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UVOD 
 

Kamnik leži v bližini našega glavnega mesta Ljubljana, v naročju kamniških planin. 
Po velikosti se uvršča med srednje velika mesta s približno 30 000 prebivalci. Med 
krajevnimi skupnostmi mesta Kamnik je tudi Duplica, kjer se nahaja naša Osnovna 
šola Marije Vere. 
 
V Kamniku je veliko mladine, saj imamo v mestu pet osnovnih šol in Srednješolski 
center Rudolfa Maistra. 
Ker mladina nima svojega prostora za preživljanje prostega časa, nekateri postopajo 
okoli po mestnih ulicah in barih ali pa si svoj kotiček poiščejo kar med stanovanjskimi 
naselji. Vse to povzroča precej hrupa in nesnage, kar pa odraslim ni všeč, saj si v 
popoldanskih in večernih urah radi privoščijo zaslužen počitek po napornem 
delovnem dnevu.  
Drugi pa osebno druženje in komunikacijo s prijatelji zamenjajo z raznimi dopisovanji 
in pogovori na Facebooku, Skypu, MSN-ju itd. kar pa jih sčasoma omejuje in izolira 
od zunanjega okolja, v katerem živijo. 
Kot najstnike nas moti, da se pojem o nesramni in zdolgočaseni mladini posplošuje 
na vse le zato, ker nimamo svojega kotička, kjer bi se lahko brez skrbi, na zdrav 
način sprostili in družili, ne da bi koga motili.  
 
Naša vizija je, da bi, v sodelovanju s kamniškim županom in drugimi odgovornimi, 
zgradili mladinski center, kjer bi se lahko prosto zadrževali ter družili v dobrem in 
prijaznem okolju, brez alkoholnih pijač ter drog. 
V tem centru bi prirejali športne in zabavne dogodke, na katere bi povabili tudi 
najstnike iz okolice. Dogodke bi oglaševali preko radia, televizije, časopisa in 
spletnih strani. 
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MLADINSKI CENTER KAMNAJST 
 

Mladinski center Kamnajst bi zgradili v bližini naše šole na dovolj velikem prostoru, 
da bi poleg zgradbe lahko postavili tudi nogometno in košarkaško igrišče ter skateing 
park.  
V prostorih zgradbe bi imeli dvorano za bowling, kino in  sobo za druženje. 
Dvorana za bowling bi imela tri steze, v kinu bi preko računalnika in projektorja na 
belem platnu gledali filme, v  sobi za druženje pa si predstavljamo nekaj miz ter 
stolov, kamor bi si lahko sami prinesli družabne igre in se pogovarjali. Vse prostore 
bi opremili z živahnimi barvami ter različnimi vzorci, ki bi vzpodbujali dobro 
razpoloženje. Sedeže oziroma klopi v kinu in sobi za druženje bi razporejali tako, kot 
bi nam ustrezalo, odvisno od situacije. 
 

 

 

Tloris razporeditve objektov: zgradba, nogometno in košarkaško igrišče, skating park 
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MLADINSKI KLUB KAMNAJST 

 

 

Mladinski center Kamnajst bi upravljal Mladinski klub Kamnajst, ki bi ga ustanovili 
učenci tretje triade OŠ Marije Vere. Učenci OŠ Marije Vere bi imeli v mladinskem 
centru  ugodnosti, ki bi jih pridobili z včlanitvijo v Mladinski klub Kamnajst. Včlanitev 
bi bila, seveda, prostovoljna. V klub bi se včlanili tako, da bi plačali  nizko letno 
članarino 3 evre. Ob včlanitvi v klub bi prejeli izkaznico, s katero bi prosto vstopali v 
mladinski center. Vse dejavnosti v okviru mladinskega centra, bi člani lahko koristili 
brezplačno. Po izteku leta bi izkaznica nehala delovati, ob ponovnem plačilu letne 
članarine pa bi zopet delovala. Delovanje članskih kartic bi kontrolirali elektronsko.  

DOGODKI V KAMNAJSTU 

Mladinski klub Kamnajst bi organiziral tudi posebne dogodke, na katere bi bili 
povabljeni člani kluba in najstniki iz okolice, predvsem iz Kamnika in Domžal. Tako bi 
skrbeli za boljšo razgledanost mladine in promocijo Kamnika. 
 

Kratke aktivnosti za zanimivo popoldne 

 

Lahko bi se odpravili kar po mestnem starem jedru Kamnika, ki nosi spomine na 
srednjeveško mesto.  
 

 

 

Sprehodili bi se po starih mestnih ulicah, kot je Šutna do Malega gradu, na katerem 
je znana romanska kapela. S staro kulturo mesta bi se prav tako lahko seznanili v 
Frančiškanskem muzeju in si ogledali znamenito bogato knjižnico. 
V mestu se vsako leto dogajajo tudi številne prireditve, najbolj znani so Dnevi 
narodnih noš, poletni festival glasbe in gledališča Kamfest ter Srednjeveški dnevi. 
Ker predvidevamo, da se najstniki teh prireditev ne udeležujejo v velikem številu, bi v 
Kamnajstu organizirali skupinski ogled in s tem razbili mit, da je tovrstna kultura in 
zabava primerna le za odrasle. 
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Nad mestom, v vasici Palovče, bi mladim obiskovalcem predstavili Budnarjevo 
muzejsko hišo. 
 

 

 

 

Na  enodnevni izlet bi se lahko odpravili tudi v vas Tunjice, ki je poznana po baročni 
cerkvi svete Ane ter naravnem zdravilnem gaju Tunjice. V naravnem zdravilnem gaju 
bi se razmigali na telovadnem poligonu Gibanova, si nabrali energije na energetskih 
poljih in se napili Žive vode, polne mineralov in zdravja. 
 

                                                                      

 

 

Ljubitelje rastlinstva bi peljali v Arboretum Volčji Potok, v enega tovrstno 
najbogatejših parkov  v Srednji Evropi. Sprehod po parku, polnem raznolikih 
drevesnih in rastlinskih vrst,ter ogled dvorca bi zaključili v likovni  galerije znanega 
umetnika Janeza Boljke. 
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Enodnevni izleti 
 
Na daljše izlete bi najstnike peljali na Veliko planino, kjer bi si v dolini Kamniške 
Bistrice najprej ogledali izvir, se sprehodili do Soteske Predaselj, ki predstavlja 
najožji del struge Kamniške Bistrice. 
Po ogledu Plečnikovega dvorca, spominskega parka, ki je bil postavljen v spomin 
vsem ponesrečencem Kamniško - Savinjskih Alp in slapu Orglice, bi se skupaj 
odpravili na Veliko planino. 
Začasno bi se nastanili v turističnem naselju, ogledali bi si tudi značilno pastirsko 
naselje in poskusili nekaj domačih mlečnih dobrot. Pot bi nas vodila do kapele Marije 
Snežne, nato pa do Preskarjevega muzeja, kjer bi se skupaj poučili o trničih – 
kulinarični posebnosti, značilni za območje Velike planine, ki so jo pastirji izdelovali iz 
skute za svoje izbranke v dolini in si tako krajšali čas na planini.  
 

                                  

 

 

Nikakor pa ne bi spregledali tudi  jame Veternice ter Dovjih gričev. 
Velika planina poleg svojih naravnih in etnoloških znamenitosti ponuja tudi pestro 
izbiro športnih aktivnosti. V zimskem času so najbolj priljubljeni smučanje, tek na 
smučeh, nočno krpljanje, bordanje ter sankanje na lepo urejenem družinskem 
smučišču in poligonih. Sprehodi ali daljši pohodi po zimski idili predstavljajo odlične 
možnosti za rekreacijo, najzanimivejši sta poti mimo pastirskega naselja na Malo 
planino in sprehod do planine Dol. 
 
V poletnih mesecih bi se lahko odpravili v bližnje  terme Snovik, ki ponujajo kopanje 
v številnih zunanjih in notranjih bazenih s termalno vodo. Sprostili bi se lahko tudi v 
savnah in masažah. V okolici term bi imeli možnosti nordijske hoje, kolesarjenja, 
gorskega kolesarjenja in pohodništva.  
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OTVORITEV MLADINSKEGA CENTRA KAMNAJST 
 

 

 

 

 
 

 
 
Prvi dogodek, ki bi ga organiziral Mladinski klub Kamnajst, bi bila otvoritev s pestrim 
in bogatim zabavnim programom, ki bi potekal preko celega dne, zato bi ga 
organizirali v soboto, ko ni pouka in službe. 
Dogodek bi oglaševali preko šolskega radia, lokalnih radijskih postaj, televizije, 
šolske spletne starani in spletne strani Kamnajst.  
Plakate z vabilom na otvoritev bi namestili tudi na avtobuse in vlak, ki vozijo iz 
Ljubljane in Domžal v Kamnik.  
Tako bi se otvoritve poleg ustanoviteljev Mladinskega centra Kamnajst in domačinov, 
lahko udeležili tudi najstniki iz okolice, saj bi se s prevozniki dogovorili, da bi jih na 
dogodek pripeljali brezplačno.  
Tako pomemben dogodek, kot je otvoritev Mladinskega centra Kamnajst, ne bi 
potekal brez pomembnih gostov. Zato bi povabili kamniškega župana, ravnatelje 
osnovnih in srednjih šol iz Kamnika in Domžal, predstavnike Turistično 
informacijskega centra Kamnik in vseh podjetij ter društev, ki so kakor koli povezani 
s turizmom v Kamniku in bi nam bili pripravljeni pomagati pri uresničitvi našega 
projekta. 
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Program otvoritve 
 

Mladi obiskovalci bi dopoldan preživeli ob športnih aktivnostih, igrali bi nogomet in 
košarko, preizkusili stezo za bowling in park za rolkanje. V popoldanskem času pa bi 
člani Mladinskega kluba Kamnajst na kratko predstavili mesto Kamnik in njegove 
turistične znamenitosti. Otvoritev bi izkoristili tudi za to, da bi povabili obiskovalce na 
organizirane aktivnosti. Obiskovalcem bi natančno predstavili spletno stran 
Mladinskega centra Kamnajst in vrteli reklamne oglase, ki vabijo najstnike na Veliko 
planino, kopanje v Snoviku in sproščanje v Tunjicah.    
Otvoritev bi zaključili z zabavnim programom, ki bi ga pripravili člani šolskega 
kulturnega društva Verine zvezdice in šolskega športnega društva Prvak.  
Za brezplačno pogostitev pa bi poskrbeli okoliški lokali ter gostišča.  
 

 

 

 

9.00 – 12.00 
 

športne 

aktivnosti 
 

 

 

 

 

bowling 

 

 

 
nogomet 

 
košarka  

 
 

 

 
rolkanje 

 

12.00 – 

14.00 

 

 

Slavnostni govorniki in pogostitev 

 

 

 

14.00-19.00 

Predstavitve 

mesta 

Kamnik in 

turističnih 

znamenitosti 

 

 
 

Velika planina 

 

 
Tunjice 

 

 

 

    
 

Mesto 

Kamnik 

Dogodki v 

Kamniku 
srednjeveški 

dnevi,  

dnevi narodnih 

noš,  

Kamfest 
  

 
 

19.00 – 

22.00 

zaključek 

 

Zabavni program in pogostitev        
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Promocija turističnega produkta 

Glede na to, da je naš projekt namenjen najstnikom, bi glavna promocija našega 
turističnega produkta, Mladinskega centra Kamnajst, potekala preko spletne strani 
na medmrežju, saj je mladim ta način komunikacije najbližji. Tako bi bile informacije 
o tem, kaj se dogaja v Mladinskem centru Kamnajst v Kamniku, dostopne vsem. 
Oglaševanje preko spletne strani bi bilo tudi cenovno ugodno. Za večje dogodke, kot 
je otvoritev Mladinskega centra Kamnajst, pa bi koristili tudi radijske in televizijske 
oglase. 

Spletna stran Mladinskega centra Kamnajst 
 

 

 

Spletna stran Mladinskega kluba Kamnajst, bi obiskovalcem te strani nudila vse 
informacije v zvezi z dogajanjem in aktivnostmi Mladinskega centra Kamnajst. 
Spletna stran bi bila zelo bogata s fotografijami, da bi čim bolj nazorno predstavljala 
turistične točke in znamenitosti občine Kamnik. Sproti bi objavljali programe 
prihajajočih dogodkov in vrteli reklamna sporočila. Najstniki bi se na spletni strani 
lahko na izlete in aktivnosti prijavili in v rubriki forum, objavljali svoje mnenje in vtise 
iz obiskov. V rubriki Eko, bi vzdrževalci strani objavljali novice iz ekologije in 
opozarjali najstnike na ekološko obnašanje v naravi na Kamnajstovih izletih. 
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Reklamni oglasi 
 

TERME SNOVIK 

  

A: Hej, kam pa greš danes?   
B: Plavat v Snovik.  
A: Kje pa je to?  
B: Blizu Kamnika, v vasi Snovik.  
A: Že vem! Greš s Kamnajstom? Vem, da vsak teden ob sobotah organizira 
plavanje. Ob 5h popoldan, tudi prevoz v terme organizirajo. Grem lahko zraven? 
B: Ja, itak. 
A: Ok, se vidiva tam.   
  

VELIKA PLANINA 

  
A:Uh, kako sem utrujen!  
B: Kje pa si bil?  
A: Na Veliki planini, šel sem s Kamnajstom.  
B: Vau! Jaz pa še nisem bil tam. Zakaj me nisi poklical?  
A: Saj to je vsak teden ob nedeljah. Tako, da greš lahko z mano že naslednji teden, 
samo prijaviti se moraš, ker je določeno število prostih mest.  
B: Ok. komaj čakam!!!  
   

  

ZDRAVILNI GAJ in GIBANOVA V TUNJICAH  

  

A: Veliko telovadiš?  
B:  Niti ne.  
A: Ali veš, da obstajajo kamni z zdravilnimi učinki?  
B: Ne, zakaj te pa vse to zanima?  
A: Veš v Tunjicah pri Kamniku obstaja zdravilni center Gibanova?  
B: O, za to sem pa že slišala! Si že bil tam?  
A: Ja, seveda.  
B: Ali ste šli s Kamnajstom?  
A: Ja. Veš, to je nekaj čisto novega.  
B: Slišal sem, da tam teče neka posebna voda. Je to res?  
A: Ja res je, tam teče posebna zdravilna voda, Živa voda. Greš drug teden z menoj?  
B: Ja, seveda, se že veselim.  
A: Torej drug teden v nedeljo, se vidiva. 
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Predvideni stroški izvedbe projekta 
 

Realizacijo našega projekta bi vsekakor morala prevzeti Občina Kamnik, saj 
izgradnja objekta, kot smo si ga zamislili mi, presega zmožnosti osnovnošolcev ali 
prebivalcev krajevne skupnosti. Ker bi v mladinskem centru mladi kvalitetno 
preživljali prosti čas, menimo, da bi bila to vsekakor dobra investicija. 
 
Sama otvoritev Mladinskega centra Kamnajst, bi bila za najstnike brezplačna. Tudi 
prevoz do Kamnika bi bil brezplačen, saj bi se za to dogovorili na lokalnem 
prevoznem podjetju. Za pogostitev bi se dogovorili v domačih gostinskih lokalih, ki bi 
z darovanimi sredstvi poskrbeli za mlade želodčke. Ogledi in izleti, ki bi jih, v 
sodelovanju s Turistično informacijskim centrom Kamnik, organizirali v Mladinskem 
klubu Kamnajst, pa bi bili plačljivi. Potrudil bi se poiskati cenovno najbolj ugodne 
možnosti.  

Sodelovanje z lokalno skupnostjo 
 

Mladinski center Kamnajst smo predstavili gospodu županu občine Kamnik, Marjanu 
Šarcu in Turistično informacijskem centru Kamnik. Projekt smo predstavili tudi 
vodstvu Osnovne šole Marije Vere in predstavnikom krajevne skupnosti Duplica. 
Zasnova projekta jim je zelo všeč, na realizacijo pa bo potrebno malo počakati, saj je 
naš projekt finančno precej zahteven. 

Zaključek 
 

Avtorji turistične naloge smo z načrtovanim turističnim projektom zelo zadovoljni. 
Želimo si, da bi Mladinski center Kamnajst v resnici zaživel in tako najstnikom 
omogočil kvalitetno preživljanje prostega časa in hkrati skrbel za turistično promocijo 
Kamnika ter njegovih lepot. Mogoče se na prvi pogled zdi, da nam je mladim vseeno, 
kaj se dogaja z našo kulturno dediščino v našem domačem kraju, vendar to ni res. 
Potrebno je le poiskati poti, ki vodijo do najstnikov, in aktivnosti, ki najstnike 
pritegnejo. Tako bomo tudi poskrbeli za naše kulturne in turistične znamenitosti v 
prihodnosti. Eno od takih poti vsekakor predstavlja naš projekt.  
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Predstavitev turistične naloge na stojnici v Kranju, 1. marca 2011 
 
Osrednji del predstavitve predstavlja maketa mladinskega centra Kamnajst (velikost 
1 x 0,7 m), ki bo postavljena na mizi. Ob mizi bo stala posoda s papirnatim cvetjem 
in reklamni oglasi za aktivnosti, ki jih nudi Mladinski center Kamnajst. Ob maketi 
bodo trije učenci predstavljali Mladinski center Kamnajst. Učenci bodo oblečeni v 
oblačila, ki ponazarjajo aktivnosti, opisane v turistični nalogi (vitez - Srednjeveški 
dnevi, planinec - Velika planina, narodna noša - Dnevi narodnih noš). Prostor bo 
lepo barvno okrašen, da bo vabljiv že na pogled. Dva učenca, oblečena v rolkarja 
(skaterja), bosta po trgovskem centru vabila obiskovalce na našo stojnico oziroma 
našo predstavitev. 


