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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sta predstavljeni industrija in obrt v Kamniku nekoč in danes ter razlogi 

za njun nastanek. Didaktični del vsebuje 2 učni pripravi, eno za 3. in eno za 4. razred 

devetletne osnovne šole. Uporabljene učne vsebine oziroma učni cilji, ki so bili vzeti iz 

učnega načrta, so bili različni glede na razred. Namen obeh učnih ur je bil ugotoviti znanje 

učencev 3. in 4. razreda OŠ Toma Brejca o industriji in obrti v domačem kraju Kamnik. 
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SUMMARY 

 

In my diploma thesis there are presented the industry and the craft in Kamnik in the past and 

in the present and reasons for their existence. The didactical part entails 2 teaching 

preparations, one for the third and one for the forth class of nineth-grade primary school. 

Applied teaching contents or learning objectives, which were taken from the curriculum, were 

different for each class. The purpose of the lessons was to determine knowledge of pupils 

from third and forth grade of Primary School of Tomo Brejec about the industry in our home 

town Kamnik.  
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1 UVOD 

 

V svojem delu sem predstavila industrijo in obrt v Kamniku nekoč in danes, industrijski 

razvoj, uveljavljanje novih tehnologij in skrb za okolje. Ker so nekateri industrijski obrati in 

obrti propadli, me je zanimalo, katere tovarne in obrti delujejo v mojem domačem kraju še 

danes in kakšno je njihovo stanje. Opisala sem tudi razloge za razvoj posameznih panog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bukovič, Vesna (2012). Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

___________________________________________________________________________ 

 

5 
 

2 MESTO KAMNIK: NASTANEK IN RAZVOJ 

 

Kamnik leži ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp, na severnem delu Ljubljanske kotline. 

Nastanek mesta Kamnik je geografsko pogojen, kajti tu se stekata reki Kamniška Bistrica in 

Nevljica. Obenem so pomembno vlogo pri razvoju mesta imele trgovske poti, ki so 

povezovale vzhodni in zahodni del Slovenije. Te so potekale skozi Tuhinjsko dolino čez 

prelaz Kozjak v Celjsko kotlino, po dolini Črne čez prelaz Črnivec v Zgornjo Savinjsko 

dolino do Beljaka. Tako so bili dani pogoji tudi za blagovno menjavo proti zahodu, 

jugozahodu in jugu.
1
 

 

Kamnik je v pisnih virih prvič omenjen med leti od 1143 do 1147, njegovi meščani pa leta 

1229, medtem ko je verjetno mesto mestne pravice dobilo že prej.
2  

 

Srednjeveško mesto je imelo obzidje, številne obrambne stolpe in štiri mestna vrata.
3 

 

Za razvoj mesta je imela velik pomen evropska plemiška družina frankovskega porekla, to so 

bili grofje Andeški. Svojo veljavo in pomembnost so izkazovali s kovnico denarja na Malem 

gradu. Po letu 1220 so tam kovali novce z napisom »Civitas Stein«, kar pomeni »Mesto 

Kamnik«.
4
  

 

Mesto so imeli za središče njihove posesti, ki je obsegalo ozemlje današnje občine Kamnik, 

od Kranja do Ločice. Od 14. stoletja je bil Kamnik sedež deželnega sodišča. Nekaj časa je bil 

glavno mesto dežele Kranjske, pozneje pa poleg Ljubljane tudi najvplivnejše deželno mesto. 

S preusmeritvijo prometa na staro rimsko cesto skozi Črni Graben (Trojane), kamor se je 

kasneje preusmeril še glavni poštni promet med Gradcem in Benetkami, je mesto izgubilo 

svoj vpliv. Mesto so ogrožali tudi Turki, kuga, številni požari in hud potres leta 1511. Velik 

pomen za razvoj Kamnika sta imela tudi trgovina in obrt. Kamniški trgovci so bili znani še v 

Trstu, Reki in Piranu. Med leti 1809 in 1813 sta bili najbolj razviti kovaška in nožarska obrt, 

kasneje pa so se razvile tudi fužinarstvo, usnjarstvo, lončarstvo, krznarstvo, kamnoseštvo in 

                                                           
1
 Kamnik 1229 – 1979: zbornik razprav s simpozija ob 750-letnici Kamnika, str. 45.  

2
 Prav tam, str. 19. 

3
 http://www.kamnik-tourism.si (22. 11. 2011). 

4
 http://www.kamnik-sportstourism.com/zgodovina.html  (22. 11. 2011). 
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stavbarstvo. V času industrializacije, v 19. in 20. stoletju se je začela razvijati raznovrstna 

industrija.
5
   

                               
 

Slika 1: Pečat mesta Kamnik od konca 13. stoletja
6
   

    

 
  

Slika 2: Kamnik
7
 

 

 
 

Slika 3: Kamnik in okolica
8

                                                           
5
 http://www.kamnik-tourism.si (22. 11. 2011). 

6
 http://picasaweb.google.com/lh/photo/lDDjdA0WMNgoVykIP4tFeQ (22. 11. 2011). 

7
 http://www.pgd-kamnik.si (22. 11. 2011). 

8
 Foto: V. Bukovič, 28. 8. 2012. 
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3 INDUSTRIJA V KAMNIKU – ZAČETKI 

 

Industrija se je tudi v Kamniku razvila iz obrti, ki je bila poleg trgovine značilna gospodarska 

dejavnost srednjeveških mest in obenem eden izmed pogojev za njihov razvoj. V času 

industrializacije je Kamnik doživel velik razcvet. Razvila se je raznovrstna industrija: 

kovinska, živilska, lesna in tekstilna, kemijska, usnjarska industrija, keramičarstvo in 

tiskarstvo. Med najpomembnejša industrijska podjetja v Kamniku štejemo: Titan, Svilanit, 

Stol, Eta, Ideja, Alprem, Zarja, Svit, Meso Kamnik. Poleg industrije se je razvil tudi turizem. 

Prvi začetki segajo v leto 1876, ko je na sotočju Kamniške Bistrice in Nevljice nastalo 

Prašnikarjevo klimatsko zdravilišče, kjer so zdravili po Kneippovi metodi.
9
 

 

3.1 INDUSTRIJA V KAMNIKU PRED 1. SVETOVNO VOJNO 

 

Na prostoru starih fužin severno od mesta je bila leta 1852 ustanovljena smodnišnica. Na tem 

mestu danes stoji Kemična industrija Kamnik (KIK Kamnik). Leta 1852 je začela obratovati 

Prašnikarjeva cementarna in opekarna. Po zaslugi Alojzija Prašnikarja je leta 1891 v Kamnik 

pripeljal prvi vlak. Železniška proga se je obdržala vse do danes. Železnica Ljubljana – 

Kamnik je poleg vodne moči Kamniške Bistrice pospeševala razvoj industrije.
10

 

 

1855 je bila na Grabnu zgrajena keramična delavnica. Ustanovil jo je Florjan Konšek.
11

 

 

Leta 1896, je češki inženir Špalek začel s proizvodnjo kovinskih izdelkov. Tovarna se danes 

imenuje Titan.
12

 

 

Začetki usnjarstva v Kamniku segajo v leto 1805, ko je Jakob Umšlaker začel izdelovati 

usnje.
13

 

 

Leta 1900 je Anton Slatnar s Hinkom Saxom ustanovil tiskarno, ki jo je Slatnar leta 1912 

moderniziral. Ročne stroje je preuredil na električni pogon. Leta 1922 je tiskarno preselil v 
                                                           
9
 http://www.kamnik-tourism.si/ (3. 12. 2011). 

10
 Anton Gosar idr.: SLOVENIJA Turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995, str. 86. 

11
 http://www.muzej-kamnik-on.net (3. 12. 2011). 

12
 Titan: Vizija in strateški cilj Titana v letu 1995. Kamnik, 1995. 

13
 Kamniška usnjarska industrija odhaja v zgodovino: Padel je simbol dvestoletne usnjarske tradicije. Kamniški 

občan (dalje: Kamniška usnjarska industrija odhaja v zgodovino) , št. 7, leto XXXVII, str. 1. 
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pritličje Samčeve hiše na Glavnem trgu. Tam je obratovala do 1949. leta. Tiskarno je vodil do 

smrti 1926, do 1931 jo je vodila njegova vdova. Z novimi lastniki je delovala kot Tiskarna 

Slatnar.
14

 

 

3.2 INDUSTRIJA V KAMNIKU MED 1. IN 2. SVETOVNO VOJNO IN V 

OBDOBJU OD 1941 DO 1945 

 

Živilska tovarna ETA je bila ustanovljena leta 1923 kot manjši družinski obrat. V njem so 

proizvajali gorčico, sadne sirupe, kompote in džeme.
15

 

 

Peter Naglič je bil s svojim bratom v letih 1920 – 1945 nosilec ščetarske industrije na 

Kamniškem in vodilna na slovenskih tleh. Po drugi svetovni vojni je prenehala delovati. Vsi 

glavni stroji nekdanje tovarne bratov Naglič so tudi kasneje še delovali pri različnih 

proizvajalcih po Sloveniji. Na tem mestu je sedaj tovarna Menina.
16

 

 

Tone Knaflič je leta 1924 kupil usnjarno. Predstavljala je trden temelj za razvoj moderne 

tovarne usnja. V začetku so izdelovali samo goveje usnje, kasneje pa tudi svinjsko, ki je bilo 

znano po Evropi in tudi po Ameriki. Proizvodnjo so po drugi svetovni vojni usmerili v 

specializirane usnjene izdelke, ki so bili namenjeni v evropske države. Podjetje je v letih 1991 

in 1992 propadlo zaradi težav s prodajo izdelkov in čedalje večjih zahtev po večjem vlaganju 

v čiščenje velikih količin odpadnih voda.
17

 

 

Leta 1938 je Franjo Lipovec ustanovil lastno mehanično tkalnico Svilanit.
18

 

 

Industrija v Kamniku v letih 1941 do 1945 ni napredovala. Razlog je bil odpor delavstva proti 

okupatorju, pomanjkanje surovin in delovne sile. Večina industrije je delala za vojne potrebe.  

 

 

                                                           
14

 http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3056/VIEW/ (3. 12. 2011). 
15

 http://www.eta-kamnik.si/sl/O+podjetju/Zgodovina (3. 12. 2011). 
16

 Janez Humar: Tovarna ščetk in čopičev brata Naglič, XIII. Kamniški zbornik, Ljubljana, 1996, str. 64. 
17

 Kamniška usnjarska industrija odhaja v zgodovino, str. 1. 
18

 Dušan Lipovec: Franjo Lipovec (1913 – 1960), tekstilni strokovnjak, podjetnik, izumitelj in inovator, 

projektant, strokovni pisec, risar in fotograf, XIV. Kamniški zbornik (dalje: D. Lipovec: Franjo Lipovec (1913 – 

1960)), Ljubljana, 1998, str. 122. 
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3.3 KAMNIŠKA INDUSTRIJA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 

 

V letih 1946 do 1963 je bila izvedena nacionalizacija. Lastnina je iz privatne prešla v državno. 

Proizvodnja se je povečala s sprejetjem petletnega gospodarskega plana. K večji storilnosti in 

naraščanju proizvodnje je pripomoglo tudi upravljanje delovnih kolektivov v tovarnah in 

podjetjih.
19

 

 

Po drugi svetovni vojni je industrija v Kamniku doživela razcvet. Nastale so nove tovarne: 

tovarna poliestrskih in vlečnih materialov – Trival; tovarna tekstila in notranje opreme – 

Ideja; montažno podjetje Alprem; podjetje elektrotehničnih izdelkov Svit; tovarna mesnih 

izdelkov Meso; trgovsko podjetje Kočna; splošno mizarstvo Menina, ki se je kasneje 

preimenovala v Tovarna pogrebne opreme Menina; gradbeno podjetje Graditelj. Zaradi 

splošne razvojne smeri v gospodarstvu je večina podjetij propadlo, nekaj pa se jih je razdelilo 

na manjše enote.
20

 

 

Industrijski obrati, ki še delujejo v Kamniku, so: Titan, KIK Kamnik, ETA, Stol, Alprem, 

Svilanit, Menina, Meso Kamnik in Calcit, Belinka Kemostik, Eko-energetika, Zarja, Graditelj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Boris Pavliha: Zgodovina na maturi 2006, ICO d.o.o., Mengeš, str. 190, 192. 
20

 http://www.kamnik-tourism.si (7. 12. 2011). 
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4 KAMNIŠKA INDUSTRIJA DANES 

 

4.1 TITAN 

 

Titan danes stoji tam, kjer je bil nekoč mlin. Leta 1896 je češki inženir Špalek kupil obrat in 

začel s proizvodnjo kovinskih elementov, tudi ključavnic. Obrat sta povečala brata Fass z 

Dunaja. Delavnica je dobila obliko manjše tovarne leta 1907. Tovarna je leta 1909 prešla v 

roke dunajske družbe Kreinische Eisenwaren Fabrik G.m.b.H. in Stein, ustanovitelj pa je bil 

dr. Hermann Bessemer.
21

 

 

Med leti 1911 in 1912 je bil med delavci Titana tudi kasnejši predsednik SFRJ – Josip Broz 

Tito.
22

 

 

Od leta 1912 do leta 1914 Titan ni obratoval, kasneje pa ga je odkupil Max Lowetzki. Želel je 

prodati opuščene stroje, vendar mu je začetek prve svetovne vojne to preprečil. Leta 1914 je 

podjetje odkupil Alex Nagel, izdelki pa so bili namenjeni vojaški uporabi.
23

 

 

Leta 1919 so začeli proizvajati prve vdolbne ključavnice, pričela je obratovati tudi livarna. 

Leta 1922 se je družba preimenovala v »Titan« Hrvatsko dioničko društvo za trgovino 

željezom, Zagreb. 1933. leta se je podjetje preusmerilo v tovarno kovinskih spojev, 

pohištvenih ključavnic, tehtnic, uteži in različnih gospodinjskih strojčkov. Do leta 1939 se je 

razvila proizvodnja okovja za vrata, pohištvenih ključavnic, mlinčkov za kavo in mesoreznic. 

V letih pred drugo svetovno vojno je tovarna doživela skokovit napredek. V obdobju med 

1945 in 1948 je Titan postal državno podjetje v socialistični državi. Dokončni proizvodni 

program se je izoblikoval v šestdesetih letih, ki z manjšimi spremembami sestavlja razvoj 

tovarne. Posodobili so livarno in obdelavo litine. Začeli so proizvajati cilindrične 

ključavnice.
24

 

 

 

                                                           
21

 M. Langus: Razvoj kamniške industrije od začetka do danes, diplomsko delo (dalje: M. Langus: Razvoj 

kamniške industrije), Ljubljana, junij 1997, str. 37. 
22

 http://www.titan.si/o_podjetju/zgodovina/ (23. 4. 2012). 
23

 M. Langus: Razvoj kamniške industrije, str. 37. 
24

 http://www.titan.si/o_podjetju/zgodovina/ (23. 4. 2012). 

http://www.titan.si/o_podjetju/zgodovina/
http://www.titan.si/o_podjetju/zgodovina/
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Titan d.d. je eden izmed glavnih proizvajalcev ključavnic za vrata in pohištveno industrijo. 

Imajo dobre reference, so prepoznavni in uveljavljeni, saj imajo več kot 100-letno tradicijo. 

Njihovi izdelki so na voljo v neposredni bližini same tovarne, kjer je tovarniška trgovina. Tam 

nudijo tudi produkte sestrskih firm »SECURIDEV«, izdelavo ključev, popravila profilnih 

cilindrov … Titan je proizvodnjo izdelkov prilagodil zahtevam zahodnega trga z 

upoštevanjem evropskih norm in njihovih standardov. V proizvodni proces uvajajo sodobne 

računalniško podprte tehnologije, ki omogočajo izdelovanje zahtevnih in kvalitetnih 

izdelkov.
25

 

 

Titan se nahaja manj kot en kilometer južno od osnovne šole Toma Brejca. 

 
 

Slika 4: Podoba starega Titana (Špalek)
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 http://www.titan.si/o_podjetju/predstavitev/ (23. 4. 2012). 
26

 http://kamnik-perovo.si/old/index.php?id=zgodovina4 (29. 8. 2012). 

 

http://www.titan.si/o_podjetju/predstavitev/
http://kamnik-perovo.si/old/index.php?id=zgodovina4
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Slika 5: Tovarna Titan
27

 

 

 
 

Slika 6: Skladišče tovarne Titan
28
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 http://list.kamnik-perovo.si/index.php?id=135_tovarne (29. 8. 2012). 
28

 Foto: V. Bukovič, 28. 8. 2012. 
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Slika 7: Titan tovarniška trgovina
29

 

 

4.2 ETA 

 

Proizvodnja Ete se je pričela leta 1923. Njihovi proizvodi so bili gorčica, zelenjava v kisu, 

sadni sokovi, sirupi, džemi in marmelade. Gorčica je bila glavni produkt. Proizvodi so bili 

zelo cenjeni. Izdelke so tudi izvažali. Zaradi neprimerne lege tovarne, neprimernega poslopja, 

tovarna ni ustrezala tehničnim in sanitarnim predpisom. Varnost delavcev je bila ogrožena. 

Organizacija dela in kontrola je bila neustrezna, prav tako ni bilo skladiščnih prostorov. Obrat 

Ete so ob koncu leta 1963 preselili iz Šutne 22 v novo tovarno na Kajuhovo pot 4.
30

 

 

Leta 1983 so postali delniška družba v večinskem lastništvu družbe Mercator, d.d., Ljubljana. 

Leta 2000 je bil prenovljen in posodobljen osrednji del proizvodnje s povečano zmogljivostjo, 

zmanjšano porabo energije in izboljšanimi delovnimi pogoji zaposlenih. Z novo blagovno 

znamko Natureta so tudi obnovili najpomembnejšo tehnološko opremo in s tem dosegli 

proizvodnjo visoko kakovostnih izdelkov.
31

 

 

V Eti so razširili proizvodnjo še na pripravo gotovih jedi, zamrznjenih izdelkov, namazov, 

ajvarja, ketchupa in vloženih vrtnin.
32

 

                                                           
29

 http://www.titan.si/prodaja_in_servis/prodajna_mesta/tovarniska_trgovina/ (29. 8. 2012). 
30

 M. Langus: Razvoj kamniške industrije, str. 74 – 76. 
31

 http://www.eta-kamnik.si/sl/O+podjetju/Zgodovina (23. 4. 2012). 
32

 http://www.eta-kamnik.si/sl/O+podjetju/O+proizvodnji (23. 4. 2012). 
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Slika 8: Naturetina mešana solata
33

 

 

Z izboljševanjem kakovosti proizvodov se trudijo zadovoljiti potrebe 

zahtevnih kupcev doma in v tujini. Prizadevajo si za zadovoljstvo 

zaposlenih in širšega družbenega okolja.
34

 

 

Ena od večjih odgovornosti je namenjena varovanju okolja; 

racionalni porabi energentov in vode; zmanjševanju nastajanja 

odpadkov; večanju deleža ločeno zbranih odpadkov; zmanjševanju 

količine izpustov.
35

 

 

Etini izdelki so poznani in cenjeni tudi v tujini. Izvažajo jih v države Evropske unije, področja 

jugovzhodne Evrope, severno Ameriko. Tujim kupcem veliko večino izdelkov nudijo pod 

njihovo blagovno znamko Natureta.
36

 

 

Tovarna Eta se nahaja v neposredni bližini južno od osnovnih šol Toma Brejca in Frana 

Albrehta. 

 

 

 

 

                                                           
33

http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Me%C5%A1ana+solata (29. 8. 2012). 
34

 http://www.eta-kamnik.si/sl/O+podjetju/Vizija+poslanstvo+in+vrednote (23. 4. 2012). 
35

 http://www.eta-kamnik.si/sl/O+podjetju/Družben+odgovornost/Okolje (23. 4. 2012). 
36

 http://www.eta-kamnik.si/sl/O+podjetju/Tržišča (23. 4. 2012). 
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Slika 9: Tovarna Eta
37

 

 

4.3 TOVARNA STOL 

 

Lesna industrija se je najbolj razvila ob zgornjem in srednjem toku Kamniške Bistrice, saj so 

ob njej bogati viri surovin, ki so potrebni za to industrijsko panogo. Leta 1904 je Ivan 

Bahovec na Duplici pri Kamniku postavil parketarno, ki je bila podlaga za ustanovitev 

tovarne upognjenih stolov. Ustanovil jo je lesarski inženir Vladimir Remec iz Ljubljane leta 

1918. Leta 1945 se je preimenovala v industrijo upognjenega pohištva Stol Kamnik. S svojimi 

izdelki je bila v petdesetih letih znana tudi v svetu. Leta 1990 je tovarna Stol začela 

propadati.
38

 

 

Bahovec je stole izdeloval po sistemu Thonet in tako izpodrinil tujo firmo na domačem trgu. 

Ker je bil priznan tudi v tujini, je začel širiti podjetje, zaposlil je več delavcev in jim zgradil 

stanovanjsko hišo. Tovarna je bila velika, zato je zahtevala veliko finančnih sredstev. Zaradi  

tega je podjetje želel spremeniti v delniško družbo, vendar je bil vpis delnic premajhen, zato 

do ustanovitve delniške družbe ni prišlo. V času prve svetovne vojne tovarna ni obratovala. 

Bahovec jo je po končani vojni prodal. Novi lastniki so bili Remec in njegovi družabniki.
39

 

 

Med obema vojnama so tovarno povečali. Delavnice so opremili z novimi stroji in delo vedno 

bolj mehanizirali. Zaradi velikega zanimanja za njihove izdelke so tovarno še naprej 
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 Foto: V. Bukovič, 28. 8. 2012. 
38

 M. Langus: Razvoj kamniške industrije, str. 54 – 64. 
39

 Prav tam, str. 55. 
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modernizirali in širili proizvodne kapacitete. Za razširitev in novo opremo je dobil kredit. Leta 

1930 je nastopila gospodarska kriza, ki je zelo prizadela lesno industrijo. Cene lesnim 

izdelkom so padle in povpraševanje se je zmanjšalo. Lastnik je v upanju, da bo kriza minila, 

želel obdržati tuji trg in tako nekaj let izdelke prodajal po tovarniških in tudi nižjih cenah. 

Leta 1934 je banka zahtevala stečaj in prišlo je do prisilne uprave. Delavci so se uprli, saj niso 

pristali na 50 odstotkov znižanje delavskih mezd.  Znižali so jih za največ 10 odstotkov. Leta 

1936 je bilo ekonomske krize konec, proizvodnja v podjetju se je povečala, povečalo se je 

tudi število delavcev.
40

 

 

Nemci so leta 1941 ukinili prisilno upravo. Zahtevali so vključitev podjetja v njihovo vojno 

industrijo. Istega leta je na območju Kamnika prišlo do narodno osvobodilnega boja. Prvi 

delavci so odšli v partizane. Zažgali so most čez Kamniško Bistrico in tovarno. Samo 

poslovna uprava, obrat mizarne in kovačija so ostali nepoškodovani. Poškodovane objekte so   

popravili toliko, da je podjetje spet nemoteno obratovalo. Do konca vojne ni prišlo do 

bistvenih sprememb.
41

 

 

Podjetje je leta 1945 prišlo pod državno upravo. Družabniki podjetja Remec & Co so bili 

zaradi sodelovanja z okupatorjem obsojeni na deset do dvajset let zapora.
42

  

 

Izgubili so državljanske pravice. Ostali pa so tudi brez celotnega premoženja, ki je prešlo v 

roke ljudske skupnosti. Istega leta je bila ustanovljena Tovarna pohištva Duplica pri 

Kamniku, kasneje pa se je preimenovala v Tovarno upognjenega pohištva Duplica pri 

Kamniku.
43

  

 

Na začetku so imeli težave s pomanjkanjem surovin in slabo strojno opremo, ki so jih rešili z 

vztrajnim delom. Dobili so državno finančno pomoč, da so izpopolnili tehnično opremo in 

delavnice. Tovarna upognjenega pohištva je 22. novembra 1952 dobila naziv Stol Kamnik. 

Število delavcev je naraslo.
44

  

 

                                                           
40

 Prav tam, str. 56, 57. 
41

 Roža Ravnik: Ob petdesetletnici tovarne »Stol«, Kamniški zbornik (dalje: R. Ravnik: Ob petdesetletnici 

tovarne »Stol«), Ljubljana, 1955, str. 239 – 242. 
42

 Prav tam, str. 242. 
43

 Stol, 70 let, Ljubljana, 1974. 
44

 R. Ravnik: Ob petdesetletnici tovarne »Stol«, str. 243, 244. 
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Podjetje se je devet let kasneje, leta 1961, preimenovalo v Industrija pohištva Stol Kamnik, 

saj so stoli postali najpomembnejši izdelek. Za izdelke je podjetje zaradi kvalitetnih izdelkov 

na razstavah doma in po svetu dobilo veliko nagrad. Prav tako so opremili pomembne stavbe 

po Sloveniji in takratni Jugoslaviji. Izdelke so izvažali v ZDA, Veliko Britanijo, Švico, 

Nemčijo, Kanado, Izrael, Francijo in Avstrijo ter na Nizozemsko in Japonsko.
45

 

 

Leta 1983 so na sedanji lokaciji, ob Korenovi poti, začeli uporabljati novo zgrajeno 

industrijsko halo za kovinsko tapetniško dejavnost.
46

 

 

Proizvodnja se je v začetku devetdesetih let začela zmanjševati, ker so se cene surovinam 

zvišale zaradi inflacije, s tem pa se je zmanjšalo tudi število delavcev. Tudi po letu 1990 se 

stanje v podjetju ni izboljšalo. Po sprejetju Zakona o denacionalizaciji leta 1991, so dediči 

nekdanjih lastnikov Remca, Tomšiča in Štebeta, vložili zahtevke za vrnitev premoženja.
47

  

 

Od nekdaj velike tovarne, ki je v najboljših letih zaposlovala preko 1700 delavcev (leta 1979), 

jih je danes zaposlenih le še 60.
48

  

 

Območje današnjega Stola je za svoje potrebe zgradila in uredila bivša tovarna Stol. Kasneje   

je v postopku lastninskega preoblikovanja družba Stol razprodala večino objektov in 

pripadajočih površin različnim manjšim proizvodnim subjektom.
49

 

 

Blagovna znamka Stol je še vedno prisotna doma in v tujini. Sedež ima na Korenovi cesti 5 v 

Kamniku, stare prostore ob Ljubljanski cesti dajejo v najem za različne dejavnosti.  Izdelujejo 

in prodajajo pisarniške, večnamenske, gledališke, predavalniške, kongresne, hotelske stole in 

stole za športne dvorane. Tovarna Stol ima že 107 letno tradicijo. Vedno so se ukvarjali s 

stoli, iskali boljše in bolje izpeljane poti za preživljanje časa sede. Znali so navdušiti velikane 

arhitekture. S pomočjo Nika Kralja in Branka Uršiča so prišli tudi do mednarodne veljave.
50
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 Stol, 70 let, Ljubljana, 1974. 
46

 Stol, glasilo delavcev industrije pohištva Stol Kamnik, Ljubljana, 1984. 
47

 M. Langus: Razvoj kamniške industrije, str. 62. 
48

 http://www.sloexport.si/Card.asp?ms=5938031 (20. 4. 2012). 
49

 http://www.tonin.si/assets/files/vprasanje_Kadunc_odgovor_Smolnikar.pdf  (20. 4. 2012). 
50

 http://www.stol.si/ (20. 4. 2012). 
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Slika 10: Zložljiv stol Rex
51

 

 

Tovarna Stol leži v naselju Duplica pri Kamniku, približno dva kilometra južno od osnovne 

šole Toma Brejca in manj kot en kilometer od osnovne šole Marije Vere. 

 
 

Slika 11: Območje nekdanje tovarne Stol, kjer je tudi dimnik toplarne
52

 

 

 
 

Slika 12: Del nekdanje tovarne Stol na Ljubljanski cesti
53
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Slika 13: Del tovarne Stol na Korenovi cesti
54

 

 

4.4 SVILANIT 

 

Franjo Lipovec je leta 1938 v Kamniku ustanovil lastno mehanično tkalnico. Podjetje je 

zaposlovalo okrog 10 delavcev.
55

  

 

Manjši tekstilni obrati so bili razkropljeni po vsem mestu in njegovi okolici: Perovo, Mekinje, 

Šmarca, Zaprice.
56  

 

Ti so se leta 1966 združili v eno podjetje na Perovo v Kamniku.
57  

 

Izdelovali so blago za kravate, damske obleke, rute, šale …
58

 

 

Med drugo svetovno vojno je podjetje prešlo pod nemško upravo in je poleg tekstilnega blaga 

proizvajalo tudi sanitetni material. Po osvoboditvi leta 1945 je Franjo Lipovec ponovno 

uspešno nadaljeval s tkanjem tekstila vse do nacionalizacije podjetja, leta 1948, ko je svojo 

obrtno tkalsko delavnico predal Mestnemu ljudskemu odboru Kamnik.
59

  

 

                                                                                                                                                                                     
53

 Foto: V. Bukovič, 28. 8. 2012. 
54

 Foto: V. Bukovič, 28. 8. 2012. 
55

 D. Lipovec: Franjo Lipovec (1913 – 1960), str. 123. 
56

 M. Langus: Razvoj kamniške industrije, str. 49 – 50. 
57

 http://www.svilanit.si/index/stran/13/zgodovina.html (23. 4. 2012). 
58

 D. Lipovec: Franjo Lipovec (1913 – 1960), str. 124. 
59

 Prav tam, str. 122. 
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Podjetje se je vedno bolj širilo, leta 1952 je zaposlovalo že 145 ljudi. Izdelovali so svilene in 

bombažne vzorčne tkanine, svilene brokate, frotir …
60

 

 

V letih 1971 in 1990 se je podjetje po svojih rezultatih uvrščalo med najpomembnejša 

tekstilna podjetja v bivši Jugoslaviji, a že leto kasneje je prodaja na tem področju propadla. V 

Zagrebu je bila leta 2000 ustanovljena hčerinskih družb, leto kasneje pa v Beogradu. Od leta 

2003 je sledilo obdobje povezovanja. Svilanitu se je pridružila družba BPT, Bombažna 

predilnica in tkalnica Tržič. Širili so lastno maloprodajno mrežo, krepili so lastne blagovne 

znamke na trgih Evropske unije. Leta 2010 so odprli hčerinsko družbo na Poljskem.
61

 

 

Proizvodnja izdelkov v tovarni danes poteka od tkanja, barvanja, oplemenitenja tkanin do 

konfekcioniranja in šivanja posteljnega in namiznega perila, brisač in kopalnih plaščev. 

Postopek barvanja in plemenitenja poteka na sodobni tehnološki opremi, okolju najbolj 

prijazni.
62

 

 

Danes v Svilanitu izdelujejo: brisače, kopalniške preproge, kopalne plašče, otroški program, 

posteljne prevleke, posteljna pregrinjala, rjuhe, prešite odeje, nadvložke, vzglavnike, odeje,  

namizni program, kuhinjske dodatke, kravate in modne dodatke. Skrbijo za okolje, v katerem 

ustvarjajo, saj je poudarek na naravnem bistvo blagovne znamke Svilanit.
63

 

 

 
 

Slika 14: Brisače tovarne Svilanit
64
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Svilanit se nahaja v neposredni bližini tovarne Eta. 

 
 

Slika 15: Svilanit
65

 

 

4.5 KIK 

 

Na ozemlju, kjer so danes obrati tovarne, je bil včasih majhen grad, pozneje pa so na 

njegovem posestvu zgradili fužine, ki so obratovale 250 let. Po propadu fužin so zgradili 

tovarno smodnika. Tovarna spada med najstarejše proizvodne obrate pri nas, prav tako sodi 

med najstarejše tovrstne obrate v Evropi. Vseskozi je imela tovarna status vojaškega podjetja, 

razen zadnjih nekaj let, zato pisni viri niso dostopni širši javnosti. Avstro-Ogrska armada je 

leta 1849 v Lombardiji zaplenila tamkajšnjo tovarno smodnika in stroje prepeljala v Kamnik. 

Ozemlje se razprostira ob reki Kamniška Bistrica. Objekti so zaradi nevarne proizvodnje 

razvrščeni v primerni medsebojni oddaljenosti. Sprva je stroje poganjala voda, pozneje so 

uvedli parni pogon. Nova tovarna smodnika je pričela z delom leta 1852. Ob pričetku 

obratovanja je v tovarni delalo okoli osemdeset ljudi, to so bili vojaki, ki so služili vojaški 

rok. Delali so samo ob dnevni svetlobi, ob hudem mrazu proizvodnje ni bilo. Imeli so 

ogljarno, mešalnico, sejalnico, zrnilnico in sušilnico. Izdelovali so kockasti smodnik za 

topove in lovski smodnik za plemiče, za navadne lovce pa črni smodnik. Okoli leta 1870 so 

pričeli z izdelavo rudarskega smodnika. Zaradi specifičnosti proizvodne in vojnega značaja 

podjetja je veljal v tovarni poseben red notranje in zunanje varnosti. Leta 1870 so začeli 

zaposlovati civilno prebivalstvo iz Kamnika in okolice. Vojakom, ki so odslužili svoj rok so 

ponudili, da ostanejo v tovarni še naprej kot civilni delavci. Tako je tovarna ugodno vplivala 
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 Foto: V. Bukovič, 28. 8. 2012. 
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na socialno strukturo Kamnika in okolice, saj je delavcem nudila stalen zaslužek. Delavci so 

imeli čut kolektivnosti, saj so opravljali nevarno delo. Pred začetkom druge svetovne vojne so 

delavci pričeli demontirati važnejše strojne dele, skrili so tehnično dokumentacijo, minirali in 

porušili pomembnejše objekte in onesposobili pomembnejše stroje. Tako so Nemci dobili 

dokaj demontirano tovarno, vendar so jo takoj začeli usposabljati za redno proizvodnjo. 

Nemci so izdelovali več vrst smodnikov, vžigalno vrvico. Zaradi simpatizerjev uporniškega 

gibanja je izdelano razstrelivo le malokrat ustrezalo sestavi. Po ugotovitvi, da stroji ne 

ustrezajo in da material ni homogen, so prenehali z izdelovanjem razstreliva in začeli z 

izdelavo gorilne snovi. Kljub močnim stražam so se v tovarni vrstile sabotaže. Ob koncu 

vojne okupatorju ni uspelo uničiti obratov. Po letu 1945 je po odstranitvi letalskih bomb in 

granat tovarna pričela obratovati s polno zmogljivostjo. Zgradili so precej novih delavnic. 

Leta 1946 je tovarna dobila status vojaškega podjetja, njihovi izdelki pa so postali 

prepoznavni in zaželeni širom po Evropi. Črni smodnik se uporablja v rudarstvu, v vojaške 

namene, vrvični smodnik kot glavno sestavino vžigalne vrvice, kot lovski smodnik in kot 

pirotehnični smodnik, ki se v pirotehniki uporablja kot pogonsko sredstvo.
66

 

 

Opomba: informacij o proizvodnji v KIK-u v sedanjem času nisem dobila, le to, da je podjetje v stečaju. 

 

KIK leži na severu Kamnika. Od osnovne šole Toma Brejca je oddaljen približno en 

kilometer. 

 

Opomba: zaradi varnosti mi niso dovolili slikati tovarne. 
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Slika 16: KIK Kamnik
67

 

 

4.6 MESO KAMNIK 

 

Nekdanja mestna klavnica v Kamniku je pričela obratovati leta 1938. Po vojni je širila svojo 

dejavnost. Zaradi kakovosti svojih, po starih domačih receptih narejenih izdelkov, je tedanja 

klavnica začela iskati tržišča izven občinskih meja. Leta 1982 se je podjetje združilo z 

domžalsko klavnico in predelavo mesa pod imenom Meso Kamnik-Domžale. Z živino so ga 

oskrbovale okoliške zadruge v Domžalah, Kamniku, Moravčah in Izlakah, ki so prodajale 

prirejo okoliških kmetov. Ker je bila lokacija podjetja neprimerna z vidika evropskih 

veterinarskih pravil, so leta 2005 na Duplici pri Kamniku zgradili nov obrat. Ta ustreza vsem 

standardom EU, kar dokazuje s svojim žigom. To omogoča podjetju neomejeno proizvodnjo 

in sodelovanje z EU. Istega leta se je podjetje priključilo v skupino Farme Ihan. Vsa  zaklana 

živina je slovenskega izvora.
68
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Slika 17: Proizvod klavnice Meso Kamnik, tirolska salama
69

 

 

Meso Kamnik leži poleg tovarne Stol. 

 

 
 

Slika 18: Meso Kamnik
70

 

 

4.7. ALPREM 

 

Delavnica je bila ustanovljena leta 1951. Pet let kasneje se je razvil oddelek za izdelavo 

aluminijastih oken in vrat. Leta 1958 so razširili dejavnost na aluminijasto opremo stanovanj 

in poslovnih prostorov.
71

 

 

Podjetje ALU ALPREM, d.o.o., že več kot deset let nadaljuje tradicijo podjetja ALPREM 

d.d.. V njem poteka proizvodnja in montaža aluminijastega stavbnega pohištva različnih 
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kakovostnih in cenovnih razredov. Večji del prodajnega programa predstavljajo aluminijasta 

okna in vrata, steklene predelne stene, sodobne steklene fasade, zimski vrtovi, protipožarni 

elementi; steklene strehe in nadstreški, balkonske in vrtne ograje ter nadstreški za počitniške 

prikolice.
72

 

 

 

Slika 19: Aluminijast zimski vrt
73

 

 

Montažo svojih izdelkov opravljajo večinoma v 

Sloveniji, slabo desetino izdelkov prodajo v tujino. 

Alpremovi izdelki dopolnjujejo individualna 

stanovanja, družinske hiše, velike poslovne stavbe 

in trgovske centre. Razvoj in izboljšave ter posluh za potrebe in želje naročnikov jim 

omogočajo, da so v koraku s časom. Njihovi izdelki so kvalitetni, arhitekturno prilagodljivi, 

ekonomični, z njimi se trudijo povišati kakovost bivanja. Danes v podjetju skrbijo za 

varovanje okolja. Proizvodnja minimalno obremenjuje okolje, poleg tega za ogrevanje 

uporabljajo zemeljski plin. Njihovi izdelki so okolju prijazni.
74

 

 

Podjetje Alprem se nahaja približno en kilometer in pol južno od osnovne šole Toma Brejca 

in tristo metrov vzhodno od osnovne šole Marije Vere. 

 Slika 20: Alprem
75
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4.8 MENINA 

 

Obrtno podjetje je bilo ustanovljeno leta 1952. Delovalo je pod imenom Menina, splošno 

mizarstvo, Kamnik. Izdelovali so krste iz hrastovega in smrekovega lesa in lesa mehkih 

listavcev. V letih 1963 in 1964 so izdelke izvažali v Italijo. Do leta 1967 se je podjetje 

ukvarjalo s splošnim stavbenim in pohištvenim mizarstvom ter izdelovanjem pogrebnih 

potrebščin. Prodajali so krste, pogrebne potrebščine in odpadke iz lesa in pločevine na 

drobno. Od leta 1994 je tovarna organizirana kot delniška družba. Z uvajanjem novih 

tehnologij in prilagajanjem zahtevam različnih kupcev, ob upoštevanju običajev in tradicij 

pokopa v različnih kulturnih okoljih, spadajo med največje evropske proizvajalce pogrebne in 

pokopališke opreme. Z njihovim znanjem in ročnim delom njihovi proizvodi vključujejo 

različne cenovne in kakovostne razrede enostavnih, klasičnih in posebnih unikatnih izdelkov. 

Izdelke izvažajo na Hrvaško, Madžarsko, Slovaško, Švedsko, Nizozemsko, v Bosno in 

Hercegovino, Srbijo, Avstrijo, Belgijo, Nemčijo, Švico, Anglijo, Francijo, Italijo in 

Makedonijo. Danes je v Menini d.d. Kamnik zaposlenih 114 delavcev. Veliko pozornosti 

namenjajo skrbi za okolje. Trudijo se, da med proizvodnim procesom in po njem ne prihaja do 

škodljivih vplivov na okolje.
76

 

 

Menina leži tri kilometre južno od osnovne šole Toma Brejca ter en kilometer in pol južno od 

osnovne šole Marije Vere.  

 
 

Slika 21: Menina
77
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Slika 22: Model krste
78

 

 

4.9 CALCIT 

 

Calcit d.o.o. deluje samostojno od leta 1990.
79

  

 

Pred tem je  proizvodnja potekala v sklopu Rudnika kaolina in kalcita Črna. V začetku 19. 

stoletja je Franc Wasser v dolini Črne odkril rudo kaolin. Sprva so bile količine te rude 

majhne, ker niso imeli posebne strojne opreme. Rudarji so še pred drugo svetovno vojno 

delali ročno s preprostim orodjem, brez čelad in zaščitnih mask. Kljub kasnejšim poskusom 

modernizacije predelave kaolina, izgradnji nove separacije, proizvodnja ni uspela v zadostni 

meri. Rudnik so zaprli leta 1996. Kaolin so prodajali papirni industriji, gumarski, barvni, 

farmacevtski, kemični, elektrokeramični industriji.
80

 

 

Calcit d.o.o. danes proizvaja kalcijeva karbonatna polnila, gradbene materiale, granulate in 

pesek. Zaradi kemijskih in fizikalnih značilnosti je njihova uporabnost velika in temeljna za 

delovanje številnih industrij. Proizvodnja z lastnim kamnolomom obratuje v Stahovici pri 

Kamniku, 30 km severno od Ljubljane, na desnem bregu reke Kamniška Bistrica. V podjetju 

je zaposlenih 110 ljudi in večje število zasebnikov. Poslujejo s tujimi in domačimi partnerji in 

se trudijo za čim večjo prepoznavnost na domačem trgu. Želijo ohraniti vodilni položaj, vse 

pomembnejši dobavitelj kalcijevih karbonatnih polnil pa so tudi v Evropi. Svoje izdelke 

izvažajo na Madžarsko, Poljsko, Češko, Slovaško, Hrvaško, v Avstrijo, Nemčijo, Rusijo in 

Srbijo, izvoz želijo povečati tudi v Italiji. V Calcitu pridobivajo surovino, marmoriziran 

                                                           
78

 http://www.kamnik.si/novice/60-let-podjetja-Menina-dd-18-05-2012 (29. 8. 2012). 
79

 http://www.infocity.si/calcit/izkaznica (21. 5. 2012). 
80

 http://zlataleta.com/da-rudnik-v-crni-ne-bi-utonil-v-pozabo-%E2%80%A6/ (21. 5. 2012). 

http://www.kamnik.si/novice/60-let-podjetja-Menina-dd-18-05-2012
http://www.infocity.si/calcit/izkaznica
http://zlataleta.com/da-rudnik-v-crni-ne-bi-utonil-v-pozabo-%E2%80%A6/


Bukovič, Vesna (2012). Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

___________________________________________________________________________ 

 

28 
 

apnenec, v kamnolomu v Stahovici. Surovine iz kamnoloma so kakovostne, kamnina je čista 

in ima visoko belino. To omogoča pridelavo visoko kakovostnih izdelkov. Zaloge apnenca in 

kalcita zadoščajo za 20 let. Rezerve kalcita želijo povečati s pridobivanjem novih nahajališč. 

Proizvodi, ki so iz kamnoloma namenjeni prodaji, so kameni material za beton in asfalt, 

nasipni peski in tampon. Njihov cilj je tudi izgradnja proizvodnje v tujini. Pri proizvodnji 

skrbijo za varovanje okolja, zato investirajo v razvoj tehnologije za zmanjšanje emisij hrupa 

in prahu.
81

 

 

Calcitove izdelke uporabljajo v kemični, papirni in gumarski industriji, pri 

proizvodnji plastičnih mas in tesnil, v steklarski industriji, v gradbeništvu-proizvodnji ometov 

in fasad ter drugih gradbenih materialov, gradnji cest, …
82

 

 

Calcit leži v Stahovici, šest kilometrov severno od osnovne šole Toma Brejca. Od osnovne 

šole Stranje leži štiri kilometre severno. 

 

 
 

Slika 23: Calcit
83
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Slika 24: Del kamnoloma
84

 

 

4.10 KEMOSTIK 

 

Belinka Kemostik je podjetje za proizvodnjo kemičnih izdelkov in lepil. Proizvodnja poteka 

od začetka druge polovice dvajsetega stoletja. Podjetje je vse bolj usmerjeno v proizvodnjo in 

prodajo lepil. Danes v podjetju izdelujejo lepila za industrijo in obrt ter široko potrošnjo. 

Podjetje je leta 2007 postalo član Skupine Helios. Trenutno zaposluje štiriintrideset delavcev. 

Vključenost v Skupino Helios družbi daje možnost najugodnejših rešitev na vseh področjih 

poslovanja.
85

 

 

Približno sedemdeset odstotkov izdelkov Belinke Kemostik prodajo na slovenskem trgu, 

preostalo pa na trgih  Hrvaške, Poljske, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Srbije, Makedonije,  

Madžarske in Češke. Največji delež prodaje predstavljajo lepila, sledijo jim polirne in brusne 

paste, tesnilne mase in antikorozijska sredstva.
86

 

 

Belinka Kemostik leži na severu Kamnika, približno en kilometer od osnovne šole Toma 

Brejca. 
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Slika 25: Kemostik
87

 

 

4.11 EKO ENERGETIKA 

 

Podjetje Eko Energetika d.o.o. ima sedež na Ljubljanski cesti 45 v Kamniku, na območju 

nekdanje tovarne Stol in obratuje od 1. 2. 2000. Z razpadom Stola je družba Tisa kupila del 

tovarne, ki je lastnica Eko Energetike. Na področju bivšega Stola je bilo ustanovljenih 

petinsedemdeset različnih družb. Eko Energetika jim dobavlja zeleno električno in toplotno 

energijo. Preostanek električne energije oddajajo v omrežje. Meritve zakonsko predpisanih 

emisij potrjujejo, da le-te ne presegajo omejitev. Meritve odpadnih voda so potrdile, da so 

odpadne vode celotne energetike neoporečne in v skladu z zakonskimi normami.
88

 

 

Podjetje Eko Energetika leži dva kilometra južno od osnovne šole Toma Brejca in petsto 

metrov od osnovne šole Marije Vere. 
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Slika 26: Eko Energetika
89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
89

 Foto: V. Bukovič, 28. 8. 2012. 



Bukovič, Vesna (2012). Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

___________________________________________________________________________ 

 

32 
 

5 ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

 

Okolje v zadnjih desetletjih postaja vse bolj onesnaženo. To je vidno že na vseh celinah in 

obalnih morjih. Količine odpadkov se iz dneva v dan povečujejo in obremenjujejo okolje. 

Prebivalstvo še vedno ne razume, da s svojim neodgovornim ravnanjem ogroža sebe in vse, 

kar je živega na našem planetu. Če med naravne katastrofe štejemo potrese, poplave, izbruhe 

vulkanov, lahko rečemo, da je onesnaževanje okolja umetna katastrofa, ki jo povzroča človek. 

Današnja industrija onesnažuje zrak z izgorevanjem ogljikovih vodikov z uporabo nafte, 

premoga in plina. Pri tem se izloča ogljikov dioksid, ki se po iznajdbi parnega stroja še 

močneje izloča v atmosfero. Rastline, predvsem drevesa, ogljikov dioksid porabljajo in 

izločajo kisik. Tako se življenje na Zemlji zaradi rastlin ohranja. V zraku se sproščajo tudi 

velike količine ogljika. Zaradi naštetih dejavnikov se uničujejo gozdovi, ki so 

najpomembnejši prečiščevalci zraka na planetu. Vsi škodljivi plini povzročajo kisli dež. Ta pa 

uničuje drevesa, sladkovodna jezera in reke.
90

 

 

Ljudje s svojim vsakdanjim delovanjem onesnažujemo in uničujemo zemljo, vodo in zrak. 

Proizvodnja izdelkov, predvsem plastičnih, povzroča hudo onesnaženje, ker industrija v 

ozračje izpušča kemikalije. Industrija, mala gospodinjstva, kmetijske kemikalije in promet, 

onesnažujejo vodo. Zrak in voda razpršita škodljive snovi. S tem so poškodovana široka 

področja in trpijo kraji ne samo v bližnji, ampak tudi daljni okolici. Tla so onesnažena tudi z 

raznimi odpadki, ki lahko vsebujejo kemikalije, te pa prodrejo v podtalnico, s katero se 

napajajo vodovodi.
91

 

 

Tako na deželi kot v mestih ljudje lahko naredimo marsikaj za lepše okolje. Vsem velikim 

onesnaževalcem okolja bi bilo potrebno postaviti rok za odpravo posledic zaradi nedovoljene 

koncentracije izpuhov. Posodobiti bi morali tehnologijo proizvodnje in jim finančno 

pomagati. Vse odpadne vode bi bilo potrebno prečistiti, da ne bi onesnaževale rek in 

podtalnice. Posameznike bi bilo potrebno ozavestiti, da je skrb za okolje za bodočnost 

človeštva nujno potrebna. Okrepiti bi bilo potrebno službe, ki spremljajo in nadzorujejo  
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onesnaževanje okolja. Vsi ljudje bi se morali zavedati, da s svojim ravnanjem vplivajo na 

prihodnost narave.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92

 http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/14_Onesnazevanje_okolja.pdf (22. 5. 2012). 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/14_Onesnazevanje_okolja.pdf


Bukovič, Vesna (2012). Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

___________________________________________________________________________ 

 

34 
 

6 ONESNAŽENOST OBČINE KAMNIK 

 

Zrak na območju Kamnika spada med bolj onesnaženega v Sloveniji. Tako kot povsod, so 

glavni povzročitelji industrija, obrtniške delavnice, toplotne postaje, individualna kurišča, 

promet …
93

  

 

Stanje se izboljšuje od druge polovice 90-ih let. Povprečne celoletne koncentracije dima so se 

po letu 1996 zmanjšale, prav tako se je znižala koncentracija žveplovega dioksida (SO2).
94

  

 

Po meritvah onesnaženosti zraka v Volčjem Potoku in na Duplici v letih 2005 in 2006, se je 

stanje izboljšalo, saj koncentracija SO2 ne presega najnižje dovoljene koncentracije.
95

 

 

K izboljšanju stanja je prispevala plinifikacija, izboljšana tehnologija proizvodnje, opuščanje 

trdih goriv, predvsem premoga. To dobro vpliva na zdravje in kakovost življenja.
96

 

 

Med največje onesnaževalce prsti v občini Kamnik spadajo divja odlagališča, promet, 

gospodinjstva, kmetijstvo in industrija.
97

  

 

Še vedno obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi iz kemijskih obratov, da onesnažijo prst in 

vodo. S propadanjem večjih industrijskih obratov se nevarnost onesnaženja zmanjšuje.
98

 

 

Industrijski obrati se nahajajo na obrobju mesta, največ jih je na območju Duplice (nekdanje 

območje Stola), Šmarce, Bakovnika (južno območje) in na severu Kamnika (KIK, Belinka 

Kemostik). Manjša podjetja in obrtniki so porazdeljeni po drugih območjih. Po razpadu 

velikih podjetij na teh lokacijah obratujejo manjša.
99
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Večina obratov je v bližini stanovanjskih območij in zaradi hrupa strojev, prahu in transporta 

prihaja do sporov s stanovalci.
100

  

 

Prah in hlapne snovi vplivajo na kakovost zraka. Na zmanjšanje le-teh podjetja pripomorejo z 

izboljšano tehnologijo proizvodnje in preko porabe energije.
101

  

 

Največja porabnika energije v občini Kamnik sta obrt in industrija. Obrati, ki je porabijo 

največ, so Calcit, Cimos Titan, Svilanit in Menina, sledijo pa jim tudi druga podjetja v 

Kamniku.
102
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 Prav tam, str. 60. 
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 Prav tam, str. 60. 
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7 DIDAKTIČNI DEL 

 

7.1 UČNI NAČRT ZA PREDMET SPOZNAVANJE OKOLJA
103

 

 

7.1.1 Učni načrt za 3. razred devetletne OŠ 

 

TEMATSKI SKLOP: ČAS 

 

Operativni cilji 

Učenci: 

- poznajo pomen dediščine, 

- spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem krajuna podlagi različnih virov. 

 

Vsebine 

- Zapuščina naših prednikov. 

 

Standardi znanja 

Učenec: 

- ve, da se ljudje in družba skozi čas spreminjajo in da spremembe povzročijo različni 

dejavniki. 
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7.2 UČNI NAČRT ZA PREDMET DRUŽBA
104

 

 

7.2.1 Učni načrt za 4. razred devetletne osnovne šole 

 

VSEBINSKI SKLOP: LJUDJE V PROSTORU IN LJUDJE V ČASU 

 

Operativni cilji 

Učenci: 

- se orientirajo na različnih skicah, kartah, zemljevidih (domači kraj/domača pokrajina), 

- znajo brati podatke (besedni, količinski, simbolični podatki), 

- spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice, 

- spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini, 

- pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost na 

enem od primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini življenja, prenos 

informacij idr.). 

 

Predlagane vsebine 

- Prostorska orientacija in kartografija, 

- domači kraj, 

- domača pokrajina (gospodarske in druge dejavnosti), 

- sledovi preteklosti (naravna in kulturna dediščina). 

 

Standardi znanj 

Ljudje v prostoru 

Učenec: 

- se orientira v načrtih, skicah in z zemljevidi domačega kraja/domače pokrajine 

Ljudje v času 

Učenec: 

- zna na zgledu predstaviti spremembe v domačem kraju/domači pokrajini skozi čas in 

navede nekaj vzrokov zanje. 
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http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf 

(13. 5. 2012). 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf%20(13
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf%20(13


Bukovič, Vesna (2012). Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

___________________________________________________________________________ 

 

38 
 

7.3 UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

7.3.1 Učna priprava za 3. razred devetletne OŠ 

 

UČNA PRIPRAVA - SPOZNAVANJE OKOLJA  

       

Študentka: Vesna Bukovič  Datum: 29. 5. 2012 

       

Šola: OŠ Toma Brejca  Razred: 3. b  

       

Učna tema: Čas   Učna tema: Čas  

       

 

Cilji: 

 Učenci poznajo pomen dediščine; 

 spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju na podlagi različnih virov. 

 

Učne metode:  
razlaga, pogovor, opazovanje, metoda z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

 

Učne oblike:  
frontalna, individualna, skupinska 

 

Učna sredstva:  
računalnik, mlinček za kavo, peresnik, nalivnik, risalni listi, barvice/flomastri 

 

Viri in literatura:  
- Učni načrt : program osnovna šola. Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo,  

Ljubljana 2011. 

- http://www.bodieko.si/tag/mlincek-za-kavo, 

- http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127, 

- http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7, 

- http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9, 

- http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html, 

- http://www.titan.si/, 

- http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/, 

- http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/, 

- http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup, 

- http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica, 

- http://www.eta-

kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni, 

- http://www.eta-

kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+paprik

o+in+koruzo, 

- http://soncek.com/legendarni-stol-rex-izvirno-slovensko-darilo/, 

http://www.bodieko.si/tag/mlincek-za-kavo
http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127
http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7
http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9
http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html
http://www.titan.si/
http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/
http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
http://soncek.com/legendarni-stol-rex-izvirno-slovensko-darilo/
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- http://www.zkds.si/?q=node/35, 

- http://www.svecarstvo.si/?cat=offer, 

- http://www.bedenik.com/galerija.htm, 

- http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl, 

- http://www.delo.si/clanek/143072, 

- http://iggyphoto.blogspot.com/2010/11/urarstvo-robnik.html. 

 

1. UVODNI DEL  

Učitelj Učenci 

Učence vprašam, kako mislijo, da je potekalo 

življenje nekoč in kako ljudje živimo danes. 

 

Učenci naštejejo razlike. 

2. GLAVNI DEL  

Učitelj Učenci 

Učence vprašam, kje oziroma od koga lahko 

izvemo, kako so živeli nekoč. 

 

 

Učencem pokažem star mlinček za kavo. 

Vprašam jih, če ga danes še uporabljamo in 

če ga lahko še kupimo v trgovini. Pokažem 

jim sliko aparata za mletje kave (slika 1 v 

prilogi). 

Pokažem jim še peresnik in nalivnik. 

 

Pogovor napeljem na to, da danes večinoma 

ne uporabljamo več takih predmetov, kot so 

jih ljudje nekoč.  

 

Učence vprašam, katere predmete uporabljajo 

vsak dan. 

 

 

Pogovor napeljem na to, da morajo izdelke, 

ki jih uporabljamo, nekje izdelati. Vprašam 

jih, če vejo, kje so izdelani predmeti. 

 

Učence vprašam, kako po njihovem mnenju 

poteka delo v tovarnah in če vejo, kako se 

imenujejo izdelki. 

 

Učencem pokažem sliko (slika 2 v prilogi), 

ob kateri se pogovorimo, kateri izdelek vidijo 

na sliki, kje je bil izdelan, kako je bil narejen-

ali ga je izdelal samo en človek in kako je 

porazdeljeno delo. 

 

Učence vprašam, če poznajo kakšno tovarno 

v Kamniku in kaj izdelujejo v njih. Ogledamo 

Od starejših ljudi (babice, dedki), iz zapisov v 

starih knjigah, dokumentov, fotografij, starih 

predmetov, … 

 

Učenci si ogledajo mlinček za kavo in 

odgovorijo na vprašanje. Ogledajo si sliko 

današnjega aparata za mletje kave. 

 

 

Učenci si ogledajo peresnik in nalivnik. 

 

 

 

 

 

Učenci naštejejo predmete, ki jih uporabljajo 

vsak dan (npr. zobna ščetka, glavnik, kemični 

svinčnik, stol, krožnik, kozarec, …). 

 

Učenci odgovorijo, da predmete izdelujejo v 

tovarnah. 

 

 

Delo poteka s stroji, po tekočem traku, vsak 

opravi samo del nalog, …; industrijski 

izdelki. 

 

Učenci na podlagi slike sodelujejo in 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

 

Eta, Titan, Svilanit, Stol, …; živila, ključe, 

brisače, stole, …; Tovarna usnja Kamnik 

http://www.zkds.si/?q=node/35
http://www.svecarstvo.si/?cat=offer
http://www.bedenik.com/galerija.htm
http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl
http://www.delo.si/clanek/143072
http://iggyphoto.blogspot.com/2010/11/urarstvo-robnik.html
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si tudi slike izdelkov iz tovarn (slike 3 – 13 v 

prilogi). Vprašam jih, če morda vejo za 

kakšno tovarno, ki danes ne obratuje več. 

 

Učence vprašam, če mislijo, da so vsi izdelki 

narejeni v tovarnah. Pogovor napeljem na to, 

da jih izdelujejo tudi obrtniki. Pogovorimo se 

o tem, da izdelke ne samo s stroji, ampak tudi 

ročno, in da delavec (obrtnik) izdela celoten 

izdelek sam. Ogledamo si slike 14 – 19 v 

prilogi in se ob njih pogovorimo (kaj vidijo 

na sliki in kdo je izdelal izdelek).  

 

Učence vprašam, če poznajo kakšno obrt v 

Kamniku. 

(Utok), Svit, Tovarna gumbov modelit 

Kamnik, … 

 

 

Učenci si ogledujejo slike in sodelujejo v 

pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Čevljarska, šiviljska, mizarska, … 

 

3. ZAKLJUČNI DEL  

Učitelj Učenci 

Učence razdelim v skupine in jim dam 

navodila, da si vsaka skupina izbere delo 

obrtnika ali delo delavca v tovarni, oziroma 

obrtniški ali tovarniški izdelek in ga nariše na 

risalni list. Na koncu ure vsaka skupina 

predstavi svoj izdelek. 

Učenci se v skupini dogovorijo in narišejo 

izdelek ter ga na koncu predstavijo. 

 

 

PRILOGE 

 

Slika 1 

 
Vir: http://www.bodieko.si/tag/mlincek-za-kavo 

 

Slika 2 

 
Vir: http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127 

 

 

 

 

http://www.bodieko.si/tag/mlincek-za-kavo
http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127
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Slika 3 

 
Vir: http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7 

 

Slika 4 

 
Vir: http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9 

 

Slika 5 

 
Vir: http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html 

 

Slika 6 

 
Vir: http://www.titan.si/ 

 

Slika 7 

 
Vir: http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/ 

http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7
http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9
http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html
http://www.titan.si/
http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/
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Slika 8 

 
Vir: http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/ 

 

Slika 9 

 
Vir: http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup 

 

Slika 10 

 
Vir: http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica 

 

Slika 11 

 
 
Vir: http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni 

 

Slika 12 

 
Vir: http://www.eta-

kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo 

 

 

http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni
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Slika 13 

 
Vir: http://soncek.com/legendarni-stol-rex-izvirno-slovensko-darilo/ 

 

Slika 14 

 
Vir: http://www.zkds.si/?q=node/35 

 

Slika 15 

 
Vir: http://www.svecarstvo.si/?cat=offer 

 

Slika 16 

 
Vir: http://www.bedenik.com/galerija.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://soncek.com/legendarni-stol-rex-izvirno-slovensko-darilo/
http://www.zkds.si/?q=node/35
http://www.svecarstvo.si/?cat=offer
http://www.bedenik.com/galerija.htm
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Slika 17 

 
Vir: http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl 

 

Slika 18 

 
Vir: http://www.delo.si/clanek/143072 

 

Slika 19 

 
Vir: http://iggyphoto.blogspot.com/2010/11/urarstvo-robnik.html 

 

Slika 20 

 
 

 

http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl
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7.3.2 Učna priprava za 4. razred devetletne OŠ 

 

UČNA PRIPRAVA - DRUŽBA   

              

Študentka: Vesna Bukovič   Datum: 15. 5. 2012 

              

Šola: OŠ Toma Brejca   Razred: 4. b   

              

Učna tema: Ljudje v prostoru   Učna tema: Gospodarske dejavnosti 

              

 

Cilji: 

 Učenci znajo opisati značilnosti industrije/obrti in našteti industrijske obrate ter vrste obrti 

v domačem kraju; 

 razumejo pojma industrija in industrijski izdelki ter obrt;  

 pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost na enem 

od primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini življenja, prenos informacij idr.); 

 se orientirajo na različnih skicah, kartah, zemljevidih (domači kraj/domača pokrajina). 

 

Učne metode:  
razlaga, pogovor, delo z besedilom, metoda z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

 

Učne oblike:  
frontalna, individualna 

 

Učna sredstva:  
računalnik, tabla, učbenik, učni list 

 

Viri in literatura:  
- Umek, M., Janša Zorn, O. (2002). Družba in jaz 1. Družba za 4. razred devetletne osnovne  

šole. Ljubljana: Modrijan. 

- Učni načrt : program osnovna šola. Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 

Ljubljana 2011. 

- http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup 

- http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica 

- http://www.eta-

kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni 

- http://www.zkds.si/?q=node/35 

- http://www.svecarstvo.si/?cat=offer 

- http://www.bedenik.com/galerija.htm 

- http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl 

- http://www.delo.si/clanek/143072 

- http://iggyphoto.blogspot.com/2010/11/urarstvo-robnik.html 

- http://www.eta-

kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+paprik

o+in+koruzo 

http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni
http://www.zkds.si/?q=node/35
http://www.svecarstvo.si/?cat=offer
http://www.bedenik.com/galerija.htm
http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl
http://www.delo.si/clanek/143072
http://iggyphoto.blogspot.com/2010/11/urarstvo-robnik.html
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
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- http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7 

- http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9 

- http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html 

- http://www.titan.si/ 

- http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/ 

- http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127 

- http://www.emo-ett.si/zgodovina.php 

- http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042504900 

 

1. UVODNI DEL  

Učitelj Učenci 

 UVODNI DEL 

Učence vprašam, katere predmete uporabljajo 

vsak dan.  

 

 

Učenci naštejejo predmete, ki jih uporabljajo 

vsak dan (npr. zobna ščetka, glavnik, kemični 

svinčnik, stol, krožnik, kozarec …). 

2. GLAVNI DEL  

Učitelj Učenci 

 KAJ JE INDUSTRIJA 

Pogovor napeljem na to, da morajo izdelke, 

ki jih uporabljamo, nekje izdelati.  

 

Delo z učbenikom, stran 74.  

Vsak učenec prebere nekaj povedi besedila v 

učbeniku.  

 

Pogovor napeljem na to, da je večina 

predmetov, ki jih uporabljamo vsak dan, 

narejena v tovarnah. Pokažem fotografijo s 

čevlji. (Slika 1 v prilogi.) Učencem 

postavljam vprašanja: 

 Kateri izdelek vidite na sliki? 

 Kje je bil izdelan? V kateri industriji? 

 Ali ga je izdelal samo en človek? 

 Kaj je naredil posamezni delavec? 

 

 KAKO POTEKA DELO V 

TOVARNAH 

S pomočjo slikovnega gradiva (slika 2 in 3 v 

prilogi) vodim pogovor o delu v tovarnah 

nekoč in danes: 

 Katera slika prikazuje delo v tovarni 

nekoč? 

 Primerjaj delo v tovarni nekoč in 

danes. 

 

 

Učencem postavim vprašanja: 

 Katere tovarne v Kamniku poznate? 

 

 

 

 

 

Učenci preberejo besedilo v učbeniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci na podlagi fotografije odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja. 

 
 

 

 

Učenci s pomočjo slikovnega gradiva 

odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo v 

pogovoru. (Stroji so bili nekoč preprosti, 

upravljali so jih delavci, delavci niso imeli 

delovnih in zaščitnih oblek; danes so stroji 

naprednejši in računalniško vodeni, 

proizvodnja je večja, izdelek je narejen v 

krajšem času.) 

 

 

 

http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7
http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9
http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html
http://www.titan.si/
http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/
http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127
http://www.emo-ett.si/zgodovina.php
http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042504900
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 Kaj izdelujejo v njih? 

 Katere vrste industrij imamo v 

Kamniku? 

 Ali veste za kakšno tovarno, ki danes 

ne obratuje več? 

 

 IZDELKE IZDELUJEJO TUDI 

OBRTNIKI 

Delo z učbenikom, str. 75. 

Preberemo del besedila o obrti. 

Učence vprašam: 

● Ali poznate kakšno obrt v Kamniku? 

● Ali mislite, da lahko obrtniki izdelajo 

toliko izdelkov kot v tovarnah? 

 

Z učenci se ob slikah (slike 4, 5, 6, 7, 8 in 9 v 

prilogi) pogovorimo o tem, da obrtniki 

izdelujejo izdelke (obleke/šivilje (šiviljska 

obrt) in krojači; keramika/keramičar 

(keramičarska obrt) oz. lončar (lončarska 

obrt, lončarstvo); pohištvo/mizar (mizarska 

obrt, mizarstvo), sveče/svečar (svečarska 

obrt, svečarstvo) …) in obrtniki, ki 

popravljajo industrijske izdelke (gospodinjski 

aparati/strojni tehniki, 

avtomobili/avtomehanik, avtoličar …, 

ure/urar, ...). 

 

Z učenci naredimo zapis v zvezke v obliki 

tabele.  

●Na kakšen način delavci izdelujejo izdelke 

v tovarni/obrtni delavnici? 

● Koliko ljudi je zaposlenih v tovarni/obrtni 

delavnici? 

●Kako je porazdeljeno delo v 

tovarni/obrtniški delavnici? 

● Kje izdelajo več izdelkov? 

● Katere so vrste industrije/obrti? 

 

 

 

● Eta, Titan, Svilanit … 

● Živila, ključe, brisače … 

● Živilska, kovinska, tekstilna, kemijska, 

lesna, rudarstvo … 

● Tovarna usnja Kamnik (Utok), Svit, 

Tovarna gumbov Modelit Kamnik. 

 

 

 

 

● Čevljarska, šiviljska, mizarska … 

● Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Uporaba strojev/ročno ali strojno delo. 

 

● Zaposlenih veliko ljudi/zaposlenih manj 

ljudi. 

● Delavec opravi del naloge/delavec opravi 

več različnih del. 

● Veliko enakih izdelkov/manj izdelkov iste 

vrste. 

●Živilska, kovinska, tekstilna, kemijska, 

lesna, rudarstvo/nekoč: lesna, kovinska, 

krznarska, usnjarska, kovaška, lončarska 

pečarska, stavbarska, kamnoseška; danes: 

urarska, mizarska, šiviljska, lončarska, 

čevljarska, krovska, zidarska, mehanične 

delavnice. 

3. ZAKLJUČNI DEL  

Učitelj Učenci 

Učencem razdelim učne liste. 

Če ob koncu ure ostane še čas, jim postavim 

Vsak učenec reši učni list. 
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naslednja vprašanja: 

 Kje je narejena večina predmetov, ki 

jih uporabljamo vsak dan? 

 Kako imenujemo predmete, ki so 

narejeni v tovarnah? 

 V kateri industriji izdelujejo ključe in 

izdelke iz kovine?  

 Katera tovarna v Kamniku jih 

izdeluje? 

 V kateri industriji so izdelali izdelke 

na sliki (slike 10, 11 in 12 v prilogi)? 

 V kateri industriji predelujejo in 

pakirajo živila? 

 V kateri industriji so izdelali izdelke 

na sliki (slike 13, 14 in 15 v prilogi)? 

 V kateri industriji so bili izdelani 

izdelki na sliki (slike 16, 17, 18 in 19 

v prilogi)? 

 

 

 V tovarnah. 

 

 Industrijski izdelki. 

 

 V kovinski industriji.  

 

 Titan. 

 

 V tekstilni industriji. 

 

 V živilski industriji. 

 

 V kovinski industriji. 

 

 V živilski industriji. 

 

 

 

 

PRILOGE 

 

Slika 1 

 
Vir: http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127 

 

Slika 2 

 
Vir: http://www.emo-ett.si/zgodovina.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acron-trgovina.si/novice.aspx?id=127
http://www.emo-ett.si/zgodovina.php
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Slika 3 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042504900 

 

Slika 4 

 
Vir: http://www.zkds.si/?q=node/35 

 

Slika 5 

 
Vir: http://www.svecarstvo.si/?cat=offer 

 

Slika 6 

 
Vir: http://www.bedenik.com/galerija.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042504900
http://www.zkds.si/?q=node/35
http://www.svecarstvo.si/?cat=offer
http://www.bedenik.com/galerija.htm
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Slika 7 

 
Vir: http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl 

 

Slika 8 

 
Vir: http://www.delo.si/clanek/143072 

 

Slika 9 

 
Vir: http://iggyphoto.blogspot.com/2010/11/urarstvo-robnik.html 

 

Slika 10 

 
Vir: http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7 

 

 

 

 

 

 

http://www.mateja-tonin.si/dobrodosl
http://www.delo.si/clanek/143072
http://iggyphoto.blogspot.com/2010/11/urarstvo-robnik.html
http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7
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Slika 11 

 
Vir: http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7 

 

Slika 12 

 
Vir: http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9 

 

Slika 13 

 
Vir: http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html 

 

Slika 14 

 
Vir: http://www.titan.si/ 

 

Slika 15 

 
Vir: http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/ 

http://www.svilanit.si/katalog/index/7/brisace.html#izbran/7
http://www.svilanit.si/katalog/index/9/kopalni-plasci.html#izbran/9
http://www.svilanit.si/katalog/izkaznica/135625-1/3/brisalka-cile.html
http://www.titan.si/
http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/
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Slika 16 

 
Vir: http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/ 

 

Slika 17 

 
Vir: http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup 

 

Slika 18 

 
 
Vir: http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica 

 

Slika 19 

 
Vir: http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni 

 

Slika 20 

 
Vir: http://www.eta-

kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo 

 

http://www.titan.si/o_podjetju/resitve/izobrazevalne_ustanove/
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Ketchup
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Priloge+in+dodatki/Gor%C4%8Dica
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Paprika/Paprika+fileti+rumeni
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
http://www.eta-kamnik.si/sl/Izdelki/Vlo%C5%BEena+zelenjava/Solate/Fi%C5%BEolova+solata+s+papriko+in+koruzo
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Učni list 
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7.4 ANALIZA UČNIH UR 

 

7.4.1 Analiza učne ure v 3. razredu 

 

V torek, 29. 5. 2012, sem na osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku izvedla učno uro pri 

predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu. Izvedla sem uro ponavljanja in utrjevanja obrti in 

industrije v Kamniku nekoč in danes. Pomagala sem si s pripravo, ki sem jo uporabila dva 

tedna prej, le da sem jo nekoliko priredila za tretješolce. 

 

V uvodnem delu so mi učenci povedali, kako so ljudje živeli nekoč in kako živijo danes (brez 

elektrike, brez asfaltiranih cest, na delo so hodili peš, ni bilo časopisa, košnja je bila ročna, 

več je bilo ročnih opravil, …). Vprašala sem jih, kje oziroma od koga lahko izvemo, kako so 

živeli v preteklosti. S pomočjo predmetov, ki sem jih prinesla s seboj v šolo (mlinček za kavo 

in peresnik) in fotografij, so povedali, da v današnjem času uporabljamo sodobnejše aparate in 

pripomočke. Našteli so mi predmete, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju in povedali da 

te izdelke izdelajo v tovarnah. Znali so mi povedati tudi, kako v neki tovarni izdelajo izdelek, 

da je delo porazdeljeno, da vsak posameznik opravi del naloge.  

 

Od sedaj obratujočih tovarn so mi znali našteti Eto, Stol, Svilanit in Titan, poleg tega so 

povedali tudi, kaj izdelujejo v omenjenih tovarnah. Omenila sem še druge tovarne in ugotovili 

so, da so zanje že slišali, le tisti trenutek se jih niso spomnili. Od tovarn, ki danes ne 

obratujejo več, mi je samo en učenec znal povedati, da je bila nekoč ena tovarna v bližini 

centra Kamnika ob reki Kamniška Bistrica, kjer je sedaj ena izmed trgovin, in da je imela ta 

tovarna visok dimnik. Povedala sem, da je bila to tovarna usnja Utok. Kot zanimivost sem jim 

naštela še druge nekdanje tovarne v domačem kraju. Pri tem sem uporabila tudi slikovno 

gradivo, ki je bilo prikazano v projekciji Power Point.  

 

Od tovarn, katerim smo dali večji poudarek, smo prešli na obrt. Pogovorili smo se o tem, da 

so izdelki izdelani tudi ročno, in da obrtnik izdela celoten izdelek sam. Ogledali smo si 

fotografije in se pogovorili, kateri izdelek je na njej in kdo ga je izdelal. Vprašala sem jih, če 

poznajo kakšno obrt v Kamniku. Omenili so mi čevljarsko obrt in avtomehanične delavnice, 

poleg tega so mi povedali tudi, kje v Kamniku se nahajajo. 
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Za konec sem učence razdelila v skupine. Vsaka skupina si je morala izbrati delo obrtnika ali 

delavca v tovarni, oziroma obrtniški ali tovarniški izdelek. Tisto, za kar so se odločili, so 

narisali na risalni list. Med tem časom sem krožila po razredu in učence spodbujala za delo in 

jim dajala nasvete. Učenci so med seboj lepo sodelovali in si razdelili delo. Na koncu ure je 

vsaka skupina predstavila svoj izdelek. 

 

Mislim, da je ura dobro uspela in da sem dosegla zastavljene cilje. 

 

 
 

Slika 27: Učenci pri risanju
105

 

 

 
 

Slika 28: Končni izdelek učencev
106
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 Foto: V. Bukovič, 29. 5. 2012. 
106

 Foto: V. Bukovič, 29. 5. 2012. 



Bukovič, Vesna (2012). Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

___________________________________________________________________________ 

 

56 
 

7.4.2 Analiza učne ure v 4. razredu 

 

V torek, 15. 5. 2012, sem na osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku izvedla učno uro pri 

predmetu družba v 4. razredu. Obravnavali smo novo učno snov. Ura je bila namenjena 

spoznavanju obrti in industrije v Kamniku nekoč in danes.  

 

V uvodnem delu so mi učenci našteli predmete, ki jih uporabljajo vsak dan. Potem je sledilo 

delo z učbenikom, v katerem smo prebrali besedilo. Pri izvedbi učne ure sem uporabila 

slikovna gradiva, ki sem jih na spletnih straneh našla sama in jih uporabila v projekciji Power 

Point. Z njimi sem usmerjala učence do odgovorov. Ob posamezni fotografiji smo se ustavili 

in se o njej ustrezno pogovorili. Skupaj smo naredili povzetek o novi učni snovi v obliki 

tabele. Za konec sem vsakemu učencu dala učni list in na koncu preverili pravilnost njihovega 

reševanja. Ker je na koncu šolske ure ostalo še nekaj minut, sem jim zastavila še nekaj 

vprašanj o obravnavani učni snovi in se jim zahvalila za sodelovanje, učitelju v razredu pa 

možnost izvedbe učne ure v njegovem razredu. Mislim, da sem dosegla cilje, ki sem si jih 

zastavila na začetku ure. 

 

Učenci so bili med učno uro disciplinirani in zainteresirani za sodelovanje. Od učitelja sem še 

pred vstopom v razred dobila podatke, da gre za učence, ki so zelo sproščeni, a hkrati tudi 

zelo delavni, vedno znova pa ga preseneča njihovo splošno znanje in razgledanost, o čemer 

sem se sama lahko prepričala. Zelo so me namreč presenetili njihovi odgovori na vprašanje, 

če poznajo kakšno tovarno, ki danes ne obratuje več. Našteli so mi Tovarno usnja Kamnik 

(Utok), Tovarno ščetk in čopičev bratov Naglič in Tovarno testenin. Sama sem na začetku ure 

pričakovala, da ne bodo poznali nobene od naštetih. 

  Slika 29: Učenci pri pouku
107

   

   

                                                           
107

 Foto: V. Bukovič, 15. 5. 2012. 
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Slika 30: Pred koncem ure
108

 

 

OPOMBA: Učence 4. razreda sem želela peljati na ogled proizvodnje v tovarni Eta, vendar mi le-tega niso mogli 

omogočiti zaradi zdravstveno-higienskega režima. 
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 Foto: V. Bukovič, 15. 5. 2012. 
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8 RAZVOJ OBRTI V KAMNIKU 

 

Med 9. in 11. stoletjem je bila obrt v Kamniku uveljavljena kot domača hišna obrt, saj so 

podložniki izdelovali preproste izdelke sami. Edini, ki je svoje izdelke prodajal in je bil 

poklicni obrtnik, je bil kovač. Z razvojem družbe so obrtniki in trgovci postali nujno potrebni. 

Od 11. stoletja dalje so se izdelki tako izpopolnjevali, da jih kmetje niso mogli več izdelovati 

sami. Število obrtnikov je pričelo naraščati in mestno prebivalstvo je z obrtno dejavnostjo 

pridobilo potrebna sredstva za življenje. Prvega in edinega obrtnika pisni viri navajajo kovača 

Reimberta, leta 1247. 
109

 

 

Obrtniki so izdelovali predmete večinoma po naročilu in so jih sami tudi prodajali. Domači ali 

tuji trgovec je bil posrednik le tedaj, ko so bili izdelki večje količine namenjeni v druge kraje. 

S porastom proizvodnje in porastom denarnih sredstev, so obrtniki izdelovali predmete za 

zalogo.
110

  

 

Tako kot povsod, so se tudi v Kamniku obrtniki vključevali v cehovska združenja, saj so le 

tako lahko opravljali svojo obrt.
111

 

 

8.1 ŽIVILSKA OBRT 

 

Ob reki Kamniška Bistrica in njenih pritokih so bili v srednjem veku mlini, ki so bili osnovni 

živilski obrati. Najstarejši mlin je v pisnih virih omenjen leta 1323, stal je v dolini reke 

Bistričice. Drugi mlin, ki je omenjen sredi 14. Stoletja, je stal pod Malim gradom. Mesarji so 

prodajali meso ob mostovih, ker je bil zrak tam hladnejši in se meso ni tako hitro kvarilo. Leta 

1329 je omenjen prvi pekovski mojster. Pekov ni bilo veliko, saj so meščani pekli kruh 

doma.
112

 

 

 

 

                                                           
109

 http://www.ooz-kamnik.si/ (15. 5. 2012). 
110

 B. Otorepec: Donesek h gospodarski zgodovini Kamnika do 16. Stoletja, III. Kamniški zbornik (dalje: B. 

Otorepec: Donesek h gospodarski zgodovini Kamnika), Ljubljana, 1957, str. 44. 
111

 http://www.ooz-kamnik.si/ (15. 5. 2012). 
112

 Prav tam. 

http://www.ooz-kamnik.si/
http://www.ooz-kamnik.si/
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8.2 USNJARSKA OBRT 

 

Usnjarska dejavnost je bila v tesni povezavi s čevljarsko. Čevljarji so usnje izdelovali sami, 

imeli so najstarejšo cehovsko organizacijo v Kamniku. Usnjarji so bili zaradi smradu pri 

predelavi kož naseljeni izven mesta ob rekah, ker so pri svoji dejavnosti potrebovali vodo. 

Tudi krznarstvo je bilo razvito že zelo zgodaj, saj je bil prvi krznar omenjen že leta 1313.
113

 

 

8.3 OBLAČILNA OBRT 

 

Krojaška obrt je zadovoljevala le potrebe mestnega prebivalstva, zato je bila slabo razvita, 

razvito pa je bilo tudi krznarstvo.
114

 

 

8.4 LONČARSTVO 

 

Lončarstvo je bilo v srednjem veku v Kamniku dobro razvito. Ilovico so kopali v Tunjicah, 

kar je omenjeno v listini iz leta 1359.
115

 

 

8.5 ŽELEZARSTVO 

 

Najbolj razvita obrt v Kamniku je bila železarstvo.
116

   

 

Razvilo se je zaradi najdišča železove rude v okolici mesta, zadostne količine lesa v bližnjih 

gozdovih in vodne sile iz reke Kamniška Bistrica. Tako se je razvilo kovaštvo in nožarstvo in 

je bilo v 14. stoletju že dobro razvito. Kamnik je imel kovnico denarja na Malem gradu. 

Konec 15. stoletja se omenjajo fužine, kjer so najverjetneje izdelovali žeblje.
117
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8.6 DRUGE OBRTI 

 

Bili so tudi drug obrtniki. V 15. stoletju se omenja svečarstvo, tesarstvo, izdelovanje mečev, 

zlatarstvo. Največ koristi so mestu prispevali gostilničarji, vinotoči in ključavničarji.
118

 

 

Obrtništvo v Kamniku je začelo nazadovati, ko so trgovski promet preusmerili na Črni 

graben. Ponoven vzpon so povzročile reforme, ki so jih uvedli Francozi. Zaživele so kovaške 

delavnice, usnjarstvo, krznarstvo, lončarstvo, pečarstvo, lesarstvo, stavbarstvo in 

kamnoseštvo.
119

 

 

8.7 OBRT V KAMNIKU DANES 

 

8.7.1 Vrtnarija LAP 

Vrtnarija LAP na Šutni v Kamniku je bila postavljena leta 1893. Njena današnja lastnica Tina 

Lap predstavlja četrto generacijo družine Lap, ki gojijo cvetje in se ukvarjajo z vrtnarstvom. Z 

vrtnarstvom je pričel Anton Lap, praded Tine.
120

 

 

8.7.2 Ključvničarstvo Grzinčič 

Ključavničarstvo Grzinčič ima že dolgoletno tradicijo. Leta 1981 je s ključavničarsko 

dejavnostjo pričel Emil Grzinčič. Ob upokojitvi je njegovo dejavnost prevzel Emilov sin, 

Damjan Grzinčič. Samostojno pot je pričel pred sedmimi leti v poslovnih prostorih 

nekdanjega Stola. Ukvarjajo se s splošnim, stavbnim in strojnim ključavničarstvom, 

varjenjem različnih materialov, razrezom, hladnim krivljenjem profilov … Ob prevzemu 

delavnice je razširil področje dela. Poleg jeklenih izdelkov so se razširili tudi na izdelke iz 

barvnih kovin, na izdelavo podstrešnih stopnic z mehanizmom. V prihodnosti načrtujejo svojo 

dejavnost razširiti tudi na kovinski notranji interier.  V starem delu mesta Kamnik, so izdelki 

njihovega ustvarjanja kamniške svetilke, ograja na mostu v Kamniku …
121
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8.7.3 Podjetje ILA d.o.o.  

Začetki podjetja segajo v leto 1992 v Trzin, ustanovila ga je Tatjana Hlačer. Danes se obrt 

nadaljuje v prenovljenem delu domačije na Zgornjem Perovem. ILA deluje na več področjih: 

na rokodelstvu, oblikovanju unikatnih izdelkov, izdelovanju  poslovnih daril po naročilu in 

izdelovanju od ideje do končne izvedbe. Na Obrtni zbornici Slovenije v okviru Domače in 

umetnostne obrti je Tatjana Hlačer pridobila certifikate za izdelke in s tem tudi obrtno 

dovoljenje za to področje. Izdelki so poleg certifikatov opremljeni z embalažo. Tatjana Hlačer 

in z njo ILA se danes še bolj usmerja v našo kulturno dediščino, njeno interpretacijo, 

ohranjanje, nadgradnjo, izobraževanje in raziskovanje.
122

 

 

8.7.4 Modno oblikovanje 

Darinka Schaffer Jerman s.p. na Šutni v Kamniku opravlja šiviljsko dejavnost po naročilu za 

ženske. Izdeluje svečana oblačila za birme, poroke, mature.
123

 

 

8.7.5 Marta Cerar Leskovšek s.p. Urarstvo 

Marta Cerar Leskovšek popravlja stare mehanske ure. V obratovalnici je postavljena razstava 

starih ročnih in stenskih ur v pohištvo, ki se dopolnjuje z zgodbami starosti ur. Njen oče je 

leta 1919, po prvi svetovni vojni, pričel opravljati urarsko dejavnost. V letu 2009 so 

praznovali devetdeset letnico obstoja in delovanja. Sprva so v obratovalnici prodajali ure, 

očala, zlatnino, šivalne stroje, kolesa, glasbila, po drugi svetovni vojni pa popravljajo ure, po 

naročilu pa izdelajo tudi nove. Marta skupaj z možem opravlja in vodi družinsko obrt že več 

kot petdeset let. Tradicija gre iz roda v rod, prav tako tudi orodje, ki ga uporablja za 

popravila: urarska lupa, izvijači, pincete, klešče, stoji za čiščenje ur.
124

 

 

8.7.6 Zlatarna Janez Banič 

Zlatarna Janez Banič se nahaja v centru mesta Kamnik od leta 1979, ko je  Janezov oče  pričel  

z opravljanjem dejavnosti v zlatarstvu. Izdelujejo nakit po naročilu stranke ali pa različne 

odlitke, ki jih okrasijo z dragocenimi kamni. Stranke prihajajo večinoma iz domačega okolja. 

Vedno več ljudi pride zato, da proda kos zlatnine za preživetje.
125
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9 ZAKLJUČEK 

 

Teoretični del diplomske naloge predstavlja kratko zgodovino mesta Kamnik, začetke razvoja 

obrti, njeno propadanje, ponoven razcvet, ki je bila osnova za kasnejši razvoj industrijskih 

obratov. Industrija se je razvijala vse do konca osemdesetih let, po tem obdobju pa je začela 

počasi stagnirati zaradi lastninjenja. Zaposlovanje delavcev se je občutno zmanjševalo, kar se 

dogaja še danes. Nekateri mojstri, ki so bili prvotno zaposleni v industriji, so se začeli 

ukvarjati z obrtjo. Na novo se pojavljajo obrtniki, ki zagotavljajo servisiranje in popravila 

industrijskih izdelkov. 

 

V didaktičnem delu sem pripravila dve učni pripravi. Obe učni uri sem izvedla na matični 

osnovni šoli. Pri tem sem želela preveriti moje hipoteze, ki sem si jih zastavila pred pisanjem 

diplomske naloge.  

 

Od učencev v 4. razredu sem pričakovala, da poznajo vsaj dva še delujoča industrijska obrata 

na območju Kamnika in ožje okolice, da prepozna industrijski objekt in ga loči od drugih 

zgradb. Pričakovala sem tudi, da učenci ne bodo vedeli, da jih je nekoč obstajalo več. Potrdila 

sem vse hipoteze, razen zadnje. Ugotovila sem, da učenci poznajo več industrijskih obratov 

kot pa sem od njih pričakovala (Eta, Stol, Titan, KIK, Svilanit, Calcit). Pri preverjanju rešitev 

učnega lista sem ugotovila, da vsi učenci 4. razreda prepoznajo industrijski objekt in ga ločijo 

od drugih zgradb, vendar se jih je nekaj zmotilo pri označitvi imena tovarne. Moja hipoteza o 

tem, da nekoč obstoječih tovarn ne bodo poznali, je zavrnjena. Nekaj učencev mi je znalo 

našteti nekatere v preteklosti delujoče industrijske obrate. 

 

V 3. razredu sem od učencev pričakovala, da poznajo vsaj dve še delujoči tovarni v domačem 

kraju in ožji okolici. Predvidevala sem, da ne bodo vedeli, da jih je bilo v preteklosti več. Obe 

hipotezi sta bili potrjeni. Učenci so mi našteli štiri še obratujoče tovarne, niso pa znali našteti 

nekdanjih tovarn, z izjemo enega učenca, ki je znal približno opisati lego nekdanje tovarne 

Utok. 
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