uporabljala v ta namen, a zdaj je Občina v finančni stiski in to gotovo ni prioriteta; 

- ni v redu, predvsem, ker prevoz potrebujejo otroci (tako morajo starši voziti za vsako bolj  

  oddaljeno dejavnost, ki jo obiskujejo). 

 

15 oseb to ne moti, nekaj odgovorov je nanizanih spodaj: 

- po celem Kamniku greš lahko peš; 

- za ta konec (kraj, kjer ţivimo) ''brez veze'', ker ima vsak avto; 

- mi je vseeno; 

- moti jo bolj povezava z Ljubljano, 

- ne moti, dokler je gibljiv.  
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Vprašanje, Ali bi uporabili avtobus, če bi avtobus ustavljal pri Petrolu na Perovem, smo 

zastavili le osebam, ki ţivijo v bliţini postajališča. 

32 oseb odgovarja z da oziroma verjetno da in 

6 oseb odgovarja z ne. 

 

 

 

 

S to raziskavo smo se dotaknili dobre petine hiš in njihovih stanovalcev in dobili  kar nekaj 

vpogleda o povezavah, razmišljanjih in potrebah v Krajevni skupnosti Novi trg. 

Rezultati te raziskave bodo objavljeni tudi v Kamniškem Občanu z namenom seznaniti o njej 

krajane in širšo skupnost.  
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