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Užitek v vožnji
Mladi hrasti …

Hrast je cenjeno drevo.
Visoko, razraščenih vej, razvejanih korenin, s trdim in obstojnim 
lesom.
Morda najprimernejše drevo za primerjavo z miselnostjo ter 
delovanjem obrtnikov in podjetnikov.

Hrast iz mlade rastline zraste v mogočno in visoko drevo, a kadar 
pridejo viharji, jim tudi hrast ni vedno kos.
Zato je zanje najvarnejše okolje v gozdu, kjer se v družbi drugih 
hrastov lažje upirajo neurjem in slabemu vremenu.

Enako je tudi pri obrtnikih in podjetnikih. 
Tudi mi delujemo v razmerah, ki znajo biti zahtevne in polne 
izzivov. 
Podobno kot strela rada »useka« v hrast, po nas tolče množica 
nesmiselnih in celo neumnih predpisov ter zakonov. 
In tudi nam je težave lažje premagati v družbi in s pomočjo svojih 
stanovskih kolegov. 
Naša zbornica je naš »varni gozd«.
V loški zbornici smo zavezani k izboljševanju pogojev za 
delovanje naših članov in to počnemo na način, ki ustreza in se 
prilagaja željam in potrebam članov posameznih strokovnih sekcij. 

Izkušnje nam kažejo, da sta dober nasvet in pomoč še posebej 
pomembna, ko nekdo začenja s svojo dejavnostjo in poslovno potjo. 
Zato vabimo tiste, ki se podajajo na samostojno pot, da se nam 
brez obveznosti pridružijo na kakšnem od dogodkov, ki jih prireja 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka.

Morda bo tudi z našo pomočjo, kakšen »mladi hrast postal mogočno 
drevo« ...

Urednik
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Poslanci  

Skupščine Območne 

obrtno-podjetniške 

zbornice Škofja Loka 

so se sestali na svoji 

2. seji, ki je potekala 

27. marca v prostorih 

Galerije Franceta 

Miheliča v Škofji Loki. 

SKUPŠČINa  
ooz ŠKoFJa loKa

4

KaKo SMo IN KaKo 
BoMo DElalI lEToS

Navzoče je najprej pozdravil predsed- 
nik zbornice Jože Misson, nato pa 
predlagal člane v delovno predsedstvo, 
overovatelja zapisnika in verifikacijsko 
komisijo. Vodenje seje je nato prevzelo 
delovno predsedstvo v sestavi: Valerija 
Vaupotič kot predsednica ter Blaž Po-
točnik in Peter Podobnik kot člana. 

Poslanci skupščine so se najprej sezna-
nili z zapisnikom in sprejetimi sklepi 
1. seje skupščine, ki je potekala 22. no-
vembra 2018 in ki je bila hkrati volilna. 
Na njej so bili namreč izvoljeni člani 
upravnih organov, ki bodo zbornico 
vodili do leta 2022. Sledilo je poroči-
lo Nadzornega odbora glede pregle-
da knjigovodskih listin in finančnega 
poslovanja OOZ Škofja Loka za leto 
2018, pregled in sprejem vsebinskega 

in finančnega dela Poslovnega poro-
čila za leto 2018 ter poročil o delu 
sekcij, obravnavala in sprejela ste se 
tudi program dela zbornice in finanč-
ni plan za leto 2019. 

Leto 2018 na kratko

Poslovno in finančno poročilo o delu 
naše zbornice v preteklem letu sta po-
dala predsednik Jože Misson in sekre-
tarka Petra Dolenc. 

Preteklo leto je bilo uspešno pri izva-
janju nalog, ki smo jih izvedli za člane 
zbornice. Poraba sredstev je potekala v 
skladu s programom dela, sklepi skup-
ščine, upravnega odbora in finančnim 
planom. Vse aktivnosti so se vodile z 
namenom pomagati članom in seveda 
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ciljem, da za plačano članarino dobijo čim več, obenem pa 
je bila želja zbornice po večjem vključevanju poslovnih sub- 
jektov v članstvo zbornice.

Zbornične aktivnosti so bile v letu 2018 namenjene pred-
vsem izobraževanju, informiranju, izvedbi 12. Tedna obrti 
in podjetništva na Loškem, dejavnosti SPOT (VEM) toč-
ke, organizacijski izvedbi aktivnosti za posamezne sekcije 
in aktivnostim splošnega pomena za celotno članstvo ter 
izvedbi volitev v upravne organe zbornice in sekcij za man-
datno obdobje 2018-2022.

Zbornica še vedno izvaja javna pooblastila na področju 
izdajanja obrtnih dovoljenj, večjo obremenitev strokovne 
službe pa je tudi v preteklem letu povzročala točka VEM oz. 
SPOT. Opravljenih je bilo več kot 1.108 postopkov, kar 
pomeni, da je naša zbornica še vedno najbolj obremenjena 
točka VEM na Loškem. 
Veliko svetovanja je bilo namenjenega poslovanju obrtnikov 
in podjetnikov na tujih trgih, izvedena so bila tudi številna 
svetovanja s področja upokojevanja in opravljanja dejav-
nosti po upokojitvi, statusnega preoblikovanja samostoj-
nih podjetnikov, iz davčnega področja, kar nekaj pozor-
nosti pa smo namenili tudi izpolnjevanju spremenjenih 
zakonskih določil po posameznih vrstah dejavnosti, pred-
vsem gradbeništvu.

Opravljena svetovanja v letih 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

SVETOVANJE 1.152 1.138

Splošno podjetniško svetovanje,
od tega:

893 900
   

- svetovanje izven registracijskih 
postopkov 294 146

- svetovanje strankam  
v registracijskih postopkih 599 754

Davčno področje 21 18

Delovno in socialno pravo 69 75

Gospodarsko in civilno pravo 13 35

Internacionalizacija in tujina 143 76

Prostor in okolje 3 22

Računovodstvo in plače 8 10

Tehnična zakonodaja, razvoj in 
raziskave 2 2

PODPORA 376 387

Članstvo in članarina 103 83

Javna pooblastila 112 75

Izobraževanja in dogodki 6 3

Internacionalizacija 4 3

Sekcije in odbori  
(področna zakonodaja) 4 7

Ostalo  
(vključeni e-računi in VKR)* 147 216

SKUPAJ (svetovanje+podpora) 1.528 1.525

Srečevali smo se z nadaljnjim upadanjem števila članov, 
predvsem pa s težavo vključevanja mlajših obrtnikov in 
podjetnikov v delo zbornice. Po drugi strani pa opažamo 
povečano število udeležencev na dogodkih, ki jih organizi-
ramo. V kolikor udeležencem strokovnih izobraževanj (852) 
in ekskurzij (228) prištejemo še udeležence družabnih do-
godkov (1.139), pridemo do podatka, da se je lanskoletnih 
aktivnosti udeležilo skupno več kot 2.200 udeležencev.

Strokovni dogodki v letih 2017 in 2018

Vrsta  
dogodka  

Leto 
2017

Leto 
2018

Izobraževanja
Število dogodkov 17 23
Število  
udeležencev 581 852

Strokovne 
ekskurzije

Število dogodkov 5 7
Število  
udeležencev 140 228

Skupaj v letu
Število dogodkov 22 30
Število  
udeležencev 721 1080
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Program deLa  
za Leto 2019

Zbornica naj bi tudi v tem letu izvedla 
vse aktivnosti, kot jih je v preteklih le-
tih, pri tem pa seveda poskrbela za op-
timizacijo stroškov njihove izvedbe. S 
skrbnim in kvalitetnim delom vodstva 
zbornice in strokovne službe, v sode-
lovanju s specializiranimi strokovnjaki, 
želimo dosegati zastavljene cilje tudi v 

bodoče. Še bolj skrbno bomo prisluh-
nili članstvu in pravočasno ter odločno 
predlagali prave zahteve za sprejem 
ustreznih ukrepov, ki bodo pomaga-
li prebroditi težke čase obrtnikom in 
podjetnikom. Z močno organizaci-
jo, ustreznimi aktivnostmi in pravo 
usmeritvijo lahko dosežemo marsikaj 
dobrega za naše člane. 
V letu 2019 lahko še naprej predvi-
devamo manj prihodkov iz naslova 

članarin, saj se število članov zbornice 
vztrajno zmanjšuje, delno tudi na ra-
čun prenehanja opravljanja dejavnosti 
članov zaradi upokojevanja. Zbornica 
bo tako morala povečati delež prihod-
kov, ki jih ustvari na trgu. Priložnost 
še naprej vidimo predvsem v izvedbi 
izobraževanj, ki so zanimiva za širše 
podjetništvo, prav tako pa tudi stro-
kovnih ekskurzij in povečanem števi-
lu plačljivih svetovanj.

Več pozornosti bomo namenili delu 
z mladimi podjetniki in bodočimi 
prevzemniki v družinskih podjetjih, 
opozarjali na prednosti, ki jih prinaša 
članstvo v stanovski organizaciji, tru-
dili pa se bomo tudi za večje povezo-
vanje velikega in malega gospodar-
stva na Loškem. Zbornica bo sproti 
določala obseg izvajanja posameznih 
aktivnosti glede na razpoložljiva fi-
nančna sredstva. 

Želimo si, da bi se gospodarska rast 
nadaljevala, predvsem pa si želimo sta-
bilno in gospodarstvu naklonjeno vla-
do, ki bi s spremembami zakonodaje 
omogočila rast in razvoj gospodarstva 
tudi v težjih in spremenjenih razme-
rah.
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Pogovor  
S PrEDSEDNIKoM  

ooz ŠKoFJa loKa
JožEToM MISSoNoM  

(J. M.)
IN DIrEKTorJEM  
Šc ŠKoFJa loKa

MarTINoM PIvKoM  
(M. P.)

V »Freisenškem okolju« 
je bilo izobraževanje za 

proizvodno-storitvene 
dejavnosti od nekdaj nujen 

del delovanja skupnosti. 
Vedno so izvajalci storitev 
skrbeli za nadaljevanje in 

ohranjanje standarda 
kakovosti v svojih 

dejavnostih. Včasih morda 
zaradi cehovskih pravic, 

dandanes zaradi tržnega 
gospodarstva, vedno pa 

zaradi ohranjanja nivoja 
kakovosti izvedbe storitve.

Kako vidite povezavo obrti in podjet- 
ništva ter izobraževanja?

M. P.: Organizirano izobraževanje za 
obrtne poklice v Škofji Loki poteka že 
od daljnega februarja 1889. Letos smo 
praznovali 130 let tradicije. In to je le 
sodobno nadaljevanje tradicije, ki se na 
teh prostorih dogaja mnoga stoletja. 

Morda tudi kakšne povezave z giban- 
jem »Zedinjena Slovenija«, ki se je pri-
čelo 50 let prej?

M. P.: Nimam informacij o direktnih 
povezavah. Morda je to gibanje vpli-
valo na več poučevanja v slovenščini. 
Vsekakor pa je bilo temeljno izhodišče, 
da obrtništvo potrebuje kakovostno 
usposobljene kadre, ki zmorejo širše 
razmišljanje. Ne le, da zmorejo nekaj 
narediti, ampak da razumejo širši po-

men in tudi zakaj proizvode izdelujejo 
na takšen način.

Je to spodbujala takratna avstroogrska 
oblast?

M. P.: Osebno menim, da so za to za-
služna takratna združenja obrtnikov. 
Tisti najbolj razgledani in prosvetljeni 
so se dobro zavedali, da bo potrebno 
spremeniti in izboljšati prenos znan- 
ja. Ni dovolj, da kovač zna mojstrsko 
skovati sekiro, potrebno je da zna tudi 
zapisati svoje ugotovitve in znanja, ki 
se bodo na ta način lahko bolj uspešno 
prenašala na naslednje rodove. Seveda 
so bili tudi takšni, ki so temu naspro-
tovali. To poučevanje je potekalo kot 
večerna šola in nekateri so se razburja-
li »le kaj ima mladina za početi zunaj 
tako pozno«, a tako je bilo v vsakem 
trenutku človeške zgodovine. Važno je, 

MIza TrDNo SToJI 
TaKraT, Ko So vSE 
NogE ČvrSTE IN 
STaBIlNE ...
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da je pobudnikom izobraževanja uspe-
lo in danes smo priča 130 letni tradiciji 
tovrstnega izobraževanja.

Katere šole spadajo v Šolski center Škof- 
ja Loka?

M. P.: Leta 2009 smo se v Šolski cen-
ter Škofja Loka povezali takratna Šola 
za strojništvo, ki je obsegala Srednjo 
šolo za strojništvo in Višjo strokovno 
šolo, Srednja šola za lesarstvo in Dijaš- 
ki dom. Medpodjetniški izobraževal-
ni center je bil ustanovljen istočasno z 
združitvijo šol in dijaškega doma.

Kako ocenjujete sodelovanje Loške 
obrtno-podjetniške zbornice z izobra-
ževalnim sistemom, ki ste ga pravkar 
opisali?

M. P.: Moram pohvaliti in ne le to, 
moram se zahvaliti za sodelovanje in 
podporo, ki smo je bili vedno deležni 
s strani Loške obrtno-podjetniške 
zbornice in obrtnega sistema po celi 
Sloveniji. Odraz odličnega sodelovan- 
ja je tudi vsakoletna razstava izdelkov 
dijakov, ki jo z nagradami podpira Loš- 
ka obrtna zbornica. To je unikum v 
Sloveniji in izredno dobra in pozitivna 
praksa. 

Skozi desetletja je bil razvoj obrtništva 
in podpora svojim članom ena ključ-
nih usmeritev obrtniške organizacije v 
Škofji Loki, ki jo že drugi mandat vodi 
Jože Misson ... 

J. M.: Že Miličinski je opisoval vajen-
ce v Butalah in slikovito povzel zgodo-
vinske težave z vajeništvom, ki jih na 

nivoju države zaznavamo tudi danes. 
Kot je direktor Pivk opisal, smo v Škof- 
ji Loki na dobri poti in zato beleži-
mo boljše rezultate kot drugod. Tukaj 
se zavedamo, da obrt in gospodarstvo 
potrebujeta znanje in potrebujeta nove 
kadre. Sedanje generacije se starajo, 
zato želijo prenesti znanje in izkušnje 
na mlajše, le-ti pa morajo začutiti iz-
ziv v teh poklicih. Najprej je izziv, da v 
svojem dojemanju obrtništvo zaznajo 
kot vzor in nekaj, kar bi tudi sami že-
leli početi, potem pa poiščejo šolanje, s 
katerim se bodo usposobili za izbrano 
dejavnost. To izobraževanje pa seve-
da mora biti dovolj atraktivno, da jih 
privabi, sicer se ne bodo odločili za to 
smer. V Škofji Loki imamo priložnost 
videti, kako postavljeni sistem deluje 
uspešno. 

Ob nedavnem obisku je minister z iz-
branimi besedami govoril o učinkovito-
sti izobraževanja v teh krajih ...

M. P.: Več kot 70 % vseh vajencev v 
Sloveniji je v Škofji Loki in Novem 
Mestu ...

Kaj lahko izboljšamo ali spremenimo? 
Lahko uspešne lokalne izkušnje »izvo-
zimo« po Sloveniji?

J. M.: Vse dobre zgodbe temeljijo na 
ljudeh. Okolje je takšno ali drugačno, 
razlike pa delajo ljudje. Želja po tem 
ali želimo nekaj narediti ali ne, pa je 
temelj sprememb. Očitno se je v naših 
krajih izkazalo, da ta želja obstaja tako 
v obrti, gospodarstvu in prebivalstvu. 
Kakovosten izobraževalni sistem je 
nastal kot posledica. Ker cenimo re-
zultate, je ugled obrtnih poklicev višji 
in se zanimanje za te poklice povečuje. 
Verjetno pa te kombinacije ni možno 
kar »izvoziti«, ker kot se kaže, je klju-
čen pogoj »človeški faktor«. 

Pomemben faktor je tudi sodelovanje 
na lokalnem občinskem nivoju ...

M. P.: Vsekakor je to pomemben člen 
uspešnega delovanja. Od nekdaj velja: 
»Vse noge pri mizi morajo biti stabil-
ne, sicer se miza ziblje«. Kar se tiče izo-
braževalnega sistema lahko rečem, da v 
Loškem koncu »vse noge trdno stojijo« 
in podpirajo naše poslanstvo.

J. M.: Pridružujem se temu mnenju. 
Konstruktivno sodelovanje z lokalni-
mi oblastmi je izjemnega pomena pri 
izvedbi zastavljenih ciljev. Pri mnogih 
projektih je bilo ključnega pomena si-
nergijsko sodelovanje vseh sodelujočih 
partnerjev. In tudi zato je naše okolje 
tako uspešno tudi v slovenskem merilu.
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ŠolSKI cENTEr 
 ŠKoFJa loKa

Od leta 2009 je poklicno 

in strokovno šolstvo  

v Škofji Loki povezano  

v Šolski center Škofja Loka.

Srednja šola za strojništvo,

Srednja šola za lesarstvo,

Višja strokovna šola,

Medpodjetniški 

izobraževalni center (MIC),

so od takrat dalje 

»pod eno streho«.

Sinergijski učinki skupnega 

delovanja pa se kažejo v 

odličnih rezultatih,  

ki jih potrjujejo 

tudi na državnem nivoju.

V 130 letih organiziranega izobraže-
vanja se je zgodilo mnogo zgodb. Tako 
uspešnih z odličnimi rezultati, kot tudi 
neuspešnih zablod, kot se je izkazala ta 
z »usmerjenim izobraževanjem«. 

A v tisočletnem mestu so se takšne 
stvari nedvomno dogajale tudi prej. Ne 
pravijo zaman »na napakah se učimo«. 

Sedanja organiziranost se je izkazala 
za zelo uspešno, kar z veseljem prizna-
vajo tudi vodilni na ministrskih stolč-
kih. 

In kakšna je ekipa, ki usmerja Šolski 
center po takšni poti? 

Šolski center Škofja Loka vodi direk-
tor Martin Pivk, Srednjo šolo za stroj-
ništvo vodi ravnateljica mag. Mojca 
Šmelcer, Srednjo šolo za lesarstvo vodi 
ravnatelj Milan Štigl, Višjo strokovno 
šolo vodi v.d. ravnatelja Igor Hanc, na 
čelu Medpodjetniškega izobraževal-
nega centra pa je Alojzij Kokalj.

Za pogled »od znotraj«, smo se pogo-
varjali z dvema, ki sta v vodstveni ekipi.

130 lET TraDIcIJE 
PoKlIcNEga 
IzoBražEvaNJa 
v ŠKoFJI loKI
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G. Alojzij Kokalj, vodja MIC, vi pa ni-
ste ravnatelj ...
Tako je. Ostali so na lestvici višje in po 
činu bolj pomembni ... 
Začela sva s šalo, zdaj pa opišiva zgo-
dovino MIC.
Medpodjetniški izobraževalni center 
je bil kot enota Šolskega centra usta-
novljen leta 2009.
Namen?
Takrat je bil center ustanovljen kot 
neodvisna enota, katere glavni namen 
je bil tesnejše povezovanje z gospodar-
stvom in optimalna podpora njihovim 
kadrovsko-tehničnim potrebam. Prva 
naloga je bila vzpostaviti osnovno 
infrastrukturo, zato smo pričeli s po-
stopki, ki so pripeljali do izgradnje in 
odprtja MIC v septembru 2013. S tem 
se je zagotovilo okolje, ki nam omogo-
ča kakovostno delovanje. Sedaj lahko v 
realnem času spremljamo nove trende 
in tehnologije ter učimo naše dijake na 
sodobnih napravah.
Pogled na center je impozanten, pre-
cejšnja sprememba glede na stanje pred 
desetletji ...
Precej se je spremenilo. Pred leti je bila 
na tej lokaciji delavnica za strojništvo 
in avtoservisno dejavnost. Potem se je 
tisto stavbo porušilo in namesto nje 
zgradilo nadomestno športno igrišče. 
Na prejšnjem igrišču pa se je zgradilo 
MIC. Vse skupaj se je tudi povezalo v 
celoto in sedaj je vzpostavljen tudi fi-
zičen občutek povezanosti. V centru je 
možno dostopati do vseh lokacij, brez 
da zapustite katerokoli zgradbo.
Lahko opišete strukturo Šolskega cen-
tra?
Šolski center je sestavljen iz samostoj-
nih enot. Največja je Srednja šola za 
strojništvo, ki ima okrog 800 dijakov. 
Po zaslugi zelo dobrega sodelovanja z 
gospodarstvom, tradicionalno odlične-
ga sodelovanja z lokalno obrtno zbor-
nico in res kakovostnega dela v tej šoli, 
je vpis iz 500 dijakov zrastel na trenu-
ten nivo.
Druga enota je Srednja šola za lesar-
stvo. Nekaj programa te šole se izvaja 

tukaj, večina pa na Trati, kjer so glavne 
učilnice in delavnice.

Tretja enota je Višja strokovna šola za 
strojništvo in lesarstvo.

Četrta enota pa je MIC.

Kaj je naloga MIC?

Naša naloga je, da »gledamo v prihod- 
nost« in skušamo naše izobraževalne 
programe prilagoditi zahtevam, ki jih 
bodo od tukaj izšolanih kadrov želela 
podjetja in obrtniki v prihodnjih letih. 

MIC je nek vezni člen, najprej znot- 
raj Šolskega centra, kjer pomagamo 
oz. svetujemo sodelavcem z idejami, 
ki jih lahko uporabijo tokom izobra-
ževalnega procesa. Na drugi strani pa 
iniciramo uporabo določenih tehnolo-
gij, za katere se tudi v povezavi z go-
spodarstvom in obrtniki izkaže, da se 
bodo uvajale v dejansko proizvodnjo. 
Od leta 2010 smo razvili različne obli-
ke sodelovanja s podjetji in z OOZ 
Škofja Loka. Tradicionalno Razstavo 
izdelkov dijakov in študentov Šolske-
ga centra smo nadgradili na ta način, 
da lahko ti podatki služijo tudi kot 

neke vrste »tržnica kadrov.« Tam se 
tudi dobijo podrobnejši podatki o po-
sameznikih, ki so izdelali razstavljene 
izdelke. Tako lahko delodajalci dobijo 
več informacij in stopijo v stik s poten-
cialnim kadrom.

Skozi projekte podjetnosti krepimo 
samoiniciativnost naših dijakov. So-
delujemo v globalni iniciativi »Young 
Enterprise Achievement«. V okvirih 
Zavoda za spodbujanje podjetnosti 
mladih spodbujamo realno podjetniš- 
ko delovanje naših dijakov. V tem pro-
jektu morajo v 1 letu odpreti mikro 
podjetje, preveriti trg, se odločiti za 
neko dejavnost ali izdelek, ki ga bodo 
opravljali ali izdelovali in na koncu leta 
morajo podjetje tudi zapreti. Izkazalo 
se je, da je to odličen projekt, ki v krat-
kem časovnem obdobju razkrije vse 
pomanjkljivosti posameznih idej.

Naslednje področje, kjer je se je MIC 
pokazal kot zelo koristen člen, je tudi 
izobraževanje za podjetja in tudi obrt- 
nike. Lahko so to redna izobraževan- 
ja, predpisana s strani države oziroma 
usposabljanja in izobraževanja za za-
poslene. S posameznimi podjetji smo 



11LOŠKA OBRT

odprli več trening centrov, imenujemo 
jih Centri odličnosti. Na ta način po-
spešujemo pretok znanja med razvijal-
ci in proizvajalci vhunske tehnologije 
ter industrijo, ki te naprave potrebuje. 
V MIC dejansko vidimo svojo vlogo 
v tako imenovanem »živem partner-
stvu«. Smo del procesa, ki omogoča 
pretok in prenos znanja, ki ga naša 
industrija v tem trenutku potrebuje. 
Hkrati pa se vsakemu posamezniku 
omogoča optimalen karierni in oseb-
nostni razvoj. To je področje, ki mu 
posvečamo veliko pozornost.

G. Milan Štigl, ravnatelj Srednje lesne 
šole, lahko opišete zgodovino delovanje 
vaše šole?

Začetki segajo več kot stoletje v pre-
teklost. Na tem območju so bile od 
nekdaj zelo razvite panoge povezane z 
lesom. Tovrstno izobraževanje je bilo 
nujno za vzgojo potrebnega števila 
primerno vzgojenih kadrov. Za časa 
socializma, od petdesetih let dalje, je 
bila to matična šola za 3 letno šolanje 
mizarjev za področje Primorske, Go-
renjske, Štajerske in Dolenjske. V teh 
pokrajinah je šola imela tudi podruž- 

nice. Kasneje so se dodali tudi drugi 
poklici, kot so lesarski tehnik, obde-
lovalec lesa, tapetnik ... Šola s pestro 
zgodovino in mnogimi uspešnimi di-
jaki. 

Tudi sedaj sledimo vsem trendom, kar 
se kaže tudi v zanimanju novih dija-
kov. Tako smo letos na drugem mestu 
v Sloveniji ... Časi se spreminjajo in iz 
tistih »vsi doktorji znanosti izobraže-
valnih zablod«, se je zanimanje usme-
rilo na šolanja, ki omogočajo zaposli-
tev. Vsi, ki pa imajo ambicije, voljo in 
sposobnosti, pa imajo na razpolago na-
daljna izobraževanja, kjer bodo lahko 
razvili vse svoje zmogljivosti.

V zadnjem stoletju so se načini pouče-
vanja spreminjali ...

Jaz pravim, da imamo srečo, ker izo-
bražujemo na področju obdelave ma-
teriala s hitrimi rezultati. Les je eno-
staven za obdelavo, zato naši dijaki 
zelo hitro vidijo rezultate svojega dela. 
Povprečni so hitro zadovoljni, najboljši 
pa zmorejo mojstrske rezultate. 

Pripravljamo pester izobraževalni pro-
gram z mnogimi raznovrstnimi dejav-

nostmi in projekti. Eden od zanimivih 
projektov je »Rdeča pika«, kjer dijaki 
spoznajo celotno pot lesa. Skupina di-
jakov gre v gozd, kjer gozdar z rdečo 
piko označi drevo za posek. To drevo se 
podre, les se razžaga in posuši, potem pa 
naredijo lastne izdelke. Ta projekt smo 
dokumentirali tudi s knjižico. 

Zelo zanimiv projekt so dijaška pod-
jetja. To so podjetja, ki dejansko delu-
jejo po vseh podjetniških principih in 
ta skupina je zasnovala lebdeče lončke 
za različno uporabo v gospodinjstvu. 
Najprej so bili zelo uspešni na dijaških 
tekmovanjih, potem pa so vzpostavili 
tudi trženje svojih izdelkov in njihovo 
podjetje še vedno deluje. To niso le neke 
naloge za ocene, to so realni projekti, ki 
so se dokazali.

Željo po presežkih skušamo »vgraditi« v 
vsakodnevni pouk. Na začetku leta vsa-
ko generacijo inspiriramo z različnimi 
pobudami. Prva dva letnika sta začetna 
oz. pripravljalna, v tretjem letniku pa 
morajo razviti svojo idejo, zato jih po-
stavimo v proces inspiracije+izvedbe. 
Skušamo jih spraviti v okolje, ki ima 
nek močen vtis na posameznika, reci-
mo Benetke s svojo zgodovino, Planica 
s svojim pomenom za Slovence in po-
dobno. Srečanje z »močnimi« okolji pus- 
ti vtise na kreativni plati posameznika, 
ki lahko to nadgradi s svojo idejo. Ne 
le brskanje po internetu in prilagajanje 
že videnih kreacij, temveč zasnova in 
izdelava lastnega proizvoda. Najboljša 
dela se pokažejo na vsakoletni Razsta-
vi dijakov Šolskega centra in izdajamo 
tudi katalog izdelkov. To je izjemnega 
pomena za samozavest posameznikov, 
ki so že dosegli dovolj visok nivo, da 
prejmejo tudi priznanje svoje okolice. 
Ko se naš dijak lahko pohvali z izdel-
kom na razstavi v Sokolskem domu, ko 
z njim opravijo intervju na radiu Sora, 
je to velik dosežek za mladeniče. Nad-
gradnja pa so nagrade, ki jih podeljuje 
OOZ Škofja Loka. To je dodatna moti-
vacija in odlična praksa, ki bi jo svetoval 
tudi drugim okoljem. 

Vsi se trudimo za enak cilj in kot kaže 
nam tukaj, na Škofjeloškem koncu, to 
dobro uspeva.
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Sredi marca so se 

loški lesarji podali na 

strokovno ekskurzijo. 

Tudi tokrat jih je pot 

vodila preko naših 

meja, tokrat v 

Romunijo. 

loŠKI lESarJI  
Na oBISKU  
PrI DraKUlI

Glavni del letošnje strokovne eks-
kurzije je bil obisk pohištvenega sejma 
Mobiliaexpo v Bukarešti. Gre za po 
velikosti manjši sejem, ne glede na to 
pa so bili marsikateri eksponati vred-
ni ogleda. Razstavljavci pohištva so 
prihajali predvsem iz sosednjih držav, 
kot so Madžarska, Ukrajina in Mol-
davija. Med razstavljavci je bilo tudi 
slovensko prodajno podjetje s parketi, 
ki ima svoje predstavništvo tudi v Ro-
muniji.

Koristno pa so lesarji tudi tokrat po-
vezali s prijetnim in svoje štiridnevno 
popotovanje po Romuniji zaznamova-
li še s številnimi ogledi znamenitosti. 
Podrobnejši potopis v nadaljevanju je 
pripravil predsednik sekcije Uroš Jen-
ko.

Popotovanje po Romuniji smo pričeli 
na Brniškem letališču, od koder smo 
preko Beograda poleteli do Bukarešte. 
Med vožnjo proti centru mesta smo se 
lahko prepričali, da je to dvajset mili-
jonsko mesto zares upravičeno dobilo 
vzdevek »vzhodni Pariz«. Zaradi veli-
ke gneče na cesti, smo si nekatere zna-
menitosti pogledali kar iz avtobusa, po 
namestitvi v hotelu pa smo se peš od-
pravili v stari center mesta na večerjo. 

Drugi dan smo celo dopoldne name-
nili ogledu mesta. Najprej smo se po 
glavni aveniji, mimo številnih fontan, 
pripeljali do palače parlamenta, ki 
sta jo dala zgraditi romunski dikta-
tor Nikolai Causescu in njegova so-
proga Elena. Kar pet let jo je gradilo 
20.000 delavcev, načrtovalo jo je kar 

SEKcIJa  
lESarJEv

Skupinska slika udeležencev strokovne ekskurzije lesarjev pred parlamentom v Bukarešti.
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70 arhitektov in zgradba velja za naj-
težjo na svetu, saj naj bi tehtala kar 
4.100.000.000 kilogramov. Žal vanjo 
nismo mogli vstopiti, ker trenutno 
Romunija predseduje Svetu Evrope in 
v palači potekajo plenarna zasedanja. 
Ogledali pa smo si notranjost zgradbe, 
kjer je prebivala družina Causescu in 
so jo letos odprli za javnost. Zares raz-
košna notranjost razkriva vse bogastvo 
takratnega komunističnega voditelja, 
seveda pa ne gre tu prezreti tudi vlogo 
gospe in njegovih treh otrok, ki so bolj 
ali manj vsi končali tragično. Po ogledu 
palače, ki na zunaj ne daje vtisa razkoš-
ja, smo se odpeljali na prostor sejmišča, 
kjer smo si ogledali že prej omenjeni 
sejem pohištva. Zvečer smo se zopet 
kar peš podali v stari otomanski del 
Bukarešte in v tamkajšnji najstarejši 
turški restavraciji okusili tradicionalne 
dobrote ter uživali v kulturno umetniš- 
kem programu.
Tretji dan smo se po zajtrku z našim 
lokalnim vodnikom in avtobusom po-
dali na celodnevni izlet proti Karpa-
tom. Karpati v loku razdelijo Romu-
nijo na severno pokrajino Transilvanijo 
in južno Vlaško nižino. Naš prvi večji 
postanek je bilo staro aristokratsko 
mesto Sinaia. Romunski kralj Karel I. 
in kraljica Elizabeta sta si tukaj zgra-
dila razkošno letno rezidenco. Rezi-
denca Peles je zares pravi arhitektur-
ni biser. Občudovali smo mojstrovine 
takratnih lesarskih mojstrov, kot je na 
primer prečudovito notranje pohištvo, 
zavita stopnišča, skrivne vhode in ve-

lik arzenal takratne bojne opreme. Po 
ogledu prečudovitega dvorca in nekaj 
skupinskih fotografijah nas je pot vo-
dila naprej proti mestecu Bran. Le ta 
je znan predvsem po znamenitem gra-
du grofa Vlada Capesa, bolj pozna-
nega kot grof Drakula. To legendo je 
pravzaprav oživel in jo naredil nesmrt- 
no Irski pisec Bram Stoker leta 1897, 
seveda pa so kasneje k nesmrtnosti svo-
je dodali tudi ameriški filmarji. V tem 
gradu, polnem ozkih stopnišč, hod- 
nikov in soban, je s svojo družino ži-
vela najbolj priljubljena romunska kra-
ljica Marija. Iz gradu smo se spustili v 
prijetno mestece pod njim, si ogledali 
manjšo tržnico, se malce okrepčali, si 
nabavili »rezervne proteze« in potem 
nadaljevali pot proti kraju Brasov. Pot 
nas je vodila preko prelaza do čez tisoč 
metrov visokega smučarskega športno-

-turističnega središča Poiana Brasov. 
Še preden pa smo se namestili v ho-
telu, smo si ogledali zanimivo manjšo 
leseno cerkvico stila severne pokrajine 
Muramares. Tudi v hotelu Teleferic s 
štirimi zvezdicami smo lahko občudo-
vali leseno opremo in izdelke, ki krasi-
jo sam hotel. 
Po večerji smo izvedli tudi kratko žre-
banje priročnih nagrad, ki so jih letos 
prispevali: Podjetje IQ LIGHTING 
iz Šentruperta, SPO Škofja Loka, 
VELUX Slovenija in podjetje Sesta-
visam.si, ki deluje v okviru Pohištvo 
Potočnik, Aleš Potočnik s.p. Nagra-
jencem čestitamo, podjetjem pa se za-
hvaljujemo za prispevane nagrade.
Zadnji dan naše strokovne ekskurzije 
smo se iz smučarskega središča spustili 
v Transilvansko mesto Brasov. Mesto 
je nastalo že v srednjem veku in je zna-
no predvsem po takratnem obzidju in 
stražnih stolpih. Največja mestna zna-
menitost pa je katedrala device Marije 
po imenu »Črna katedrala«. Na zu-
naj veličastno gotsko, v notranjosti pa 
renesančno stavbo je gradila nemška 
skupnost mesta in je ena največjih lu-
teranskih verskih zgradb med Duna-
jem in Istanbulom. Gradili so jo sko-
raj sto let in njena notranjost je zelo 
mogočna, vključno s 4000 cevnimi 
orglami. Ime Črna katedrala je dobila 
po uničujočem požaru leta 1689, ki je 
skorajda uničilo mesto. Nas so pred-
vsem očarale zanimive lesene klopi s 
premičnim naslonom, na katerih lahko 
sedimo v dveh smereh. Po ogledu smo 
si privoščili kratek počitek in kavico v 
eni izmed številnih kavarnic na osred- 
njem trgu. 
Ker je čas hitro mineval, smo morali 
zapustiti Brašov ter se preko prelaza 
Predeal zopet spustiti v Vlaško nižino, 
kajti letalo na Bukareškem letališču 
Otopeni nas je že čakalo. Žal je bilo 
treba oditi domov!
Na koncu gre zahvala gospodu Fran-
cu in Potovalni agenciji Pisanec za 
organizacijo naše strokovne ekskurzije. 
Seveda smo že v zbiranju novih idej za 
naslednjo ekskurzijo.

Uroš Jenko, predsednik Sekcije lesarjev

Pred vhodom na pohištveni sejem Mobiliaexpo. 

Grad Drakula
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Ni povsem jasno,  

kdaj so nastala prva očala. 

Zapisi omenjajo,  

da je Beneški mojster  

Luigi Zecchin delal 

poskuse z lečami in leta 

1284 se je na spisku 

proizvodov pojavil artikel 

»roidi da ogli«  

ali v prevodu »okrogla 

stekla za oči«.

Nekaj desetletij kasneje,  

v letu 1301, pa so 

usposobljeni Beneški 

mojstri že lahko dobili 

dovoljenje za izdelavo 

»Vitreos to oculis ad 

legendum« oziroma 

»Steklene leče za branje«.

KaTEro oD NaŠIh 
ČUTIl NaM PrISKrBI
80 % vSEh INForMacIJ?

Kdaj ste začeli z dejavnostjo?

G. S.: Z delom optika sem začel leta 
1990, ko sem bil star 19 let.

Imate v družini tradicijo na tem pod- 
ročju? 

G. S.: Ne. Nikogar ni, po katerem bi 
se zgledoval. Nekaj moraš v življenju 
delati in za to smer sem se odločil, ker 
mi je bil poklic zanimiv. 

Nobenih otroških želja v smislu »poma-
gati ljudem ...«?

G. S.: Nobene posebne motivacije. Re- 
alnost pa je takšna, da optikom »nihče 
ne uide«. Vsakdo, slej ko prej, potrebu-
je očala, takšna ali drugačna.

Odlično izhodišče. Koliko časa je trajalo 
šolanje?

G. S.: Takrat je finomehanična šola 
trajala tri leta. Po zaključku šolanja 
sem leta 1990 odprl prvo poslovalni-
co v Škofji Loki na začetku Mestnega 
trga.

Kolikor se spomnim, ste v prvi poslo-
valnici imeli tudi preglede vida?

G. S.: Drži. Imeli smo zdravnico na 
pogodbi in po potrebi je pri nas oprav- 
ljala okulistične preglede. Mnoge 
stranke pa so že prišle z receptom, v 
skladu s katerim smo izdelali predpi-
sana očala.

Da si razjasnim pojme. Optiki torej ne 
opravljate nobenih pregledov?

G. S.: Tako je. Optik je bil finomeha-
nik, sedaj je tehnik. Enako kot zlatar, 
urar, graver ... Mi izdelujemo očala po 
specifikaciji predpisani s strani zdrav-

aNJa IN grEgor  
SEvEr

oPTIKa SEvEr
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nika okulista-oftalmologa ali optome-
trista.
Koliko časa ste delali na prvotni loka-
ciji?
G. S.: 7 let. Sam sem že prej želel na 
boljšo lokacijo, a takrat v Škofji Loki 
ni bilo možno dobiti praznega lokala. 
Tri leta je trajalo, da sem uspel dobiti 
to lokacijo, na kateri smo danes.
Kakšni so bili začetki?
G. S.: Skromni. Začel sem z devet-
najstimi okvirji. Čez dan sem jih pro-
dajal in zvečer, ko sem videl, koliko je 
zaslužka, sem naredil plan za naprej. 
Naslednji dan zjutraj sem letal okrog 
dobaviteljev grosistov in kupoval po 
nekaj kosov posameznih okvirjev. Ne-
katerim sem šel že malo na živce in so 
mi ponujali večje količine artiklov, a 
sem ostal dosleden in ostal v okvirih 
financ, ki sem jih zmogel.
Kako se je posel razvijal naprej?
G. S.: Šlo je kar v redu in že leta 1992 
sem na tržnici v Kosezah v Ljubljani 
kupil lokal, v katerem deluje druga 
poslovalnica. Razmere so bile take, da 
sem se lahko dogovoril za postopno 
plačevanje kupnine. Ker je v Ljublja-
ni več posla, se je zadeva precej hitro 
pokrila.
Kdaj sta začela delati skupaj?
A. S.: Precej kasneje. Sama sem iz 
druge branže. Po izobrazbi sem eko-
nomsko-komercialni tehnik, potem 
sem šla še na FDV in tako sva bila vsak 
v svojem poklicu. Gregor pa je vedno 
želel svojo ambulanto in dokler nismo 
kupili teh prostorov, leta 1998, smo 
odprli prvo zasebno ambulanto na 
Gorenjskem. Na stari lokaciji smo od-
prli še drugo dejavnost. Jaz sem nekaj 
časa imela trgovino Hiška z darilnim 
programom za dom ...
G. S.: Dodaten razlog, da se prvotne 
lokacije ni takoj zaprlo je to, da so bile 
stranke dolga leta navajene, da je Op-
tika Sever tam. Kdorkoli nas je iskal, 
je tako dobil prijazno navigacijo proti 
novi ordinaciji. 
A. S.: Precej let je ta trgovina z daril-
nim programom delovala po pričako-

vanjih, potem pa so se pojavili veliki 
centri s poceni kitajsko robo. Količine 
so se povečale, profitabilnost zmanjša-
la in takrat je bil čas, da se zaključi s 
poslovanjem. Potem sem se lotila štu-
dija in naredila magisterij iz optome-
trije ter se bolj aktivno vključila v to 
dejavnost.

Gremo nazaj k optiki. Kako bi opisali 
kaj počnete?

G. S.: Kompletna oskrba vida. Vse kar 
nekdo potrebuje, lahko dobi pri nas. 
Od izdelave oziroma servisa korekcij-
skih očal in sončnih očal, do eventuel- 

nih operacij, ki jih za nas opravljajo 
pogodbeni strokovnjaki.

Kako poteka postopek v vaših optikah, 
kako stranka pride do očal?

G. S.: Običajno stranka pride k nam 
in razloži kakšno težavo ima. Potem 
analiziramo kaj ta težava pomeni. Na 
primer, nekaj mu je padlo v oko, sla-
bo vidi, sonce ga moti, polomila so se 
mu očala. Zelo širok spekter težav je 
možen. Lahko pa preprosto pride z 
receptom za izdelavo očal. V vsakem 
primeru se lotimo izvedbe z osebnim 
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pristopom in skušamo želje uresničiti 
na optimalen način.
Za lažjo predstavo opišimo postopek 
izdelave očal ... Vi brusite dioptrijo na 
steklih in »švasate« okvirje?
G. S.: Ne. Mi nabavimo posamezne 
komponente in jih potem prilagodi-
mo/sestavimo v končen proizvod. Pro-
izvajalci izdelajo ustrezna korekcijska 
stekla z željenimi lastnostmi, debelino, 
dioptrijo, trdoto, optičnimi prema-
zi ... Mi pa potem na naših napravah 

izrežemo to korekcijsko steklo tako, 
da je sredina stekla na sredini zenice 
očesa in velikost primerna izbranemu 
okvirju. Potem se ta stekla vgradijo v 
okvir in očala so pripravljena. V praksi 
to pomeni, da stranka prinese recept za 
izdelavo očal, izbere si okvirje, kakršne 
želi, potem mi opravimo prej opisani 
postopek in stranka lahko prevzame 
svoja očala. Seveda pa je možnih cel 
kup dodatnih lastnosti teh korekcij-
skih stekel, kombinirana dioptrija, ci-
lindrična steklo ...

Kdo pa proizvaja te polproizvode, če jih 
tako imenujemo?

G. S.: V optični industriji so speciali-
zirana podjetja za okvirje in podjetja, 
specializirana za proizvodnjo korekcij-
skih stekel. In podobno kot je na vseh 
področjih, so tudi tukaj razdeljena v 
različne kakovostne razrede. 

In kakšen kakovostni razred prodajate 
pri vas?

G. S.: Prodajamo izdelke Hoya, Ro-
denstock, Zeiss, Essilor. To so glavne 
svetovne znamke. Ampak vsaka od teh 
znamk ima svojo ponudbo segmenti-
rano v različne cenovne razrede, tako 
da je pri isti znamki možno kupiti ce-
novno precej različna očala.

A. S.: Potrebno je povedati, da je slo-
venski kupec izobražen kupec, ki ve, 
kaj želi in za kakšen denar. Pri nas v 
ponudbi niso le draga očala. Dejansko 
je že na recept možno dobiti očala, ki 
ustrezajo predpisanim standardom. 
Brez doplačila. V naših optikah je mož- 
no kupiti vse prej omenjene cenovne 
razrede, ker je kakovost tudi v vstop- 
nem razredu samoumevna. Ko pa si 
kupec želi najboljših artiklov, pa mu 
lahko priskrbimo tudi takšna očala. 
Zelo pomembno je, da se naše stran-
ke zavedajo, da jim lahko svetujemo 
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in priskrbimo vse informacije, ki bi jih 
želeli. 
Kaj za vas pomeni konkurenca velikih 
mrež, ki ponujajo očala?
A. S.: Težko opredeljujem druge po-
nudnike kot konkurente. Optika Sever 
deluje že devetindvajseto leto in ves 
čas se dela na enak način. Potrebno je 
poskrbeti za svoj način delovanja, skr-
beti za svoje stranke in zaposlene, za 
visoko kakovost storitev. In rezultati se 
bodo pokazali.
Lahko def inirate kdo so stranke Optike 
Sever?
Po statistiki je jasno, da se svetovna 
populacija stara. Tudi naše stranke so 
starejše. Več kot 70 % naših strank je 
starejših od 45 let. Manjši odstotek je 
mladih, zelo malo pa je otrok.
Tako je tudi prav. Desetletnika v šoli 
zafrkavajo, če nosi očala ...
A. S.: Ni več tako, danes je drugače. 
Sedaj je moderno imeti očala. Sploh 
dekleta od 12–15 let so »in«, če imajo 
očala ...
Eno od vprašanj je tudi kako ste za-
dovoljni z Loško obrtno-podjetniško 
zbornico?
A. S.: Člani smo že od vsega začetka 
in vedno smo dobili vso podporo, ki 
smo jo želeli in potrebovali.

Aktivni ste tudi na OZS ...

A. S.: Res je. Za mandatno obdobje 
2018–2022 sem bila izvoljena za pred-
sednico UO sekcije optikov in hkrati 
postala tudi poslanka skupščine OZS 
in OOZ Škofja Loka. 

Kakšen program imate zastavljen?

A. S.: Sekcija optikov je najmanjša 
od vseh v OZS. Moj cilj je v članstvo 
pridobiti več optikov in povečati sode-
lovanje med člani, ker bomo le na tak 
način dvignili nivo kakovosti v naši 
branži.

Vizija? Kako se bo razvijala Optika 
Sever v prihodnje? Nasledniki za vo-
denje podjetje?

A. S.: Zaenkrat imamo tri poslovalni-
ce. Eno v Škofji Loki in dve v Ljub- 
ljani. V Škofji Loki planiramo poso-
dobitev na področju optometrije, ki se 
res razvija s svetlobno hitrostjo. Kar se 
naslednikov tiče, se nikogar ne sili, a 
kaže, da se bodo otroci vključili v po-
sel. Starejša hči je že od mladih let zelo 
zainteresirana za to dejavnost in tudi 
študira v tej smeri. Bomo videli.



SEKcIJa  
avToSErvISErJEv

Sekcija avtoserviserjev 

pri OOZ Škofja Loka je 

v sodelovanju s Turistično 

agencijo Alpetour 

organizirala prvo 

strokovno ekskurzijo v 

letošnjem letu. Tokrat 

smo obiskali tovarno 

avtomobilov Hyundai na 

Češkem. 

Vse velike stvari se začnejo z malim 
in to velja tudi za zgodovino koncerna 
Hyundai. Chung Ju-Yung, oče »Chae- 
bola«, ki je leta 1940 v Seulu odprl 
popravljalnico avtomobilov, si gotovo 
ni mogel predstavljati, da se bo njegova 
zakotna delavnica še za časa njegovega 
življenja razvila v eno od 25 največjih 
podjetij na svetu. Kmalu po drugi sve-
tovni vojni, natančneje leta 1947, se je 
delavnici pridružilo gradbeno podjetje 
Hyundai Engineering & Constructi-
on Co., do leta 1960 pa je Hyundai že 
prerasel v eno največjih korejskih pod-
jetij. Svojo dejavnost je razširil še s šte-
vilnimi drugimi gospodarskimi vejami 
(ladjedelništvo, proizvodnja elektroni-
ke in polvodnikov, itd.). 

V sklopu programa strokovne ekskur-
zije smo si tako ogledali njihovo pod-

avToSErvISErJI  
Na oBISKU v TovarNI 
hYUNDaI

jetje na Češkem, v Nošovicah. Gre za 
doslej največjo naložbo tujega podjetja 
na Češkem. Podjetje je v regiji ustva-
rilo več kot 10.000 mest, tako preko 
lastnega zaposlovanja, kot tudi preko 
zaposlovanja pri svojih dobaviteljih, 
letno pa proizvedejo 350.000 avtomo-
bilov.

Prvi dan je sledil še postanek v mes-
tu Olomuc. Največja mestna zname-
nitost je 35 m visoko baročno kužno 
znamenje iz 18. stoletja. Omenjeno 
znamenje sv. Trojice, ki so ga gradili 
med leti 1716 in 1754 je bilo zgraje-
no v zahvalo za rešitev pred kugo in 
se nahaja tudi na seznamu svetovne 
dediščine UNESCO. Sledila je vožnja 
v Brno, kjer smo si po namestitvi v ho-
telu končno privoščili večerjo v pivnici. 

Drugi dan smo si po zajtrku najprej 
ogledali mesto Brno, nato pa obiska-
li Tehniški muzej. Sledil je še ogled 
muzeja traktorjev Zetor, ki so zaradi 
enostavne uporabe in poceni vzdrže-
vanja med slovenskimi kmeti zelo pril-
jubljeni. Po neuradnih ocenah naj bi 
bilo v Sloveniji v uporabi okrog 20.000 
traktorjev znamke Zetor. 

V popoldanskem času smo se počasi 
odpravili proti Sloveniji, si zvečer še 
privoščili večerjo v Restavraciji Vnu-
kec v Limbušu, nato pa smo se polni 
lepih vtisov srečno vrnili domov. 

Udeleženci ekskurzije se iskreno za-
hvaljujemo Moniki in Franciju v agen-
ciji za pripravo programa ter vodiču 
Juretu in voznikoma Edisu in Krištofu 
za njihov trud in uspešno skrb za dob- 
ro počutje vseh udeležencev. 

18 LOŠkA OBrt
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SEKcIJa  
FrIzErJEv

Frizerska sekcija  

spodbuja svoje članice,  

da naj bodo vsak dan 

boljše, bolj ustvarjane in 

da naj bo to njihova 

konkurenčna prednost. 

Prav zato sekcija skrbi, da svojim čla-
nicam omogoča udeležbo na različnih 
seminarjih, delavnicah, predstavitvah 
in drugih dogodkih. Povezuje in so-
deluje tudi z ostalimi zbornicami, še 
posebej z OOZ Radovljica in OOZ 
Kamnik. V letošnjem letu so se naše 
frizerke tako lahko udeležile že Wella 
seminarja, Matrix Look & Learn se-
minarja ter Londa dogodka. Na njih 
so se lahko seznanile z modnimi trendi 
pričesk, različnimi tehnikami barvanja, 
široko paleto profesionalnih izdelkov 
za nego in oblikovanje las različnih 
blagovnih znamk,… Profesionalni 
frizerji – trenerji so jim predstavili 
različne tehnike, praktične nasvete in 
namige, ki jih lahko integrirajo v vsa-
kodnevno delo v salonu. 

Želja sekcije je bila tudi, da bi orga-
nizirala dvodnevni ogled sejma Beau- 
ty & Hair Expo v Zagrebu, vendar 
skupno število prijavljenih ni bilo za-

dostno, da bi izpeljali ogled po predvi-
denem programu.

Tudi sicer je sekcija frizerjev s svojo 
predsednico ena od bolj aktivnih sek-
cij, ki se s svojimi članicami srečuje 
na rednih mesečnih sestankih, kjer 
v sproščujočem vzdušju predebatira-
jo aktualne vsebine na zakonodajnem 
ter strokovnem področju in se spro-
ti dogovarjajo o novih aktivnostih, ki 
bodo prebudile njihovo ustvarjalnost, 
s katero bodo vplivale na zadovoljstvo 
strank, ki jim zaupajo nego svojih las 
in oblikovanje pričesk.

FrIzErKE SlEDIJo 
MoDNIM SMErNIcaM

izobraževanje na OOZ kamnik.

Udeleženke dogodka LondaPrikaz novih tehnik barvanja las. 
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SEKcIJa  
lESarJEv

Čeprav vreme ni bilo nič 

kaj zimsko, se lesarji 

nismo dali. Tako smo se 

tudi letos, že drugo leto 

zapored, udeležili  

8. veleslaloma lesarjev 

Slovenije.

Organizator Mizarstvo Venge iz Lju-
bljane skupaj z Društvom lesarjev Slo-
venije, je zaradi vremenskih in snežnih 
razmer tekmo prestavil iz Mojstrane 
na nam bližje smučišče na Rudnem. 
Tako so se na pretoplo soboto, 16. fe-
bruarja, na nadmorski višini 570 me-
trov zbrali pogumni lesarji in se med 
seboj pomerili za letošnje pokale.

Naša ekipa je bila tričlanska. Po dveh 
tekih so se vsi uvrstili med dobitnike 

8. vElESlaloM lESarJEv 
SlovENIJE

točk. Najboljši med njimi je bil Primož 
Artač, ki se je uvrstil tik pod zmago-
valni oder in prejel tolažilno nagrado 
podjetja EGGER. V zlato sredino in 
malce nižje pa sta se uvrstila še Anton 
Erznožnik in Vladimir Oblak. Ude-
leženci smo imeli srečo tudi pri žrebu 
nagrad, tako da smo uspešno zaključili 
smučarsko soboto.

Uroš Jenko, predsednik Sekcije lesarjev
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ŠPorTNo-DrUžaBNo 
SrEČaNJE ozS 

Na KoPah

Športno-družabni  

dogodek je v organizaciji 

Obrtno-podjetniške 

zbornice Slovenije potekal 

v soboto, 19. januarja,  

na Kopah.

Dogodek je v veliko zadovoljstvo 800 
udeležencev izvrstno uspel. Prireditev 
je v sproščenem vzdušju ob športu in 
zabavi združila stanovske kolegice 
in kolege ter njihove družinske člane 
vseh generacij. 
V veleslalomu je tekmovalo 514 tek-
movalcev, ločeno v ženski in moški 
kategoriji. Obe progi sta bili primerni 
za vse in ne posebej zahtevni, tekmo-
valcem pa je še največ preglavic pov-
zročala slaba vidljivost, saj se nizka 
oblačnost kar ni in ni hotela razkaditi.
Dogodek je popestrila priprava pra-
ženega krompirja. Sodelovalo je 34 
kuharjev iz sedmih OOZ. Udeleženci 
so slavili prav vse kuharske mojstre in 
s slastjo pojedli več kot pol tone izvr-
stnega praženega krompirja. V osred- 
njem prireditvenem prostoru, ki so ga 
udeleženci napolnili do zadnjega ko-
tička, pa se je začelo druženje z zabavo 
in plesom. Sodelovali so vsi, stari in 
mladi. 

Naši predstavniki so osvojili kar nekaj 
medalj, predvsem po zaslugi moških, 
saj smo v ženski konkurenci imeli le 
eno predstavnico. V kategoriji letnik 
1959 in starejše je Marjeta Guzelj 
osvojila 2. mesto. V moški konkurenci 
pa so naši predstavniki osvojili nasle-
dnja mesta:

od 19-30 let:
1. mesto: Matic Čerin
2. mesto: Anže Kavčič
3. mesto: Jaka Masterl

od 31-39 let:
1. mesto: Boštjan Bernik
2. mesto: Martin Kuhar

od 60 let in starejši:
2. mesto: Franc Guzelj

Naši tekmovalci so dosegli tudi skup- 
no 1. mesto v moški konkurenci in 2. 
mesto med ekipami OOZ. Iskrene če-
stitke!

zIMSKo SrEČaNJE 
oBrTNIKov IN 
PoDJETNIKov SlovENIJE 
– zŠIoS 2019
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Sekcija gradbenikov pri 

OOZ Škofja Loka  

je 12. in 13. aprila 

organizirala dvodnevno 

strokovno ekskurzijo.  

V sklopu programa smo 

obiskali tudi sejem 

BAUMA 2019  

v Münchnu. 

SEKcIJa 
graDBENIKov

Na pot proti Nemčiji smo se odpravili 
na deževno petkovo jutro. Prvi ogled je 
potekal v Bischofshofnu, kjer smo si 
ogledali leta 1947 zgrajeno skakalnico 
Ta vsako leto v začetku januarja gosti 
zaključek prestižne novoletne turneje 
smučarskih skakalcev. Sledila je krat-
ka vožnja do gradu Hohenwerfen, 
ki velja za enega najlepših avstrijskih 
gradov. Zgrajen je bil z namenom, 
da bi sovražnikom zaprl pot čez pre-
laz Lyueg blizu mesta Werfen. V letu 
1931 je bil grad popolnoma uničen za-
radi požara in kasneje, v času nacizma, 
uporabljen kot prostor za vojaške tre-
ninge. V letu 1987 je bil obnovljen in 
od takrat velja za turistično atrakcijo. 
Na grad smo se podali z vzpenjačo. 

Po ogledu gradu smo nadaljevali z vož- 
njo do letališča Salzburg, kjer smo si 
ogledali Red Bull Hangar-7. Gre za 
stavbo, zgrajeno iz 1200 ton jekla, 380 
ton stekla in kar 1754 kosov steklenih 
plošč, v njej pa se nahajajo zgodovin-
ska letala »TheFlyingBulls« in zbir-
ka dirkalnih avtomobilov Formule 1. 
Sledila je še kratka vožnja do hotela 
in namestitev ter večerja v restavraciji 
Gablerbräu.

Naslednji dan smo po zgodnjem zaj-
trku nadaljevali vožnja proti Münch-
nu, kjer smo si ogledali sejem Bauma. 
Gre za vodilni sejem gradbene meha-
nizacije, rudarskih strojev in gradbe-
nih vozil. Razstavljavci se predstavljajo 
v vsebinskih sklopih: vse za gradbišče, 
rudarstvo, pridobivanje in predelavo 
surovin, proizvodnjo gradbenih mate-
rialov, dobavitelji in storitve.
Sejem se odvija na 614.000 m² raz-
stavnih površin, kjer 3.700 razstav- 
ljavcev iz 63 držav v enem tednu obiš- 
če 620.000 obiskovalcev iz več kot 
200 držav. Najtežji razstavljeni stroj 
je bil Liebherrjev žerjav na gosenicah, 
ki je tehtal 1.070 ton, drugi najtežji pa 
Komatsu bager s 400 tonami. 
Tako je BAUMA zares ogromen sejem 
in predstavlja velik logističen zalogaj. 
Da razstavljavci pripeljejo vso opremo 
na prizorišče, uporabijo 13.000 tovor-
njakov in 600 vozil za prevoze izred- 
no težkih tovorov. Če bi vse postavili v 
vrsto, bi bila kolona vozil dolga približ- 
no 170 km.
Največji razstavni prostor na sejmu je 
imel Liebherr in je obsegal 14.400 m² 
površin. Poleg strojev in opreme je na 
sejmišču postavil tudi trinadstropno 
zgradbo. S postavljanjem svojega raz-
stavnega prostora so pričeli 20. okto-
bra 2018 in ga gradili 160 dni.
V poznih popoldanskih urah smo za-
pustili sejem in se polni vtisov odpeljali 
proti Salzburgu, kjer nas je čakala ve-
čerja v restavraciji Die Pflegerbrücke, 
nato pa je sledila še vožnja proti domu.
Pri organizaciji sta nam pomagala 
Darja in Lovro Klemenčič, za kar se 
jima iskreno zahvaljujemo.

Tomaž Potočnik,  
predsednik Sekcije gradbenikov

graDBINcI oBISKalI 
BaUMo



23LOŠKA OBRT

SEKcIJa  
lESarJEv

Ker je od zadnjega 

srečanja udeležencev 

strokovnih ekskurzij 

Sekcije lesarjev minilo že 

dve leti, je bil čas, da se 

ponovno sestanemo v 

gostilni Pri županu v Žireh. 

Da tudi tokrat srečanje ni minilo samo 
ob obujanju spominov in v prijetnem 
druženju, je predsednik sekcije Uroš 
Jenko, tako kot že v preteklih letih, 
pripravil kratek film s fotografijami 
vseh štirih strokovnih ekskurzij. Tako 
smo se spomnili potepanja z ozkotir-
nim vlakom po Šarganskih planinah, 
okušanja štajerskih dobrot v njihovi 
prestolnici, vožnje z ladjo od srbske 
prestolnice vse do Đerdapa ter sedenja 
v šolskih klopeh v Beli krajini.

SEDMo SrEČaNJE 
lESarJEv PrI žUPaNU  
v žIrEh

Ugotovili smo, da je bilo v teh dveh 
letih zanimivo in pestro, ne dvomimo 
pa tudi, da bo temu tako tudi v prihod- 
nje. Predsednik sekcije priporoča, da 
se prijavite na eno od prihodnjih stro-
kovnih ekskurzij. Verjemite, ne bo vam 
žal. Na srečanju so se namreč že po-
rodile ideje za nove strokovne oglede. 
Spremljajte objave sekcije na spletni 
strani zbornice in v Informatorju, da 
jih ne boste zamudili. 

Uroš Jenko, predsednik Sekcije lesarjev
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Težave pri pridobivanju 

ustreznega kadra na trgu, 

potreba po vzgoji lastnega 

kadra ter uvajanje 

vajeniškega sistema med 

drugim botrujejo k 

povečanemu interesu 

obrtnikov in podjetnikov, da 

na široko odpirajo vrata 

obratovalnic mladim 

dijakom in študentom. 

Še posebej zainteresirani so obrtniki in 
podjetniki na Loškem, kar se kaže tudi 
v tem, da je bilo razpisano usposablja-
nje za mentorje polno zasedeno že v 
januarju, čeprav se je samo izobraževa-
nje odvijalo šele v začetku aprila.

Ustrezna andragoška-pedagoška uspo- 
sobljenost mentorjev je namreč po-
goj za verifikacijo učnega mesta in s 
tem za izobraževanje vajencev. Zato 
smo na naši zbornici v sodelovanju z 
OZS organizirali brezplačno 3-dnev-
no usposabljanje, ki je potekalo 8., 9., 
in 15. aprila v veliki sejni sobi. Uspo-

sabljanje je obiskovalo 26 udeležencev 
iz panoge gradbeništva, lesarstva, elek-
tro dejavnosti, frizerstva, kozmetike, 
gostinstva in avtoservisa. Seminarji v 
obsegu 24 ur so se za bodoče mentorje 
zaključili s samostojno pripravo pro-
jektne naloge ob svetovanju predavate-
lja, za bodoče mojstre pa so bili dobra 
predpriprava za opravljanje enega od 
pomembnih delov mojstrskega izpi-
ta. Vsem udeležencem so bile s strani 
predavateljev posredovane potrebne 
informacije, znanja in napotki za uspe-
šen prenos znanj in veščin na mlade. 

vElIK INTErES za 
USPoSaBlJaNJE 
MENTorJEv TEr 
BoDoČIh MoJSTrov

Udeleženci brezplačnega pedagoško-andragoškega seminarja
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OOZ Škofja Loka je v 

letošnje leto vstopila s 

polno paro. Še posebej 

pozornost namenjamo 

različnim izobraževanjem, 

ki so s strani obrtnikov in 

podjetnikov na 

škofjeloškem zelo dobro 

obiskana. V prvem 

tromesečju je naša 

izobraževanja skupaj 

obiskalo preko 400 

udeležencev.

Prvo izobraževanje v letošnjem letu 
je bilo namenjeno pripravi davčnega 
obračuna za preteklo leto. Poleg raču-
novodij, ki so sicer predstavljali glavni-
no udeležencev tega seminarja, pa so se 
izobraževanja udeležili tudi posamezni 
obrtniki in podjetniki, ki za pripravo 
računovodskega in davčnega obračuna 
poskrbijo sami. Davčna svetovalka na 
OZS, Jasmina Malnar Molek, jim je 
odgovarjala na zastavljena vprašanja in 
skupaj z udeleženci skušala odpraviti 
morebitne dileme, s katerimi se sreču-
jejo ob izdelavi računovodskih izkazov 
in davčnega obračuna. Udeleženci so 
bili seznanjeni tudi z novostmi, ki so 
stopile v veljavo z novim letom. 

IzoBražEvalNo 
oBarvaNo Prvo 
TroMESEČJE
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Ena od vročih tem letošnje pomladi 
je bila vsekakor tudi novost na po-
dročju poročanja o odpadni emba-
laži in odpadkih. Da je bila tema res 
aktualna, se je videlo že navzven, saj 
je bila Miheličeva galerija 13. mar-
ca, ko je potekal seminar na to temo, 
polno zasedena. Predavateljica mag. 

Veliko predavalnico Šolskega centra 
Škofja Loka pa so tudi letos polno za-
sedli avtoprevozniki, ki so se udeležili 
rednega spomladanskega usposablja-
nja voznikov za kodo 95. 

Poleg omenjenih izobraževanj pa smo 
organizirali še delavnico Kako (p)
ostati še bolj uspešen podjetnik? Pre-
davatelj Uroš Kavs, Inštitut MoST je 
predstavil načine, tehnike in orodja, ki 
omogočajo večjo učinkovitost, obenem 
pa več prostega časa in povečanje pri-
hodkov. V sodelovanju s predstavniki 
Centralne službe Zavoda RS za zapo-
slovanje (ZRSZ) pa smo v februarju 
pripravili posvet glede zaposlovanja 
in dela tujcev, ki je bil namenjen vsem, 
ki zaposlujejo delovno silo iz drugih 
držav. Podrobneje so bili predstavljeni 
postopki zaposlovanja in dela tujcev 
pri nas v Sloveniji.

Polna je bila tudi skupina z udeleženci, 
ki so obiskali tečaj iz varstva pri delu 

Katarina Železnik Logar je pred-
stavila novosti in poglavitne zah-
teve sprememb Uredbe o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo. 
Podala je odgovore na številna vpra-
šanja, ki so se porajala udeležencem, 
od tega ali morda sodijo med emba-
lerje, ko na primer naredijo izdelek, 

ga zaščitijo z embalažo in prodajo v 
Sloveniji, kako je pri uvozu izdelkov 
iz drugih držav (za nadaljnjo pro-
dajo ali za lastno porabo), kaj velja 
za proizvajalce ali uvoznike servisne 
embalaže, kaj za uporabo plastičnih 
vrečk na prodajnih mestih podjetja 
in podobno. 

ter dve skupini, ki sta se usposabljali 
iz prve pomoči. Udeleženci so po te-

oretično-praktičnem delu opravljali še 
izpit.



STroKovNE EKSKUrzIJE

graDBENIKI v avSTrIJI IN NEMČIJI

lESarJI v roMUNIJI

avToSErvISErJI Na ČEŠKEM



18. 5. – 25. 5. 2019
Teden obrti in podjetništva na Loškem

Vabljeni na


