
 

 
 

  
16. do 21.5.2016 
 
 
Delavnica: BRANJE IN RAZUMEVANJE BILANC ZA PODJETNIKA IN OBRTNIKA 
ponedeljek, 16.5.2016, ob 17.00 uri, velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 

� Bilance kot vir informacij za sprejemanje poslovnih odločitev. 
� Najpomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida in bilance stanja. 
� Ocenimo kvaliteto izkazanega dobička. 
� Ali podjetje primerno financira svoja sredstva in zakaj je to pomembno? 
� Kakšna je zadolženost podjetja in kako tvegano je to podjetje za upnike? 
� Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja. 
� V katerih bilančnih postavkah podjetje morda skriva izgube? 
� Bo podjetje, ki smo mu prodali blago na odloženo plačilo, sposobno plačati obveznosti v dogovorjenem roku? 
� Bo potencialni dobavitelj, ki nam je poslal ponudbo za letno poslovno sodelovanje, zaupanja vreden poslovni partner? 

 
Predavateljica bo Nataša Pustotnik, magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana 
poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. 
 
 
Delavnica: ISKANJE ZAPOSLITVE V EU, PRIPRAVA UČINKOVITEGA ŽIVLJENJEPISA TER PREDSTAVITEV EVROPSKE 
PODJETNIŠKE MREŽE 
 torek, 17.5.2016, ob 15.00 uri, predavalnica M115 Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 

� Kako pripraviti učinkovit in jasen življenjepis?  
� Kako iskati zaposlitvene možnosti v EU ter priložnosti evropskega trga dela? 
� Predstavitev storitev Evropske podjetniške mreže za majhna in srednje velika podjetja. 
� Individualna svetovanja na podlagi predhodno poslanega življenjepisa. 

 
Delavnico bodo vodile Katarina Kavčič (Centralna služba EURES), Špela Pogačnik Nose (Nacionalni center EUROPASS) in Larisa Vodeb 
(OZS, EEN). Za individualna svetovanja je potrebno najkasneje do petka, 13.5.2016, poslati svoj življenjepis po e-pošti (jerneja.lotric@ra-sora.si). 
 
 
Top dogodek z dr. Andrejem Pompetom: BLAGOVNA ZNAMKA 
torek, 17.5.2016, ob 17.00 uri, predavalnica Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka 

 
VSEBINA:   

� Znamka in zakaj naj bi jo imeli (tržna znamka je posrednik med kupcem in ponudnikom. Odraža vsa hotenja ponudnika ponuditi 
potrošnikom nekaj, kar se sklada s kupčevimi željami in potrebami v smislu izpolnjevanja materialnih kot tudi nematerialnih potreb in 
pričakovanj).  

� Pomen znamke za kupca (kupcu tržna znamka močno zmanjša tveganje pri nakupu, pomeni mu prihranek časa nakupa in pri tem 
poenostavitev odločanja, pomeni pa tudi konzumiranje vrednot).  

� Pomen znamke za ponudnika (tržna znamka služi ponudniku ter ostalim njenim deležnikom nekoga, ki ga nadomešča na trgu, z njeno 
pomočjo s kupci navezuje stike in jih v času svojega obstoja tudi vzdržuje, gradi in vzgaja tudi pripadnost, ustvarja sloves in krepi 
ponudnikovo moč). 

� Koristi uporabe znamke za posel (uporaba tržne znamke v celotnem poslovanju povzdiguje uporabnikove produkte nad sam produkt, 
doda ji vrednost, ki so jo kupci pripravljeni plačati, a je brez znamke ne bi plačali). 

 
Dogodek bo vodil dr. Andrej Pompe, svetovalec za strateška komunikacijska vprašanja, predsednik in idejno - vsebinski vodja mednarodne 
poslovne šole BrandBusinessSchool, predavatelj na Poslovni fakulteti in Centru višjih šol GEA College.  
 
 
 
 



 

 
 

RAZSTAVA IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA S PODELITVIJO NAGRAD OOZ ŠKOFJA LOKA TER  
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 
sreda, 18.5.2016, ob 18.00 uri, Sokolski dom, Mestni trg 15, Škofja Loka 
 
PROGRAM: 

� ob 18.00 uri – otvoritev razstave 
� ob 19.00 uri – podelitev nagrad OOZ Škofja Loka in nagrade občinstva 

Ogled razstave: 
� 19.5.2016 in 20.5.2016, od 9.00 do 19.00 ure 
� 21.5.2016 in 22.5.2016, od 9.30 do 12.30 ure in od 17.00 do 19.00 ure  

 
 
Svetovanje: NASVETI ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE 
četrtek, 19.5.2016, ob 17.00 uri, Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
 VSEBINA: 

� Predstavitev podpornega okolja za podjetništvo na Loškem. 
� Izbira organizacijske oblike podjetja (s.p. ali d.o.o.) ter izbira imena, sedeža in dejavnosti podjetja. 
� Pogoji za opravljanje dejavnosti, postopek registracije podjetja in možnosti pridobitve finančnih sredstev. 
� Aktualne novosti v letu 2016. 

 
Svetovali bosta Julija Primožič (OOZ Škofja Loka) in Jerneja Lotrič Klemenčič (Razvojna agencija Sora). 

 
 

DAN ODPRTIH VRAT COWORKING CENTRA LOKOMOTIVA IN PREDSTAVITEV 3D PRINTA 
četrtek, 19.5.2016, ob 19.00 uri, Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
 VSEBINA: 

� Predstavitev 3D tiskanja.  
� Ogled Coworking centra Lokomotiva. 

 
Predstavitev 3D tiskanja bo predstavil Žan Kalan iz podjetja OSM d.o.o., ogled Coworking centra Lokomotiva pa bo potekala pod vodstvom 
Tineta Škrbca, upravitelja centra. 
 
 
Predavanje: LOŠKI OBRTNIKI IN CEHI SKOZI ZGODOVINO 
petek, 20.5.2016, ob 18.00 uri, Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13, Škofja Loka  
 
VSEBINA:  

� Razvoj obrti na Loškem. 
� Voden ogled cehovske zbirke. 
� Samostojen ogled zbirke obrti in muzeja. 

 
Z nami bosta Mojca Šifrer Bulovec in Biljana Ristić iz Loškega muzeja. 
 
 
TRADICIONALNI POHOD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV  
sobota, 21.5.2016, ob 9.00 uri, Škofjeloško hribovje  
 
PROGRAM: 

� Zbor pohodnikov ob 9. uri na trgu pred stavbo Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka na Spodnjem trgu v Škofji Loki.  
� Ogled razstave izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka v Sokolskem domu. 
� Odhod proti Gabrovem in obisk obratovalnice Marka Dolenca, ki se ukvarja z žagarstvom in predelavo lesa.  
� Povratek proti Škofji Loki in piknik na vrtu Bara Freising, kjer bosta udeležence gostila Ciril Gantar in Mesarija Štajnbirt. 

 
 

Prijave in dodatne informacije:  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, tel: 04 50 60 200, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net 
Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel: 04 50 60 220, e-pošta: info@ra-sora.si 


