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TISKOVINA!
Poštnina pla~ana pri pošti 4220 Škofja Loka

Upravni odbor:
1. Jože Misson, predsednik OOZ
2. Milan Hafner, podpredsednik OOZ
3. Jernej Jezeršek, podpredsednik OOZ
4. Marko Lotrič, podpredsednik OOZ
5. Matjaž Oblak, podpredsednik OOZ
6. Franc Demšar, član UO
7. Uroš Jenko, član UO
8. Boris Mesec, član UO
9. Matjaž Miklavč, član UO
10. Peter Podobnik, član UO
11. Bojan Šinkovec, član UO

Predsedniki sekcij:
1. Tadej Frakelj, predsednik sekcije avtoprevoznikov
2. Roman Jenko, predsednik sekcije avtoserviserjev
3. Petra Plestenjak Podlogar, predsednica sekcije DUO
4. Valerija Vaupotič, predsednica sekcije frizerjev
5. Andrej Karlin, predsednik sekcije gostincev
6. Tomaž Potočnik, predsednik sekcije gradbenikov
7. Franc Jelenc, predsednik sekcije inštalaterjev
8. Tomaž Mlakar, predsednik sekcije kovinarjev
9. Uroš Jenko, predsednik sekcije lesarjev
10. Aleš Jezeršek, predsednik sekcije plastičarjev, livarjev, orodjarjev in grafičarjev
11. Peter Podobnik, predsednik sekcije računovodij
12. Januška Strojan, predsednica sekcije tekstilcev
12. Matjaž Miklavč, predsednik sekcije trgovcev in gostincev
14. Bojan Buden, predsednik športne sekcije
15. Ivo Janez Jelenc, predsednik sekcije upokojenih obrtnikov

Sekretarka
OOZ Škofja Loka
Petra Dolenc

Predsednik
OOZ Škofja Loka
Jože Misson

Strokovna
sodelavka
Julija Primožič

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka
Kontaktni podatki:
Tel.: 04/506 02 00, Faks: 04/506 02 02
E-pošta: ooz.sk.loka@siol.net, Spletna stran: http://www.ooz-skofjaloka.si/
Uradne ure:
ponedeljek, torek, petek: 8.00 - 12.00
sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16. 00
četrtek ni uradnih ur

Jože Misson
Predsednik OOZ Škofja Loka
Govor predsednika OOZ Škofja Loka Jožeta Missona ob praznovanju 40. letnice.

Spoštovane, spoštovani!
Praznovanje obletnice je priložnost za
obujanje spominov, analize, plane in seveda zahvale.
Škofja Loka ima zelo dolgo tradicijo
obrtništva, ki sega v 10. stoletje, v čas
prvih navedb Škofje Loke kot mesta, ki je
potrebovalo že prve storitve kot na primer mlinarje. Skozi stoletja se je kasneje
obrtništvo na loškem razvijalo in v 16.
stoletju poznamo že stanovska združenja
oziroma cehe, ki so bdeli nad delom obrtnikov, nadzorovali kvaliteto izdelkov in
spremljali cene. Cehi so se ohranili vse do
začetka prejšnjega stoletja, ko so jih obrtniki nadgradili z obrtnimi zadrugami
in kasneje z obrtnimi združenji. Po 1.
svetovni vojni se je obrt močno razmahnila, leta 1936 pa so obrtniki pripravili
zelo odmevno obrtno razstavo. Kasneje
je nastopila svetovna gospodarska kriza,
2. svetovna vojna in obdobje socializma,

ki ni bilo naklonjeno obrti in zasebni dejavnosti.
Kljub težkim razmeram so nekateri obrtniki na tak ali drugačen način po 2. svetovni vojni nadaljevali z delom, nekateri
bolj hrabri pa tudi pričeli z obrtno dejavnostjo.
Obrtniki so v sedemdesetih letih postajali vse bolj družbeno aktivni in s svojim
delovanjem uspeli zmehčati oblast, da je
prikimala njihovi želji po združevanju.
Tako je 16. aprila 1976 takratni
pripravljalni odbor pod vodstvom Pavla
Peklaja na ustanovnem občnem zboru
ustanovil Društvo samostojnih obrtnikov
Škofje Loke. Prvi predsednik je bil Peter
Ažman, sledili pa so mu Pavel Peklaj,
Darko Inkret, Franc Šifrar. Pod njegovim vodstvom so obrtniki zgradili Dom
obrti in Dom storitvenih obrti. Predsedovanje zbornice je nato prevzel Andrej
Karlin. Pod njegovim vodstvom je v sodelovanju z občino Škofja Loka zborniLOŠKA OBRT

ca obnovila starodavno Kaščo in v njej
uredila galerijo Franceta Miheliča. Predsedovanje je nato še z enim mandatom
nadaljeval Franc Šifrar, ki ga je nasledil
Milan Hafner. V njegovih mandatih je
bil poudarek na izobraževanju in reorganizaciji zbornice, saj smo v tistih časih
dobili samostojno Slovenijo in vstopili
v Evropsko unijo. Prav je, da omenim
še sekretarje, ki so prav tako pripomogli
k uspešnemu delovanju zbornice: Majda
Kastelic, Kati Remškar, Helena Sajevic,
Slavica Kalan, Petra Dolenc in strokovne sodelavce: Irena Camlek, Milka Rupar, Anton Justin, Vesna Jezeršek, Irena
Kos, Bojana Mihalič, Andreja Štrekelj in
Julija Primožič.
Pomemben mejnik v delovanju Območne
obrtno-podjetniške zbornice je leto 2013,
ko je sprememba obrtnega zakona prinesla prostovoljno članstvo in posledično
zmanjšanje števila članstva. Ponovno kot
že velikokrat v zgodovini loškega obrtništva se je izkazalo, da si večina obrtni3

kov želi biti povezanih v svojih prizadevanjih za boljše poslovno okolje in prizanesljivejšo zakonodajo. Ob tej priliki bi
člane pozval, da vodstvu zaupate svoje
videnje in morebitne kritike delovanja
zbornice in nam s tem pomagate izboljševati delovanje in učinkovitost. Včasih me
zmoti, ko slišim kritiko kakšnega izmed
naših članov, da mu zbornica ne nudi
ničesar. Običajno taki člani niso aktivni,
brez aktivnega vključevanja pa je težko
izkoristiti sistem. Večkrat slišim tudi, da
območna zbornica še kar dobro deluje, da
pa Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ne funkcionira in da se dogajajo številne nepravilnosti. Temu bi lahko včasih
pritrdil tudi sam. Zavedati pa se moramo,
da popolnih sistemov ni, da imamo vsi
napake. Vendar moramo vedno postaviti na tehtnico dobro in slabo in predvsem
pogledati, kaj je bilo dobrega storjenega.
Prav vsi člani se moramo angažirati in
pomagati izboljševati našo organizacijo.
Ne samo s kritikami, ampak tudi s pozitivnimi pobudami. Zavedati se moramo,
da samo povezani na lokalnem in državnem nivoju, bomo uspeli spreminjati zakonodajno in družbeno okolje v prijaznejše obrtnikom in njihovim zaposlenim.
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Škofja Loka bo tudi v bodoče skrbela za:
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– spremljanje in obravnavanje problematike obrti in podjetništva,
– zastopanje interesov članstva,
– svetovanje članom,
– izobraževanje,
– informativno dejavnost, kot je Informator in prenovljene spletne strani,
Loška obrt, radijska oddaja Obrtniki
sebi in vam,
– promocijo obrtništva in podjetništva
(npr. sofinanciranje udeležbe na sejmih),
– podpiranje delovanja sekcij,
– izvajanje javnih pooblastil,
– organiziranje družabne prireditve,
na katerih se bodo obrtniki lahko bolje
spoznali in sprostili.
Dokaz, da obrtniki na Loškem delamo
dobro, je priznanje Obrtnik leta, ki so ga
prejeli kar trije naši člani: Karol Jezeršek,
Matjaž Miklavč in Boris Mesec.
Zelo odmeven projekt, ki smo ga izvedli
v sodelovanju z RAS-om, je bil oblikovanje Rokodelskega centra, kjer se je naša
Sekcija DUO pod takratnim vodstvom
Matije Hiršenfelda zelo angažirala. Danes je rokodelski center, ki deluje na Mestnem trgu zelo prepoznaven tudi širše po
Sloveniji.
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V letu 2013 je bil v sodelovanju z LAS-om zaključen projekt Okusi loškega podeželja s katerim smo obudili nekatere
tradicionalne lokalne jedi, ki jih gostinci
ponujajo svojim gostom. Z RAS-om že
vrsto let organiziramo tudi zelo odmeven
Teden obrti in podjetništva. V okviru
tedna podeljujemo nagrade dijakom Šolskega centra Škofja Loka.
Omeniti je potrebno tudi solidarnost loških obrtnikov, ki se je pokazala po poplavah v preteklih letih.
Lahko bi še naštevali, kaj je bilo že narejenega, mogoče tudi kaj, kar bi lahko bilo,
pa je še ostalo. Da smo vse to uspeli narediti, se moram zahvaliti:
– vsem bivšim predsednikom OOZ, sekretarjem, strokovnim sodelavcem,
članom upravnih in nadzornih odborov,
– vodstvu OZS in zaposlenim na OZS,

– vsem županom za korektno sodelovanje, RAS-u, Šolskemu centru Škofja
Loka in

– vsem vam, spoštovane obrtnice, podjetnice, obrtniki in podjetniki, ki ste
prispevali svoj kamenček v to bogato
in uspešno delo zbornice.

Obrtno združenje ključno
za boljši jutri
Srečko Meh
Predsednik OZS
Že naši predniki so izjemno dobro
poznali moč združevanja, ki se je tudi
na Loškem pričelo pojavljati proti
koncu srednjega veka z združevanjem
v cehe in se ohranilo vse do druge
svetovne vojne. Obrtniki so se v cehe
pričeli združevati z namenom zaščite
svojih pravic in obrambe pred konkurenco. A s propadom cehov so obrtniki ugotovili, da sicer imajo obrtniško
svobodo, njihove pravice pa niso zaščitene. Zato so se pričeli povezovati v
različna združenja, pred skoraj pol stoletja pa so ustanovili Obrtno zbornico
Slovenije, ki je postopoma dobivala
svoje območne zbornice po Sloveniji, pred štiridesetimi leti tudi v Škofji
Loki. Kasneje, ko so se pričeli v zbornico povezovati tudi podjetniki, pa se
je Obrtna zbornica Slovenije preoblikovala v Obrtno-podjetniško zbornico
Slovenije.
Ko se ozrem nazaj, vidim, da so naši
predniki imeli še kako prav. Moč je v
združevanju in povezovanju. In vse to,
je danes, ko vlada splošna gospodarska
kriza, še kako pomembno.
Obrtniki in podjetniki znamo, zmoremo in hočemo ustvarjati le najboljše
izdelke in storitve, a za to potrebujemo
poslovne pogoje v katerih bomo konkurenčni. In ravno za to se v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije najbolj
zavzemamo. Če ne bi bili združeni,
verjemite, bi naši pogoji delovanja bili
veliko težji, kot pa so sedaj.
Poleg zastopanja gospodarskih interesov v obrtno-podjetniškem zbornič-

nem sistemu skrbimo še za svetovanje
na davčnem in pravnem področju, izobražujemo in informiramo, povezujemo ter pomagamo našim članom pri
nastopu na tujih trgih. In s ponosom
lahko trdim, da smo najboljši servis za
malo gospodarstvo.
V slovenskem gospodarstvu mikro,
mala in srednja podjetja predstavljamo kar 99 odstotkov vseh registriranih
podjetij v Sloveniji in zaposlujemo več
kot 50 odstotkov zaposlenih v gospodarstvu in ravno mi smo tisti, ki v veliki meri polnimo davčno blagajno. Zato
sem trdno prepričan, da bi nam morali
vladni predstavniki bolje prisluhniti, saj obrtniki in podjetniki najbolje
vemo, kaj potrebujemo, da bomo lahko
uspešno delovali in zaposlovali. In če
LOŠKA OBRT

bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bo šlo dobro vsem državljanom
Republike Slovenije.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije šteje danes kar 62 območnih zbornic
po vsej Sloveniji ter 30 strokovnih
sekcij, kar je svojevrstna prednost, saj
imamo tako obrtniki in podjetniki vse
potrebne storitve praktično na svojem
pragu. Skupaj z vami in za vas se trudimo ustvarjati kar najboljše poslovno
okolje in smo vam globoko hvaležni
za vso izkazano zaupanje in podporo. Danes nas je v vrstah OZS okoli
28.000 članov in prepričan sem, da nas
bo jutri še več. Več takšnih, ki nam ni
vseeno, kaj bo jutri.
Spoštovani, vse dobro vam in celotnemu slovenskemu gospodarstvu!
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nagovori županov ob 40-letnici
Območne obrtno-podjetniške
zbornice Škofja Loka
mag. Miha Ješe
Župan Občine Škofja Loka
Mesto ob sotočju dveh Sor je bilo od
vselej pomembno stičišče trgovskih
poti in močno obrtno središče. Škofja
Loka je mesto dolge in bogate obrtniške in trgovske tradicije. Že davnega
leta 1457 je bil tu ustanovljen prvi ceh
– krojaški. Podjetništvo je torej vpisano
v naš genski zapis.
Društvo samostojnih obrtnikov Škofja
Loka je vzniknilo leta 1976, v času politično nepodprtega prebujanja privatnih pobud. Potem so prišla osemdeseta in počasi je zavel veter sprememb.
Leta 1985 so loški obrtniki namenu
predali matični »Dom obrti«, tri leta
kasneje pa še »Center storitvenih obrti«. Spodnji trg je vse bolj dobival nazaj
svoj nekdanji obrtniški značaj.
Tudi svobodoljubni podjetniški duh
je pripomogel h koncu ekonomsko
rigidnega sistema in vzpostavitvi svoje države in svobodnega tržnega gospodarstva, ki je prinesel nove težave:
razpad jugoslovanskega trga in nove
priložnosti, nove podjetniške izzive:
informatizacija in evropske integracije,
globalna konkurenca, družbeno-ekonomska kriza…
A drzni podjetniški duh je nepogrešljivi del naše skupne loške (samo)
zavesti, prav tako smelo povezovanje
ter sodelovanje. Kot nekdaj cehi. V
Loki smo znali prisluhniti potrebam
obrtnikov in podjetnikov. Znali smo
stopiti skupaj. Občina je delovala povezovalno in razvojno. Skupaj z Obrtno (podjetniško) zbornico, skupaj s
strokovnim šolstvom smo vzpostavili
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privlačno (podporno) podjetniško in
investicijsko okolje: Razvojno agencijo
Sora s številnimi programi za spodbujanje razvoja podjetništva, novo Industrijsko cono Trata, celovito ureditev
komunalne infrastrukture, izgradnjo
južne Škofjeloške obvoznice v Poljansko dolino in južne dovozne ceste v IC
Trata, MIC Škofja Loka, ki je danes
eden najbolj propulzivnih razvojno-inovacijskih jeder v strojniški branži,
Coworking Center Lokomotiva, Rokodelski center DUO ….

niti in razviti gospodarstvo, ki temelji
na bogati starodavni lokalni obrtniški
dediščini in tradiciji, a je pogumno zazrto v globalno prihodnost.

Tudi zavoljo vsega naštetega smo v
»škofjeloškem bazenu« uspeli ohra-

Tudi Občina Škofja Loka je leta 2014
prejela priznanje »Zlati kamen«, kot
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O tem pričajo številna najvišja priznanja. »Obrtnik leta«, ki so jih prijeli
naši, pustimo tu občinske meje, obrtniški mojstri in podjetniki z Loškega:
Korel Jezeršek, Matjaž Miklavč in Boris Mesec, pa številna druga priznanja
za gospodarske uspehe, ki so jih prejeli
Marko Lotrič, pa Domel in Knauf Insulation …

razvojno najbolj prodorna slovenska
občina. Konec leta 2015 pa so se na
posebni lestvici, ki jo pripravlja revija
Moje finance, vse štiri škofjeloške občine uvrstile med 10 slovenskih občin,
v katerih se najbolje živi!
To je naša zaveza tudi za prihodnost,
ki jo je Občina Škofja Loka sprejela v
svoji »Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+«, v kateri je opredelila
svojo razvojno vizijo: »Škofja Loka bo
leta 2025 v Sloveniji prepoznana kot
prostor z visoko kulturo bivanja, spod-

budno okolje za podjetne in privlačen
cilj za obiskovalce: Zelena Loka, modro mesto«.
Urejena prometna in komunalna infrastruktura sta nujen predpogoj za
nastanek in razmah podjetništva. Na
tem področju bo Občina Škofja z državno izgradnjo navezovalne ceste na
Gorenjski avtocestni krak napravila
nov pomemben korak.
Škofja Loka zaključuje velik in zahteven investicijski ciklus na področju
infrastrukture in se usmerja na projek-

te, povezane s fizično prenovo in programsko revitalizacijo starega mestnega središča in razvoja zelenega loškega
podeželja, s katerima želi dati nov zagon turističnemu razvoju.
To pa bomo spet lahko dosegli samo
skupaj.
Območni obrtno-podjetniški zbornici Škofja Loka, njenemu vodstvu ter
vsem njenim dejavnim članom iskreno
čestitam ob štiridesetletnici uspešnega
delovanja.

Anton Luznar
Župan Občine Železniki

V naši občini imamo uspešno gospodarstvo, ki je zelo dobro prebrodilo
zadnjo krizo. Posledično imamo nizko brezposelnost, samo 4 odstotno.
Zasluge za to lahko pripišemo tako
industrijskim podjetjem kot tudi obrtnikom in podjetnikom. Obrtniki in
podjetniki postajajo vedno bolj pomemben dejavnik, saj zaposlujejo vedno več ljudi. Skupaj z uspešno kovinsko industrije širijo svoje dejavnosti,
prevzemajo zaposlene manj uspešnih
podjetij in tako prispevajo k uspešnemu gospodarstvu in nizkemu indeksu
brezposelnosti.
V občini Železniki se na različne načine trudimo za dobro sodelovanje z
našimi obrtniki in podjetniki. Veliko
delamo skupaj z državnimi službami pri projektu zagotovitve poplavne
varnosti Železnikov. Kot vemo je naša
dolina ozka, ob reki Sori tudi poplavno
ogrožena. Pri nas je veliko pomanjkanje prostora za gradnjo gospodarskih
objektov, zato je zagotovitev poplavne
varnosti pomembna tako za prebivalce,
kot tudi za gospodarstvo. Trenutno se
izdelujejo projekti, upamo, da bo v letu
2017 že prišlo do izvedbenih del na
kakšnem odseku. Skupaj z nekaterimi
podjetji smo naslovili tudi vlogo na

vlado za zmanjšanje priobalnega pasu
ob reki Sori. S sprejetjem takega sklepa bi vlada omogočila širitev in razvoj
podjetij na nekaterih območjih. Najbolj pomembna je dobra infrastruktura, posebno ceste. Zato sodelujemo pri
umeščanju v prostor in gradnji državnih cest, rekonstruiramo in asfaltiramo
odseke občinskih cest, kar je pomembno tako za razvoj gospodarstva, kot
tudi za mobilnost prebivalcev. V letu
2015 se je zaključila gradnja daljnovoda Železniki – Bohinj, ki omogoča
dvosmerno napajanje in s tem zanesljivejšo oskrbo z električno energijo. Sodelovali smo pri umeščanju daljnovoda
v prostor in pri pogovorih z lokalnimi
prebivalci. Vsako leto imamo razpisa
za spodbujanje malega gospodarstva
in turizma. Razvoju gospodarstva pomagamo tudi s 50 odstotno olajšavo
pri komunalnem prispevku za gradnjo
gospodarskih objektov in skladiščnih
prostorov. V spremembah občinskega
prostorskega načrta, ki je bil sprejet v
maju letos, pa smo omogočili razvoj lesne dejavnosti na nekaterih območjih,
kjer to prej ni bilo mogoče. V letu 2017
načrtujemo rekonstrukcijo in ureditev
križišča v industrijsko cono Alples,
kjer deluje več podjetij.
LOŠKA OBRT

Obrtniki in podjetniki, ki so združeni v Območno obrtno-podjetniško
zbornico Škofja Loka, so 15. aprila
letos praznovali 40. letnico organiziranega povezovanja. Ob visokem
jubileju vsem obrtnikom in podjetnikom iskreno čestitam in jim želim, da
se jim uresničijo želje po stabilnejšem
ter prijaznejšem okolju in da bi država
zmanjšala dajatve na primerljivo raven
s konkurenčnimi podjetji iz drugih držav.
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mag. Janez Žakelj
Župan Občine Žiri

Ob 40. obletnici Obrtno podjetniške
zbornice Škofja Loka izrekam iskrene
čestitke vodstvu, strokovni službi in
članom zbornice za uspešno delovanje
in za pomoč pri razvoju podjetništva
na Loškem, tudi v Žireh.
Podjetnost, iznajdljivost in prava mera
vztrajnosti so prava popotnica za
uspeh na zahtevnem globalnem parketu. Zavedam se pomembne vloge
Obrtno podjetniške zbornice, ki poleg
zastopanja interesov svojega članstva
skrbi tudi za združevanje in povezovanje podjetnikov iz naših občin, zagotavlja kvalitetno izobraževanje in
pomoč pri uvajanju novitet ter skrbi
za informiranje podjetnikov in obrt-

nikov. Tudi na Občini se trudimo, da
pri nas v skladu s svojimi omejenimi
pristojnostmi podjetnikom nudimo
spodbudno okolje. Uvedli smo olajšave
pri plačilu komunalnega prispevka za
nove investicije in prilagajamo infrastrukturo potrebam industrije. Vesel
sem, da poleg podjetniškega inkubatorja v prostorih Mizarstva v teh dneh
odpiramo Kreativni center Mizarnica,
kjer se podjetna mladina lahko druži
in preizkuša svoje ideje.
Zahvaljujem se Obrtno podjetniški
zbornici za dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, za dobro in uspešno delo in vam želim, da bi še naprej
uspešno opravljali svoje poslanstvo.

Milan Čadež
Župan Občine Gorenja vas - Poljane

Spoštovani,
pomena obrti in podjetništva se dobro zavedam, v ta namen vsako leto na
Občini Gorenja vas-Poljane tudi razpisujemo namenska sredstva. Zelo me
veseli povezovanje Območne obrtnopodjetniške zbornice Škofja Loka z
mladimi, s Šolskim centrom Škofja
Loka. To so koraki podjetnikov in
obrtnikov, nove poti, ki bodo v prihodnosti zelo hitro tudi obrodile sadove. To je ključni dejavnik na kakšen
način preprečiti migracije delovne sile
izven naših lokalnih okolij. Če skupaj
stopite podjetniki, obrtniki in poveste
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kaj delate, kaj delamo, se je tudi osnovnošolcem veliko lažje odločati za poklice, ki jih potrebuje lokalno okolje.
To se mi zdi, da je največje sporočilo
mladim in bodočim zaposlenim. Širše
loško območje je tisto z najnižjo brezposelnostjo, kar je posledica predvsem
dobrega in načrtnega dela na tem področju in prepričan sem, da bo tudi v
prihodnosti tako.
Ob 40-letnici vašega delovanja in
ustvarjanja vam želim vse najboljše, v
prihodnosti pa še veliko pravih odločitev!!!

LOŠKA OBRT

OBRTNIKI
NA LOŠKEM VSTOPILI
V NOVO DESETLETJE
SODELOVANJA IN
POVEZOVANJA

Obrtniki in podjetniki,
združeni v Območno
obrtno-podjetniško zbornico
Škofja Loka, so 15. aprila
praznovali 40. letnico
organiziranega povezovanja.
Na slavnostni prireditvi v
Športni dvorani Trata, sta
zbrane nagovorila predsednik
Območne obrtno-podjetniške
zbornice Škofja Loka (OOZ)
Jože Misson in predsednik
Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije Branko Meh.

»Obrtniki imamo
trdo kožo.
Gledamo naprej,
ne nazaj.«
»Škofja Loka ima zelo dolgo tradicijo
obrtništva, ki sega v 10. stoletje. Skozi
stoletja se je obrtništvo na loškem razvijalo in v 16. stoletju poznamo že stanovska združenja oziroma cehe, ki so bedeli
nad delom obrtnikov, nadzorovali kvaliteto izdelkov in spremljali cene. Cehi
so se ohranili vse do začetka prejšnjega
stoletja, ko so jih obrtniki nadgradili z
obrtnimi zadrugami in kasneje z obrtnimi združenji. Po 1. svetovni vojni
se je obrt močno razmahnila, leta 1936
pa so obrtniki pripravili zelo odmevno
obrtno razstavo. Kasneje je nastopila
svetovna gospodarska kriza, 2. svetovna
vojna in obdobje socializma, ki ni bilo
naklonjeno obrti in zasebni dejavnosti.
Obrtniki so v sedemdesetih leti postajali vse bolj družbeno aktivni in s svojim
delovanjem uspeli zmehčati oblast, da je
prikimala njihovi želji po združevanju.
Tako je 16. aprila 1976 takratni pripravljalni odbor pod vodstvom Pavla
Peklaja na ustanovnem občnem zboru

Predsednik Območne obrtno-podjetniške
zbornice Škofja Loka Jože Misson

ustanovil Društvo samostojnih obrtnikov Škofje Loke. Prvi predsednik je
bil Peter Ažman, sledili pa so mu Pavel
Peklaj, Darko Inkret, Franc Šifrar. Pod
njegovim vodstvom so obrtniki zgradili Dom obrti in Dom storitvenih obrti.
V času predsedovanja Andreja Karlina

Najzaslužnejšim sta podelila
priznanja in spominska
darila. Po bogatem kulturnem
programu so obrtniki
nazdravili novemu desetletju
zbornice, ki bo, upajo,
prijaznejše in polno novih
izzivov.
LOŠKA OBRT
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je v sodelovanju z Občino Škofja Loka
zbornica obnovila starodavno Kaščo in
v njej uredila galerijo Franceta Miheliča.
Predsedovanje je nato še z enim mandatom nadaljeval Franc Šifrar, ki ga je nasledil Milan Hafner in zbornico vodil tri
mandate. V tem času je bil poudarek na
izobraževanju in reorganizaciji zbornice, saj smo v tistih časih dobili samostojno
Slovenijo in vstopili v Evropsko unijo,«
je zgodovino obrtništva na loških tleh
v kratkem povzel sedanji predsednik
OOZ Škofja Loka Jože Misson.
Pomemben mejnik v delovanju Območne obrtno podjetniške zbornice je
leto 2013, ko je sprememba obrtnega
zakona prinesla prostovoljno članstvo in posledično zmanjšanje števila
članstva. »Članstvo je mogoče nekaj
upadlo na račun lastnikov, ki so imeli
dve, tri ali več pravnih oseb in so v
članstvu ostali samo z eno, nekateri so
zaradi recesije zaprli dejavnost, nekaj
malega jih je izstopilo. V glavnem
naši obrtniki čutijo močno pripadnost
zbornici, odlično sodelujemo tudi z
lokalno skupnostjo in vsemi štirimi
župani,« pravi predsednik Misson.
Zbornica se vključuje v različne projekte na številnih področjih, kjer lahko
vpliva na razvoj obrti in podjetništva.
Člani se glede na vrsto opravljanja de-

javnosti povezujete v 13 strokovnih in
2 interesni sekciji.
Da tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ni vedno vse tako kot
bi si sam želel in so se dogajale tudi
nepravilnosti v preteklosti, je iskreno
spregovoril predsednik Branko Meh.
»Obrtniki in podjetniki gledamo naprej,
ne nazaj. Zato mislim, da so pred vsemi obrtniki v Sloveniji dobri časi. Obrtniki imamo trdo kožo in verjemite mi,
da bomo, kljub temu da nam vlada ni
naklonjena, težave rešili. Rojeni smo v
tej državi, svoja podjetja imamo tu, ne
spogledujemo se s selitvijo podjetij v tujino, želimo pa, da vlada vzpostavi take
pogoje, da bomo lahko normalno delali,
zaposlovali in normalno živeli. In da bi
imeli take prispevke in davke, da bi lahko razvijali svoja podjetja in da bi na
drugi strani, država skozi zaposljivost
ljudi polnila državno blagajno. Zdaj pa
nas nenehno obremenjujejo s prispevki in
birokratskimi ovirami, ki so še hujše kot
sama finančna obremenitev. Vlada se bo
morala zamisliti in odpraviti stvari, ki
ovirajo obrtnike, da bi lahko bili konkurenčni ostalim podjetjem v Evropi ali v
svetu,« je po prireditvi povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije Branko Meh.

Dobitniki priznanj Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka
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Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije Branko Meh

Oba predsednika sta na slavnostni
prireditvi podelila priznanja nekaterim najzaslužnejšim članom. Pisno
priznanje OOZ Škofja Loka za dosedanje dobro sodelovanje sta prejela
Šolski center Škofja Loka in Razvojna agencija Sora. Bronaste plakete
so prejeli Tomaž Potočnik, Tatjana
Novak in Marija Ravnik. Prejemniki
srebrnih plaket območne zbornice so
bili Uroš Jenko, Peter Podobnik in Tomaž Mlakar, dobitnik zlate plakete pa
Ivo Janez Jelenc. Posebno priznanje
je prevzel Milan Hafner, ki je funkcijo
predsednika območne zbornice opravljal kar tri mandate, na njegovo pobu-

do je nastala tudi revija Loška obrt. S
simboličnimi darili, slikami umetnika
Mira Kačarja se je predsednik Misson
zahvalil Branku Mehu, predsedniku
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ter županom občin Škofja Loka,
Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane.
Priznanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je podelil predsednik
Branko Meh. Bronasti ključ so prejeli
Marko Lotrič, Jernej Jezeršek in Franc
Demšar. Srebrni ključ so prevzeli Matjaž Oblak, Andrej Karlin in Jože Misson, zlati pečat pa je prejela slavljenka
ob 40. letnici praznovanja, Območna
obrtno-podjetniška zbornica Škofja
Loka.
Z glasbo prežet večer so obogatili
Uršula Ramoveš s Fanti z Jazbecove
grape, ansambel Dor ma cajt, Andreja Čamernik in Daniel Rampre, Maja,
Nina, Jan in Janez Triler ter Alenka
Godec, ki jo je spremljal Mestni pihalni orkester Škofja Loka pod vodstvom
dirigenta Romana Grabnerja. Program
je povezovala Saša Pivk Avsec.

Dobitniki priznanj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

S simboličnimi darili, slikami umetnika Mira Kačarja se je predsednik Misson zahvalil
povabljenim gostom: Branku Mehu, predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter
županom občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane.
LOŠKA OBRT

Predsednik OOZ Škofja Loka Jože Misson in
predsednik OZS Branko Meh
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Z nami so se
pogovarjali
Pavel Peklaj (P. P.),
Pavle Demšar (P. D.)
in
Franc Šifrar (F. Š.).

Ob 40. obletnici
naše stanovske
organizacije
smo se pogovarjali
s skupino tistih,
ki so bili zraven
na začetku,
ob ustanovitvi
Društva obrtnikov
leta 1976.

Pogled upokojenih
ustanoviteljev
na dogajanje
Pred 40 leti ...
Kako se je leta 1986 začelo? Kakšna je
bila klima v okolju in kdo je bil pobudnik ustanovitve združenja obrtnikov?
P. P. – Do ustanovitve Društva obrtnikov je prišlo iz potrebe po izboljšanju
stanja. Obrtniki smo bili v tistih časih
zelo zapostavljeni. Pri mnogih stvareh
smo bili obravnavani drugače kot
ostali. Šele leta 1967 je bil ustanovljen
SOPS, preko katerega smo se lahko
pokojninsko zavarovali.
P. D. – V tistih časih se nobena stvar
ni mogla zgoditi brez režimskega dovoljenja. Tega smo se dobro zavedali.
Če oblast, ki jo je vodila Komunistična
partija ne bi dovolila našega združenja,
potem ga ne bi bilo. Seveda pa smo
bili obrtniki zainteresirani za pomembnejšo vlogo pri postavljanju pogojev za naše delovanje in stvari so
počasi dozorevale. Posledično se je leta
1976, po navodilih z občinskega vrha,
pričelo s pripravami za ustanovitev
Društva samostojnih obrtnikov.
F. Š. – V tistem času je bilo v Sloveniji
že ustanovljenih več društev obrtnikov. Vsaj dvajset jih je bilo in lokalni
občinski organi so le sledili splošnemu
trendu po Sloveniji. S komiteja za gospodarstvo je prišla »komanda«, da se
ustanovi takšno združenje. Organizacija na nivoju obrtnikov pa je potekala
preko Pavleta Peklaja, ki je bil tudi pripravljalni predsednik.
Kje je bil ta ustanovni sestanek?
P. D. – V sejni dvorani v občinski stavbi v Škofji Loki. Pisno so bili vabljeni
vsi obrtniki, pred dvorano se je eviden-
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tiralo prisotne, vsak se je podpisal in
prisotni smo ustanovili društvo.
F. Š. – Skupščino je na začetku vodil
Pavle Peklaj, po nekaj točkah pa je bil
za predsednika izvoljen Peter Ažman.
Kako je v prvih letih delovalo Društvo
obrtnikov?
F. Š. – Bili smo brez prostora, brez
tajnice, brez papirja, brez svinčnika.
Sestanki so se dogajali pri vsakem od
nas doma in sami smo financirali delovanje.
P. P. – V letu 1977 je Ažman zaradi
zdravstvenih težav odstopil kot predsednik in za nekaj časa sem spet postal
v. d. predsednika združenja, dokler ni
bil izvoljen Darko Inkret.
P. D. – Precej dolgo po ustanovitvi
ni bilo nikakršnega organiziranega
obrtniškega delovanja. Delovanje je
bilo odvisno od zavzetosti in interesa
posameznikov. Prav pri gostincih se je
to pokazalo. Na nas so bili inšpektorji
in davkarji kar malce preveč pozorni.
Takrat je z občine prišla okrožnica, da
moramo gostinci pripraviti cenike z
normativi in cenami. Nemogoča naloga za večino takratnih gostincev. Zato
smo sklicali sestanek pri meni. Prvi
sestanek je bil bolj buren, a na osnovi
dogovorov s takratnega sestanka se je
pričelo sodelovanje med nami gostinci
in posledično tudi z občinskimi organi. Gostinska sekcija pod vodstvom
Pavleta Gantarja je začela organizirano delovanje v našem združenju. V
tistem času je prišlo tudi do obveznega

članstva s katerim se je lahko pričelo
bolj organizirano delo društva.
F. Š. – Leta 1979 se je društvo preimenovalo v Obrtno združenje in uredil se je prostor oz. pisarna pri Filaverju v Škofji Loki.
Za časa vodenja Darka Inkreta je
združenje pričelo z mnogimi dejavnostmi, kot so obrtniški ples, prvomajski pohodi, izleti, modne revije,
navezale so se vezi s kolegi iz Semiča
in Smederevske Palanke.
Kdaj se je pričelo z ustanavljanjem
strokovnih sekcij?
F. Š. – Na začetku sta bi le dve interesni
skupini. Gostinska in avtoprevozniška.
Kasneje pa se je z razmahom novih
tehnologij in čezmejnega sodelovanja
pokazala potreba po bolj specializiranem delovanju v posameznih dejavnostih. Ko se je pokazalo dovolj interesa
v neki dejavnosti in se je zbrala dovolj
velika skupina obrtnikov, ki so želeli
bolj organizirano delovati, se je ustanovila sekcija za tisto dejavnost.
Torej je združenje imelo pozitiven
vpliv na delovanje obrtnikov?
P. D. – Seveda.
F. Š. – En pomembnejših mejnikov
v delovanju naše zbornice je bila tudi
Obrtna razstava, ki smo jo pripravili
1983. Ta razstava je izjemno spremenila dojemanje obrti in obrtnikov v
Škofji Loki, kaj lahko obrtniki naredijo v svojih garažah ... Na najboljši način
je predstavila naše delo ter pomenila
pomembno spremembo v sodelovanju
z občinskimi strukturami. Žal mi je, da
se to ni omenilo na nedavnem praznovanju 40 letnice.

Škofje Loke kupljeno zemljišče, potem
pa je zaradi vojske ta ideja propadla ...
F. Š. – Na Spodnjem trgu je bila prazna razpadajoča hiša, ki je že nekaj let
imela odločbo za rušenje. Kot edini
ponudnik smo obrtniki hišo kupili, a
se je zapletlo pri prenovi.
P. D. – Dve leti je trajal »ping-pong« z
zavodom za spomeniško varstvo ...
F. Š. – Bilo je 32 sej z Odborom za
prenovo starega mestnega jedra. Želeli
so adaptacijo, vsi strokovnjaki pa so z
izračuni dokazovali, da je edino smiselna novogradnja. Po dolgem času
smo dobili vsa dovoljenja in v petek,
13. decembra 1985, smo imeli otvoritev Doma obrti.
Kaj pa Center storitvene obrti?
F. Š. – Ker je bil takrat velik razmah
storitvenih dejavnosti, smo potem
pričeli razmišljati še o drugi stavbi. Na
začetku so bila mnenja sicer deljena,
a ko se je izkazalo, da sredstev iz samoprispevka ne moremo porabiti za
drugačne namene, se je pričelo tudi
z gradnjo druge stavbe. Objekt je bil
zgrajen le do tretje faze in dokončali
so ga najemniki sami. Dve leti kasneje

smo slovesno predali tudi Center storitvene obrti.
Kako na današnjo zbornico gledate kot
ustanovni člani? Je takšna kot ste si
predstavljali, da bi lahko bila?
F. Š. – Kot predstavniki obrtniškega
združenja smo bili močnejši kot posamezniki. V vsakem razgovoru z občino
smo predstavljali neko gospodarsko
moč in zato so na obrtnike pričeli gledati drugače. S kolegi obrtniki smo
imeli podobno mišljenje in ker smo
vztrajali na začrtani poti, se je zbornica za časa našega delovanja razvila v
organizacijo, ki je spoštovanja vreden
partner v svojem okolju in širše.
P. D. – Že dolgo časa sem upokojen,
zato nimam celotne slike delovanja
zbornice, a menim, da tudi današnje
vodstvo dela dobro in v skladu z vrednotami, ki so vodile tudi nas pri našem
delu.
P. P. – Razmere so se od takrat, ko smo
mi začeli s svojo obrtjo, precej spremenile na bolje. Ne dvomim, da tudi
zaradi našega delovanja in predvsem
zato, ker smo se organizirali v obrtno
združenje, ki je skozi leta postajalo
močnejše in vplivnejše.

Kako se je začela zgodba z Domom obrti?
F. Š. – O svojih prostorih smo razmišljali dlje časa in tudi sredstva so se
nabirala že nekaj let. Bile so tudi pobude, da bi našli prostor v kakšnem
bloku, a se zaradi deljenih mnenj tega
nismo lotili.
P. D. – Med obrtniki je že od nekdaj
vladal močna želja po svojih prostorih.
Že v bivši Jugoslaviji so imeli v okolici

Z leve: Pavle Demšar, Pavel Peklaj, Franc Šifrar
LOŠKA OBRT
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Z nami so se
pogovarjali
Andrej Karlin (A. K.),
Milan Hafner (M. H.)
in
Jože Misson (J. M.).

Ob 40. obletnici
naše stanovske
organizacije
smo se pogovarjali
tudi s skupino
treh predsednikov,
ki so v
delovanju zbornice
še vedno aktivni.

Pogled
aktivnih članov
na razvoj našega
obrtno-podjetniškega
združenja
Z upokojenimi obrtniki smo se pogovarjali o začetkih in ustanovitvi Društva
obrtnikov v Škofji Loki. Mi pa bi se
pogovarjali o novejših časih in vašem
delovanju. Začnimo s sedanjim predsednikom, kdaj in kako ste postali član
zbornice?
J. M. – Zaradi svoje dejavnosti sem po
zakonodaji moral pridobiti obrtno dovoljenje, s tem pa sem postal obvezen
član zbornice. Najprej sem imel pisarno
v Ljubljani, po nekaj letih pa sem ugotovil, da je izhodiščna lokacija za mojo
dejavnost manj pomembna in preselil
sedež v Škofjo Loko. Leta 1996 pa sem
spremenil s.p. v d.o.o., ker se mi je to
zdela primernejša oblika. V zbornici
sem kmalu prevzel bolj aktivno vlogo
in deloval v različnih organih ter Sekciji
gradbenikov. Več mandatov sem bil član
Upravnega odbora, sedaj pa opravljam
naloge predsednika OOZ Škofja Loka.
Vsi trije ste ali še opravljate tudi vlogo
predsednika loške zbornice. Kako gledate
na delovanje organizacije, ki ste jo tudi
pomagali oblikovati v mehanizem, kot je
danes?
A. K. – Ponosen sem, da sem bil zraven
že ob nastajanju Društva obrtnikov. Takrat še kot mladenič, poln entuziazma
in zadovoljen, da sem lahko prisoten
pri ustanavljanju stanovske organizacije. Da smo obrtniki zelo pomemben in
tvoren del družbe, smo želeli pokazati
tudi tistim, katerim je nekaj pomenila le velika industrija in tovarne. Ker
sem iz družine, v kateri je gostinstvo
tradicija, sem lahko na našem primeru
izkusil nepravičnost takratnega sistema.
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Namesto spodbud so očetu postavljali dodatne ovire in nagajali na vsakem
koraku. Zaradi njegove bolezni sem se
moral konkretneje vkljućiti v delovanje gostilne in tako v skupini gostincev
sodeloval pri ustanavljanju Društva
obrtnikov in pri kasnejšem razvoju v
združenje in zbornico.
Gostinci smo vedno bili ena najaktivnejših sekcij, ki sem jo večkrat tudi vodil. Zaradi svojega delovanja sem bil
povabljen v Upravni odbor ter zbornico od leta 1992 do 1998 tudi vodil kot
predsednik. V tistem obdobju smo obnovili Kaščo, ki je bila logičen prostorski in podjetniški zaključek tega dela
Spodnjega trga. Kasneje sem bil nekaj
mandatov aktiven kot član Upravnega odbora in v regionalnem skladu za
izobraževanje, sedaj pa sem predsednik
Nadzornega odbora.
M. H. – Jaz sem obrtnik postal leta
1980. Zelo kmalu so me povabili v
Upravni odbor in od sredine osemdesetih let sem stalno aktiven ali kot
član UO ali kot podpredsednik OOZ.
Zadolžen sem bil za informiranje
članov in pobudnik za nastanek internega časopisa »Loška obrt«. Od leta
2002 pa sem tri mandate zbornico tudi
vodil kot predsednik.
Tri desetletja sem prisoten v organih,
ki so našo stanovsko organizacijo vodili skozi različne čase. Pod različnimi
predsedniki, a s podobno filozofijo, se
je zbornica uspešno razvijala in služila
potrebam svojega članstva. Zgradilo se
je Dom obrtnikov in Center storitvene obrti, ki sta temelj in zagotavljata

dodatna finančna sredstva za naše delovanje.
Omenil sem filozofijo, ki smo jo delili
s predhodniki in skušal v svojih mandatih obdržati vse, kar je bilo dobrega
ter dodati še kakšno svojo izboljšavo.
Predvsem sem se osredotočil na vplivanje na OZS in preko nje na državo.
Ključno se mi je zdelo, da za naše člane
dosežemo enake pogoje, kot jih imajo
v sosednjih državah, s katerimi tekmujemo pri prodaji svojih izdelkov in
storitev. Obrtniški interesi, ki jih uspemo vgraditi v zakonodajo, bodo veljali
za vse slovenske obrtnike in podjetnike ter postali osnova tudi za kasnejše
dopolnitve zakonodaje. Za enega od
pomembnejših dosežkov štejem spremembo 38. člena zakona o dohodnini,
kar danes pomeni, da marsikaterega obrtnika, ki danes gre v pokoj, ne bremenijo takšni stroški, kot bi jih ob prvotnem predlogu.
V treh mandatih, ko sem vodil zbornico,
mislim, da smo imeli tudi malce sreče,
da so bili v organih upravljanja vedno
tvorni in za konstruktivno delovanje
pripravljeni člani, člani upravnih odborov, predsedniki strokovnih sekcij,
večina se je odlično odrezala in s svojim
delom nadaljevala ali izboljšala aktivnosti predhodnikov. Enako sem želel za
naprej, zato sem h kandidaturi nagovoril sedanjega predsednika Missona,
za katerega verjamem, da bo zbornico
vodil po enaki filozofiji, po kateri se je
uspešno razvijala skozi desetletja.
J. M. – Jaz sem že večkrat in ob različnih
priložnostih, povedal, da je enostavno
biti predsednik obrtniškega združenja v
okolju, kjer ima obrt tako dolgo tradicijo kot v Škofji Loki. V novejši zgodovini je obrtniška organizacija postavljena
štiri desetletja, dosedanji predsedniki
so se zelo dobro izkazali in kvalitetno
vodili zbornico, tako po materialni plati, ker imamo kar nekaj premoženja iz
preteklosti, kot tudi po organizacijski
plati, ker imamo zadovoljno članstvo.
Po spletu dogodkov se nam je zgodilo,
da smo postali prostovoljna organizacija. Nekateri so izstopili, nekateri so
ostali. Na tak razvoj dogodkov se seveda
lahko odzovemo pozitivno ali negativ-

no. Mi se moramo odzvati podjetniško. To je izziv, na katerega moramo
poiskati učinkovito rešitev. Že za časa
predsednika Hafnerja so se vzpostavili
programi sodelovanja s Šolskim centrom Škofja Loka. Nagrade dijakom za
najboljše izdelke, ki jih podeljujemo na
TOP (Teden obrti in podjetništva), so
povzročile izjemno pozitivne odzive in
rezultate v različnih sferah družbe. Naš
strateški namen pa je seveda spodbujanje mladine k šolanju v poklicih, ki jih
naši člani potrebujejo v svojih dejavnostih.
Omenil bi tudi nadaljevanje dobrega
sodelovanja z lokalno skupnostjo in razvojnimi organizacijami. Z vsemi štirimi občinami se normalno pogovarjamo
o skupnem sodelovanju in reševanju
eventuelnih odprtih vprašanj. Želimo
pa si malce več povezav in prekomejnega sodelovanja. Živimo in smo del
Evrope, zato ne bi bilo odveč, če bi preko stikov s podobnimi organizacijami
po tujini izvedeli za njihove izkušnje in
ravnanje, ko so se sami znašli na podobnih preizkušnjah. Želim si, da bi na tem
področju naredili kaj več.
A mandat se hitro obrne in takrat bo
čas za nove ideje in nove priložnosti.

Se planirajo ukrepi za pridobivanje novih članov naše zbornice?
M. H. – Jaz bi skočil nekaj desetletij nazaj. Včasih je bil obrtnik »grd in nezaželen« v tej naši družbi. Kdorkoli je postal
obrtnik in se ukvarjal s svojo dejavnostjo, se je počutil veliko bolj pripadnega
svoji stanovski organizaciji. Včasih smo
bili ponosni, ker smo bili obrtniki in del
našega združenja.
Danes so časi drugačni, danes je moderno biti podjetnik, danes je moderno
biti »startup«. Sedaj mladi pričakujejo,
da jim vse pripada samo po sebi. A realnost je drugačna in glavna stvar, ki se ni
spremenila, je odnos države. Država je
včasih in danes lahko jemala le tistim,
ki so poslovali dobro, ker slabim nima
kaj vzeti. Zato vidim možnost za pridobivanje novih članov predvsem v tem,
da se razširi glas o široki bazi informacij
in odličnem podpornem okolju za člane
naše zbornice. Obstoječe in tudi nove.
Tudi zato, ker se le močna organizacija
lahko enakovredno pogovarja s socialnimi partnerji in doseže zadane cilje ter
obrti in podjetništvu koristne rezultate.
Od tega pa bodo pozitivne učinke čutili vsi, ki se ukvarjajo s poslom. Tudi, če
niso naši člani …

Z leve: Andrej Karlin, Jože Misson, Milan Hafner
LOŠKA OBRT

15

PREDSTAVITEV
SEKCIJ

Sekcije so temelj
zborničnega delovanja.
V okviru zbornice danes
deluje 15 sekcij.
Nekatere delujejo
zelo aktivno, druge
nekoliko manj,
kar je odvisno od interesa
članov ter problematike,
s katero se le-ti srečujejo.
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Večjo udeležbo na sestankih sekcij
opažamo le tedaj, ko pride do resnih
težav pri poslovanju oz. ob uveljavitvi
nesprejemljivih zakonskih sprememb.
Člane sekcij smo redno seznanjali z
novostmi iz zakonodaje, tako s področja, ki ga pokrivajo dejavnosti iz
posamezne sekcije, kot tudi s splošnimi spremembami, ki se tičejo vseh
poslovnih subjektov. Skrbeli smo tudi

za obveščenost o dogodkih, ki jih je
izvajala tako Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, kot tudi
sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Poleg spodaj navedenih strokovnih
sekcij zelo aktivno delujeta tudi Sekcija upokojenih obrtnikov in Športna
sekcija.

Število članov OOZ Škofja Loka po strokovnih sekcijah na dan 31.12. posameznega leta.

Sekcija
Avtoprevozniki
Avtoserviserji
Domača in
umetnostna obrt
Frizerji
Gostinci
Gradbeniki
Inštalaterji
Kovinarji
Lesarji
Plastičarji, livarji,
orod. in grafičarji
Računovodje
Tekstilci
Trgovci in živilci
Skupaj sekcije
Člani, ki niso
razvrščeni v sekcije
Skupaj člani
OOZ Škofja Loka
LOŠKA OBRT

Št. članov
2011 2012
110
110
54
56

2008
128
53

2009
118
50

2010
114
49

2013
91
37

2014
85
34

2015
85
37

17

17

17

18

25

25

25

27

47
66
219
98
135
163

50
68
239
90
136
152

53
69
236
93
134
144

58
70
253
100
129
146

59
66
229
98
129
163

42
48
164
59
83
103

38
35
112
50
79
93

35
38
135
52
80
89

70

71

87

59

73

48

47

39

48
38
15
1097

44
38
15
1088

45
35
38
1114

35
43
35
1110

32
45
30
1115

30
22
21
773

32
18
17
665

29
19
33
699

98

119

112

126

122

87

113

42

1195

1207

1226

1236

1237

860

778

741

SEKCIJA AVTOPREVOZNIKOV
Sekcija avtoprevoznikov je bila ustanovljena na ustanovnem občnem zboru dne 24.12.1978.

Bila je ustanovljena z namenom »da nas še bolj združi
in da bi skupno premagovali težave. Vendar se nam te
še iz dneva v dan povečujejo«, kot je napisano v prvem
poročilu o delu sekcije avtoprevoznikov pri Obrtnem
združenju Škofja Loka, pod katerim je podpisan takratni predsednik sekcije Jože Megušar.
Bernard Stanonik

Ludvik Šterbenc

Andrej Habjan

Tadej Frakelj

V prvih letih so se soočali s težavami kreditiranja bank.
Posluževali so se Interne samopomoči pri takratnem
Obrtnem združenju Škofja Loka. Pri svojem delu so
se soočali z omejitvijo vožnje, ki ni smela biti daljša od
200 km in težo tovora. Takrat so ugotavljali, da ukrepi
države niso upravičeni, saj je bila dovolj velika ovira za
njihovo poslovanje že to, da je bila omejena poraba diesel goriva na 100 litrov. Prav tako so v svojem prvem
poročilu navedli: »Ob teh omejitvah pa pozabljamo, da
smo bili prav mi prevozniki tisti, ki smo pomagali graditi, da smo mi s slabimi osnovnimi sredstvi in veliko
volje gradili naše ceste, železnice in industrijo. V pričakovanju, da bi nam družba za naše delo dala priznanje
ali nas vsaj izenačila z ostalimi prevozniki, pa žal naletimo vedno na nove omejitve«.
Sekcija je spremljala probleme panoge, sodelovala s
sekcijo avtoprevoznikov pri Zvezi obrtnih združenj
Slovenije, ki je vsa pereča vprašanja in probleme posredovala pristojnim republiškim organom. Podpirala je
pobudo za ustanavljanje obrtnih zadrug za avtoprevozništvo, podala je zahtevo za priznanje benificiranega
staža za samostojne avtoprevoznike, saj so člani sekcije
menili, da so ob enakem obsegu dela in enakih pogojih
dela upravičeni do enakih pravic kot delavci v takratnih
organizacijah združenega dela v transportu.

Leta 1980 je sekcija štela 103 člane in se leta 1981
vključila v zadrugo avtoprevoznikov Gorenjske. V letu
1983 so razreševali problem dodelitve goriva za avtoprevoznike, imeli težave z nabavo gum in rezervnih
delov, kakor tudi z obnovo avtoplaščev, saj je bilo vse
povezano z deviznimi sredstvi. Postavili so si plan, da
se tudi zasebni avtoprevozniki vključijo v prevoze v tujino, da bi zaslužili potrebne devize za nabavo gum in
rezervnih delov. Sodelovali so tudi na obrtni razstavi.
Leta 1984 je bil za predsednika sekcije izvoljen Bernard Stanonik. Sekcija se je tega leta soočala s težavami izkoriščenosti vozil in nabave novih, dogovarjali
so se o cenah storitev. Avtoprevozniki so prispevali
sredstva za izgradnjo Doma obrtnikov, poleg tega so
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pomagali pri rušenju stare stavbe in odvozu materiala.

Število članov se je leta 1989, v primerjavi s preteklimi leti, zmanjšalo. Vzrok
so bili težki pogoji dela, soočali pa so
se tudi s problemom plačila 5% davka
od prevozov. Problem so rešili po večkratnih razgovorih z občinskimi upravnimi organi. Uvoz tovornjakov je bil
limitiran in povzročal je nemalo težav,
predvsem pa povečano število poti pred
dejanskim uvozom.
Leta 1994 je predsednik sekcije postal Ludvik Šterbenc. Leta njegovega
predsednikovanja so značilna po srečevanju s problematiko cestnih prevozov
v tujini, pravilniku o merilih, postopku
in načinu delitve dovolilnic za prevoze
ter predlogih podzakonskih aktov zakona o prevozih. Podajali so pripombe
na zakonodajo ter opozarjali na neplačevanje storitev pri gradnji avtocest.

V letu 1997 je bil v Škofji Loki organiziran prvi seminar oz. priprava na preizkus
strokovne usposobljenosti ter sam preizkus, uvedle so se namreč licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

Leta 1998 je bil za predsednika sekcije izvoljen Andrej Habjan. Tega leta
je bil z Občino Škofja Loka dosežen
sporazum glede vožnje s težkimi kamioni po cesti za Poljansko dolino. Leta
1996 je vlada izdala Pravilnik o pogojih
za pridobitev licence, ki je med drugim
uvedel obveznost urejenega parkirišča
za tovorna vozila. Sekcija je s predstavniki občine vodila sestanke in iskala
možnost za ureditev parkirišč, podajala
pripombe na birokratizacijo v avtoprevozništvu, zahtevala ukinitev potrdila o
plačanih dajatvah na davčni upravi kot
priloge za pridobitev dovolilnic za prevoze v mednarodnem prometu, saj je
bila zahteva že takrat, glede na plačilno
nedisciplino v državi, nesprejemljiva.
Izvedena so bila izobraževanja in strokovna ekskurzija na Primorsko.
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Prevozniki so v letu 1999 obiskali sejem
IHM in Sejem logistike in transporta
v Muenchnu. Udeležili so se strokovne ekskurzije, tečaja iz varstva pri delu,
itd. Organizirali so izlet v muzej Bistra
Vrhnika in Luko Koper. Skupaj s Sekcijo avtoremontnih dejavnosti so organizirali informativni sestanek za uvedbo ISO standardov, za kar so se odločili
štirje člani sekcije.

V letu 2000 so bile aktivnosti še naprej
usmerjene predvsem v reševanje problematike ureditve parkirišč za vozila.
Člani so mrzlično iskali variante, kam
parkirati svoje tovorno vozili, avtobus
ali delovni stroj. Posebno pozornost
so posvečali dovolilnicam za prevoze v
mednarodnem prometu, ki jih je v tem
letu pričela deliti OZS. Način in količina dodeljenih dovolilnic je povzročala kar nekaj hude krvi med člani. Na
to temo so bili sestanki sekcije dobro
obiskani, s pobudami in zahtevami o
načinu delitve zlasti CEMT dovolilnic
in EKO točk pa so sproti seznanjali
sekcijo za promet pri OZS.
Izpolnjevanje določb zakona o zdravju
in varstvu pri delu ter izdelava izjave o
varnosti z oceno tveganja je zaposlovala
prevoznike v letu 2001. Bilo je kup vprašanj, ki so jih na to temo reševali skupaj
na sestankih v sodelovanju s strokovnjaki, ki so obvladali to področje.
Leta 2003 so poleg obravnave prevoznih problemov organizirali tudi dve
predavanji, in sicer na temo Zakona o
varnosti v cestnem prometu in na temo
Ukrepi za zmanjšanje porabe goriva in
razmere v prometu ob vstopu Slovenije
v EU. Strokovna ekskurzija jih je vodila
na Koroško.

Naslednje leto so na sestanek sekcije
povabili predstavnike ministrstva in inšpektorata za promet. Podali so novosti na področju prometa in obrazložili
vsebino Pravilnika o notranji kontroli.
Obravnavali so tudi delo na črno s težko gradbeno mehanizacijo. Ugotavljali
so, da so posledica tega izredno nizke
cene, s katerimi ni bilo mogoče pokrivati stroškov registrirane dejavnosti.
Leta 2004 so si ogledali mednarodni sejem Bauma v Muenchenu, kjer
so imeli možnost spoznati novosti pri
18

gradbenih strojih in vozilih. Imeli so
tudi predavanje o spremembah zakona, ki ureja področje varnosti v cestnem
prometu.

nello. Udeleženci so bili nad izvedeno
strokovno ekskurzijo zelo navdušeni.

Konec leta 2007 je minil v znamenju
pogajanj OZS z Ministrstvom za promet glede izpolnjevanja zahtev Sekcije
za promet pri OZS oz. reševanju vprašanja olajšav za investiranje, problematiki cestninjenja, omejitvah prometa na
cestah v Republiki Sloveniji ter spodbujanju nakupa najbolj ekoloških in
varnih vozil.

Leta 2014 je vodenje sekcije prevzel
Tadej Frakelj, člani pa se vsa ta leta
srečujejo z neprestanimi spremembami
zakonodaje, ki ureja njihovo poslovanje.
S spremembami na tem področju ter
na področju mednarodnih prevozov so
člani redno seznanjeni preko navadne
in elektronske pošte tako OZS, kot tudi
OOZ Škofja Loka.

Odločilna prelomnica za obstoj večine
prevoznikov je 1. maj 2004, ko se je na
široko odprla pot v države Evropske
unije, vendar pa so kmalu začeli ugotavljati, da se je pojavil vse večji konkurenčni boj na trgu.

S strani sekcij gorenjskih avtoprevoznikov so bile leta 2009 izpostavljene naslednje zahteve: trošarino je treba ohraniti na minimalni ravni, normalizirajo
naj se kazni za prekrške, doseči je treba
trajnejšo rešitev za javni potniški promet, davčne olajšave za ekološka vozila,
cestnine plačevati po dejanski uporabi,
poostriti nadzor nad nelojalno konkurenco, urediti neusklajenost omejitev
in prepovedi vožnje po Evropi, doseči
razumne plačilne roke itd. Ugotovili so,
da so se avtoprevoznikom zaradi gospodarske krize in svetovne recesije iz
dneva v dan zmanjševala naročila. Glede na perečo problematiko so bile izpostavljene določene zahteve in pobude, s
katerimi je bilo seznanjeno tudi vodstvo
sekcije avtoprevoznikov pri OZS.
Leto 2009 je minilo tudi v pripravah
na izpolnjevanje dodatnega zakonskega
pogoja za opravljanje prevozov - pridobitev certifikata oz. nacionalne poklicne
kvalifikacije za vpis kode Evropske unije »95« v vozniška dovoljenja voznikov
tovornih vozil, kar je bilo potrebno urediti do 10.9.2009 na upravnih enotah.

V mesecu decembru, 10. in 11. decembra 2011, je sekcija, skupaj s Sekcijo
avtoserviserjev pri OOZ Škofja Loka,
organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo, v okviru katere so si člani ogledali sejem Motor Show v Bologni ter
muzej Ferrari v bližnjem mestu MaraLOŠKA OBRT

Od leta 2010 dalje sekcija v sodelovanju s strokovno službo naše zbornice
ter OZS pripravlja redna letna usposabljanja voznikov, ki ga morajo opravljati vsi vozniki, saj le na ta način lahko
podaljšujejo veljavnost kode Evropske
unije. Usposabljanja so izvedena dvakrat letno.

To je le nekaj najpomembnejših aktivnosti sekcije v vseh teh letih, bilo pa jih
je še veliko več.
Tadej Frakelj, predsednik sekcije:

»V letu 2015 in 2016 se avtoprevozniki
srečujemo s problematiko zniževanja
cen na račun trenutnega padca naftnih
derivatov. Zadeva seveda ni tako preprosta kot jo ponudniki blaga posplošujejo: naftni derivat je le eden od mnogih
dejavnikov, ki sestavlja ceno prevoza.
Pri tem je treba seveda poudariti, da
ostali stroški naraščajo. Avtoprevoznik
bije težek boj na trgu še dandanes, vendar moramo kljub temu ostati optimistični in zreti v prihodnost z vizijo delati, ustvariti, obstati, kar seveda ni lahko.
Plačilna disciplina še vedno ni takšna
kakršna bi morala biti. Plačilnega roka
30 dni ne spoštuje skoraj nihče, seveda
obstajajo izjeme in take poslovne parterje je potrebno ceniti in spoštovati. Menim, da bi tukaj morali narediti velik
korak naprej z inšpekcijskim nadzorom.
Plačilni rok 60, 90 in več dni je seveda
nesprejemljiv. Veliko bo potrebno še postoriti na tem področju. Le z močno voljo,
vloženim lastnim trudom in veseljem do
prevozniškega dela bomo lahko ljubezen
do tovrstnega dela prenesli na naše zanamce. Verjamem, da bomo prevozniki z
medsebojnim sodelovanjem in posluhom
do sočloveka premagali še tako težko
prepreko na poti. Vozniki srečno pot!«

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV
Sekcija avtoserviserjev je bila ustanovljena 25. oktobra 1993. Za predsednika je bil takrat izvoljen Stane
Paulus, to funkcijo je opravljal do leta 2006. V letih
od 2006 do 2010 je sekcijo vodil Franc Lušina, od
leta 2010 pa je njen predsednik Roman Jenko. Sekcija povezuje avtomehanike, avtoličarje, vulkanizerje
ter vse ostale člane zbornice, ki se ukvarjajo z avtoservisno dejavnostjo.
Stane Paulus

Roman Jenko

V času od začetka ustanovitve sekcije in vse do leta
2006, se je sekcija ukvarjala s preprečevanjem dela na
črno, ki je v avtoservisnih dejavnostih pogosto prisotno. Člani so se redno sestajali, reševali tekoče probleme, usklajevali cene storitev ter obravnavali problem pobiranja odpadnih olj in drugega odpadnega
materiala ter vse bolj zaostrene okoljske zakonodaje. Predlagali so tudi dodatno finančno stimuliranje
obrtnikov in podjetnikov za vzgojo in izobraževanje
dijakov ter izmenjavali mnenja in izkušnje. Redno
so se tudi izobraževali. Predsednik sekcije se je redno udeleževal tudi sestankov na OOZ Kranj, kjer
je skupaj z zavarovalnimi družbami in ostalimi avtoremontnimi sekcijami gorenjskih območnih obrtnih
zbornic sooblikoval cene storitev. Te cenike storitev
so nato prejemali vsi člani sekcije, ki so jih lahko koristili ob zaračunavanju storitev.
V letu 2000 so si člani sekcije skupaj z ostalimi sekcijami v okviru gorenjskih območnih obrtnih zbornic
in OZS še dodatno prizadevali za priznanje ustreznih normativov popravila škod s strani zavarovalnic.
Organizirali so tečaj Treninga varne vožnje Braneta
Küzmiča in uživali v prikazovanju in izvedbi različnih tehnik vožnje. Odločili so se tudi, da bo vsak član
na osnovi metodologije izdelal oz. izračunal svojo
ekonomsko ceno prodajne ure glede na kalkulacijo stroškov svoje delavnice in tako izračunano ceno
uporabljal skupaj s tovarniškimi oz. Eurotax normativi. Sekcija je leto običajno zaključila z družabnim
srečanjem.
Leta 2009 so nekateri naši člani aktivno sodelovali
pri pripravah na praznovanje 25-letnice Sekcije avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Ob tej priložnosti je 27. septembra na poligonu varne
vožnje AMZS na Vranskem pripravila veliko prireditev. Začelo se je s slavnostno skupščino, na kateri
so podelili priznanja najzaslužnejšim članom. Tako
sta priznanja dobila tudi dva člana naše zbornice, in
sicer Franc Lušina za uveljavljanje vloge sekcije in za
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promocijo poklicev ter Stane Paulus
za dolgoletno sodelovanje pri izvajanju mojstrskih izpitov in prispevek na
področju poklicnega izobraževanja.
V zadnjih desetih letih se delo sekcije ni bistveno spremenilo. Zmanjšalo
se je sodelovanje z zavarovalnicami,
več pozornosti se je namenilo samostojnemu izračunu cene delovne ure.
Sekcija je organizirala več strokovnih
ekskurzij, kot so ogled sejma Avtouzum v Salzburgu, ogled sejma Motor
Show v Bologni ter muzeja Ferrari v
bližnjem mestu Maranello, izobraževanj na temo ravnanja z odpadki, odnosom do strank, prav tako pa je svojim članom sofinancirala udeležbo na
izobraževanjih in dogodkih, za katere
v okviru sekcije ni bilo dovolj prijav
(npr. udeležbo na tehnološki konferenci o vzdrževanju vozil, izobraževanja glede ravnanja z avto klimami…).
V letu 2015 je sekcija v sodelovanju s
Sekcijo avtoserviserjev pri OZS organizirala tudi sestanek avtoserviserjev
celotne Gorenjske regije. Potekal je 8.
oktobra, na njem pa so bile predstavljene aktualne zadeve iz dela sekcije
na nivoju OZS. Prisotni so bili med
drugim opozorjeni na kaj morajo paziti pri menjavi pnevmatik, kaj morajo
storiti za zaščito sebe pred samovoljo
strank in dobaviteljev, seznanjeni pa
so bili tudi z načrti sekcije v prihodnje.
Izvedla se je tudi predstavitev zanimivih računalniških programov (diagnostična naprava za osebna vozila oz.
oprema Lanunch in spletna aplikacija
oz. program Autodata).
Roman Jenko, predsednik sekcije:
»Glede na trenutno situacijo, tako v
svetu kot v Sloveniji, vem, da se vsak
na svoj način trudi obdržati ali nadgraditi svoje delo, dejavnost. Zato se
velikokrat preveč zatopimo v svoje
delo, se zapremo v svoj ožji krog. Kljub
vsemu mislim, da je potrebno ter tudi
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koristno, da se občasno člani sekcije
srečamo na sestanku, se pogovorimo o
morebitnih problemih, si izmenjamo
svoje izkušnje ter konec koncev vidimo,
da nismo 'sami na svetu'. Kljub temu,
da smo si marsikdaj tudi konkurenca vidimo, da ni vse črno - belo, da je

možno sodelovanje. Na žalost se nas
sestankov sekcije udeležuje le peščica.
Ne morem, niti ni v moji navadi, da
bi pred sestankom sekcije (kljub poslanim vabilom) še dodatno po telefonu
klical in sitnaril kolegom. Želim si, da
bi se člani v večjem številu udeleževa-

li sestankov sekcije, prav tako ostalih
dejavnosti OOZ Škofja Loka, pa naj
bo to izobraževanje ali pa družabno
srečanje ter seveda, da s skupnimi močmi ali pomočjo drugih uspemo rešiti
kakšen problem, ki je za nekoga izmed
nas lahko ovira ali veliko breme.«

SEKCIJA za domačo in umetnostno obrt
Je najmlajša sekcija, saj je bila ustanovljena leta 2004,
v njej pa delujejo člani, ki se ukvarjajo z domačo in
umetnostno obrtjo. Njen prvi predsednik je bil Matija Hiršenfelder.

Matija Hiršenfelder

V prvih letih delovanja so člani sekcije opozarjali
predvsem na previsoko stopnjo davka na dodano vrednost, visoke cene stojnic na tržnicah in prireditvah,
težave pri izstavljanju računov… Z zelo podobnimi
težavam se člani srečujejo tudi danes.
Še vedno je premalo poudarjeno, da je domača in
umetnostna obrt poseben segment obrtniškega delovanja. Ker pomaga soustvarjati oziroma ohranjati narodno in kulturno dediščino, je dejavnost po eni strani izjemno zanimiva za turistične namene, po drugi
strani pa obenem potrebuje posebno obravnavo, saj je
ekonomsko precej občutljiva.

Petra Plestenjak Podlogar

Sekcija je leta 2006 uspela s prijavo na razpis Občine Škofja Loka za pridobitev sredstev predstavljanja
izdelave izdelkov domače in umetnostne obrti pred
Turističnim društvom Škofja Loka ob sobotah v poletnem času v smislu popestritve turistične ponudbe
mesta. Turističnemu društvu Škofja Loka je bila za
pomoč oziroma brezplačen najem stojnice, na kateri
je potekal prikaz izdelave posameznih zanimivih izdelkov in njihova prodaja, poslana posebna zahvala.
Sekciji DUO pri OZS je bila predlagana sprememba
predpisov v smeri, da bi akontacijo dohodnine odvajali od izdanih računov proizvajalci sami, ne da to
opravljajo kupci. Vse to v izogib dodatni birokraciji
in nepotrebni izgubi časa. Prav tako ji je bila podana
pobuda, naj ukrepa v smislu boljše povezave s turističnimi vodiči po Ljubljani in ostalimi odgovornimi
za promocijo bienalne razstave DUO, ki je potekala
v Ljubljani.
V letu 2007 je sekcija ob pomoči podjetja Mercator,
Občine Škofja Loka in OOZ Škofja Loka, uspešno
pridobila v brezplačno uporabo izložbeno okno na
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Mestnem trgu v Škofji Loki, v kateri so predstavljeni izdelki domače in
umetnostne obrti naših članov. S tem
je sekcija pripomogla k večji urejenosti
mesta in poskrbela za boljšo prepoznavnost izdelkov domače in umetnostne obrti. Podali smo tudi pobudo Občini Škofja Loka za pridobitev
ustreznega prostora, kjer bi se odvijale
rokodelske obrti (Hiša rokodelskih
obrti), kar bi bila zanimiva popestritev
turistične ponudbe mesta Škofja Loka.
Sekcija za domačo in umetnostno obrt
je bila tudi v letu 2008 med bolj aktivnimi sekcijami. Člani so sodelovali Podjetniški tržnici, ki je potekala v
okviru Tedna obrti in podjetništva na
Loškem. Na osnovi večletnih razprav
so se člani sekcije odločili zbrati slikovni material in s podporo upravnih
organov OOZ Škofja Loka izdali ličen stenski koledar s predstavitvijo
izdelkov domače in umetnostne obrti
članov. Stroške za slikovni material so
pokrili člani sekcije sami, del stroškov
v zvezi z izdajo koledarja je krila zbornica. Ob zaključku akcije so se sodelujoči predstavili tudi na »Sredinem
večeru«, ki ga je pripravila Knjižnica
Ivana Tavčarja v Škofji Loki v sodelovanju z zbornico in Loškim muzejem
v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči.
Z Lokalno turistično organizacijo
Blegoš je sekcija vodila razgovore in
se vključila v projekt pridobitve Rokodelske delavnice na Mestnem trgu
v Škofji Loki, kjer naj bi se odvijala
predstavitev izdelave izdelkov domače

in umetnostne obrti. Razgovori so se
nadaljevali tudi v letu 2009.
Do realizacije projekta »Rokodelska
dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri« je prišlo v letu 2010.
V okviru projekta, ki ga je vodil takratna Lokalna turistična organizacija
Blegoš (sedaj Razvojna agencija Sora),
je bila v razstavni galeriji Občine Škofja Loka na ogled postavljena Razstava
rokodelskih izdelkov, na kateri so se
predstavili tudi člani sekcije.
Sekcija se je v letu 2012 sestala le enkrat, vendar je pri tem obravnavala
kar nekaj bistvenih točk za njeno delovanje. Članstvo v sekciji se je pričelo povečevati zaradi prostovoljnega
vključevanja samostojnih podjetnikov
in fizičnih oseb, ki opravljajo osebno
dopolnilno delo, v zbornično organiziranost. Pokazala se je vse večja angažiranost članov sekcije pri oblikovanju
programa Rokodelskega centra.
Leta 2013 je sekcija za potrebe članov
opravila nakup omare, v kateri so se
razstavili izdelki članov sekcije, ki so
namenjeni prodaji. Sekcija je jeseni izvedla tudi strokovno ekskurzijo v Veržej, kjer so si udeleženci ogledali Center domače in umetnostne obrti ter s
predstavitvijo na stojnici sodelovali na
Miholovem sejmu, na katerem je bila
prikazana rokodelska dediščina.

Zaradi vse večje vključenosti in razmejitve pravic in obveznosti članov sekcije pri delovanju Rokodelskega centra
za domačo in umetnostno obrt Škofja
Loka, je bil leta 2014 sprejet pravilnik
o delovanju centra in člani sekcije so v
centru postali še aktivnejši. Pripravili so
različne predstavitve in izobraževanja.
Prav tako je vodenje sekcije v tem letu
prevzela Petra Plestenjak Podlogar.
V letu 2015 so se člani sekcije odločili
pripraviti nabor izdelkov, ki so primerni za obdaritev. V izdelkih so predstavili Škofjeloško območje – polno podjetniških idej, uspehov in ustvarjalnosti.
Izdelki so kakovostni in predstavljajo
presek med tradicijo in sodobnostjo. S
tem so ponudili nabor nekaterih unikatnih izdelkov v nizu svoje rokodelske ustvarjalnosti. Vsi rokodelci pa so
tudi imetniki certifikata Rokodelstvo
Art&Craft Slovenije. Nabor izdelkov
so pripravili z mislijo na različne želje
glede poslovnih in osebnih daril – tako
cenovno kot oblikovno, saj zajemajo
najrazličnejše materiale in rokodelske tehnike izdelave. Nabor izdelkov
so razstavili tudi v vitrinah na sedežu
zbornice.
V mesecu decembru 2015 pa so člani
sekcije v okviru Rokodelskega centra DUO Škofja Loka sodelovali pri
projektu IZLOŽBE DOMIŠLJIJE:
Po dar na škofjeloški Plac! V mesecu
obdarovanja v Škofji Loki so v tem

projektu svoje moči združili z Loškim
muzejem, Sokolskim domom in Zavodom Tri. Svoje izložbe in prostore na
»loškem Placu« so namenili predstavitvi stvaritev umetnikov, rokodelcev, fotografov in drugih loških ustvarjalcev
ter jih spremenili v prave male pop-up
trgovine, v katerih so si obiskovalci
lahko izbrali izvirna in unikatna darila, primerna za praznično obdarovanje.
V Rokodelskem centru DUO Škofja
Loka so razstavljali mojstri rokodelci
– kar 23 ustvarjalcev - članov sekcije,
ki s svojimi izdelki predstavljajo vez
med bogato rokodelsko preteklostjo in
ustvarjalno sedanjostjo.
Skozi vsa leta svojega delovanja, je
sekcija aktivno sodelovala tudi na
Podjetniški tržnici, ki je potekala v
okviru »Tedna obrti in podjetništva
na Loškem«, ki ga je pripravila OOZ
Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno
agencijo Sora d.o.o.
Petra Plestenjak Podlogar, predsednica sekcije:
»V dvanajstih letih, kar naša sekcija obstaja, smo se trudili predstaviti in približati rokodelstvo in naše izdelke vsem
ljudem. V Rokodelskem centru DUO
Škofja Loka, ki obstaja že peto leto in v
njem sodeluje večina naših članov, nam
pod vodstvom etnologinje Kati Sekirnik, to v veliki meri tudi uspeva.«

SEKCIJA FRIZERJEV
Ustanovljena je bila 29.9.1980. V tistem letu je imela
šest sestankov, ki so bili zelo dobro obiskani. Njena
prva predsednica je bila Jožica Mali.

Jožica Mali

Na sestankih so obravnavali predvsem cene frizerskih storitev. Sestavljen je bil enoten cenik, ki je bil
po potrditvi Skupnosti za cene poslan vsem frizerjem.
Razpravljali so o osebnih dohodkih delavcev, zaposlenih pri članih sekcije, o regresu za prehrano in za
redni letni dopust ter drugo. Sekcija se je dotaknila
tudi usmerjenega izobraževanja in izrazila dvom, koLOŠKA OBRT

liko bodo učenci po končanem izobraževanju sposobni opravljati poklic.
Frizerji so se soočali s pomanjkanjem
repro-materiala, zato so bili nemalokrat prisiljeni kupovati material za
delo v tujini. Izvedli so tudi izobraževanje v sodelovanju z Narta studiom iz
Ljubljane, ki je priredil demonstracijo
pričesk v Škofji Loki. Demonstracije
so se udeležili vsi frizerji in pri njih
zaposleni delavci.
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Sekcija je v začetku štela 15 članov in se je aktivno
vključila v obrtno razstavo, kjer so zelo uspešno prikazali delo frizerjev »v živo«. Obiskovalci so z zanimanjem opazovali njihove spretnosti. Člani sekcije so
se udeleževali frizerskih predstavitev tudi v Zagrebu.

Helena Šink

Irena Homan

Leta 1985 so se člani sekcije udeležili frizerskih predstavitev v Italiji in v Zagrebu, imeli so prvi primer
pripravnika v frizerski stroki, s svojimi prispevki pa
so pomagali tudi pri izgradnji Doma obrtnikov. Zaradi močne inflacije so se v frizerski stroki pojavile
ekonomske težave, padec standarda prebivalstva pa je
povzročal težave pri izplačevanju osebnih dohodkov.
Predsednica sekcije je leta 1987 postala Nada Debenec. Člani sekcije so si ogledali predstavitev mode
v Cankarjevem domu, v Bologni, Zagrebu, Kranjski gori. Na sestankih so obravnavali povečan obseg
šušmarstva na področju frizerstva. Leta 1988 so sprejeli sklep, da se bodo sestajali vsak prvi ponedeljek v
mesecu, česar se držijo še danes. Tega leta je sekcija
sodelovala na obrtniškem plesu, kjer so frizerji skupaj
s šiviljami in pletiljami prikazali kaj znajo in kaj zmorejo. Revija različnih pričesk, pletenin in oblek je lepo
uspela in pri gledalcih naletela na kup pohval.
Leta 1989 se je gospodarsko stanje v državi slabšalo.
Tudi dvig cen ni vplival na zboljšanje stanja v branži,
delo na črno se je le še povečalo, kljub temu pa so se
člani sekcije udeležili prikaza modnih pričesk v Ljubljani, Zagrebu in v Bologni.

Andreja Arnolj

Valerija Vaupotič

Od leta 1992 do 1998 je sekcijo vodila predsednica
Helena Šink. Glavni poudarek je bil na izobraževanju in spremljanju novosti v frizerski stroki. Člani so
podali vrsto pobud za spremembo zakonodaje s frizerskega področja, zlasti glede pogojev opravljanja
frizerske dejavnosti. Organizirali so številne predstavitve in seminarje v salonih svojih članov, strokovne
ekskurzije, skupna novoletna srečanja, ipd.
Leta 1998 je postala predsednica sekcije Irena Homan. Pod njenim vodstvom je sekcija reševala tekočo problematiko članov, usklajevala cene storitev, se
dogovarjala glede osebnih dohodkov zaposlenih in
potrebnega izobraževanja, posebno pozorno je spremljala novosti v stroki, pri oblikovanju pričesk, uporabi novejših frizerskih preparatov in pripomočkov.
Člani sekcije so ugotavljali pomanjkljivo znanje vajencev in pripravnikov, ki po končanem šolanju niso
dovolj usposobljeni za samostojno delo, opozarjali so
na prevelike vpise v srednje frizerske šole ter prenizko
stopnjo zahtevnosti znanja, ipd.
Sekcija je v letu 2002 za predsednico izvolila Andrejo
Arnolj. Vse aktivnosti iz prejšnjih obdobij so se nadaljevale. Sestanki so potekali vsak prvi ponedeljek v
mesecu, razen julija in avgusta in vselej so bili dobro
obiskani. Glavna poudarek je bil na izobraževanju, iz22
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menjavi mnenj o novostih v frizerski
dejavnosti, novih smernicah v oblikovanju pričesk ter uporabi novejših
frizerskih preparatov in pripomočkov
ter podajanju mnenj in pripomb k zakonodaji.
Posebno pozornost v letu 2007 so člani sekcije namenili obravnavi problematike plačevanja nadomestila agencijam za zaščito avtorskih pravic, kot so
SAZAS, ZAMP, IPF. V sodelovanju
z Izobraževalnim centrom pri OZS
so izvedli seminar Vloga frizerja skozi psihologijo do stranke, organizirali
predstavitev modnih smernic na področju frizerstva za prihajajoče obdobje, ki jo je vodil Jani Mali, pripravili
izlet na Kornate, tradicionalno novoletno srečanje članov in pomagali članici
sekcije, ki je utrpela škodo v poplavah.
V letu 2008 je sekcija v sodelovanju s
Primožem Keršičem, mednarodnim
stilistom podjetja Kemon, izvedla izobraževalni seminar, na katerem je
predstavil pomladno kolekcijo, pomen
mode za komunikacijo, obenem pa je
praktično predstavil dve tehniki striženja, tehnike barvanja in izvajanja
kontrastov in pramen. Zaradi dobrega
odziva s strani udeležencev, je sekcija z
njim izvedla še en seminar v letu 2009.
Tisto leto so si člani sekcije ogledali
tudi safari park v Italiji.
Leto 2010 je minilo v prilagajanju
poslovanja spremenjeni zakonodaji.
Spremenjen je bil namreč Pravilnik
o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti
higienske nege in drugih podobnih
dejavnosti, spremenila se je višina minimalne plače za zaposlene delavce,
pokojninska reforma, predvidena je
bila uvedba davka na nepremičnine ter
sprejete spremembe na področju varstva in zdravja pri delu. Konec leta je
sekcija izvedla kreativni seminar striženja in barvanja, ki ga je vodil Matej
Komar.
Z izobraževanji je sekcija nadaljevala tudi v naslednjih letih. Tako sta
leta 2012 potekala kreativni seminar
»look & learn«, na katerem je Fenos
Aleksander predstavil pravilne izbire

tehnik preciznega geometričnega striženja, smiselne oddelitve las, uporabe
različnih osnovnih tehnik striženja ter
seminar modnega striženja po principu prizme, ki je bil izveden v sodelovanju s podjetjem Trimužijat.
V letu 2013 so se člani sekcije seznanili s pričetkom delovanja svetovno znanega izobraževalnega portala
MyHairDressers.com, pripravili so
strokovno ekskurzijo v podjetje Neticom d.o.o., kjer so si ogledali predstavitev vrhunske lasne kozmetike
in blagovne znamke »z.one concept«
ter se seznanili z novostmi na področju
frizerske dejavnosti, prav tako so izvedli »look & learn« seminar v
sodelovanju s podjetjem Ilirija, kjer so
bile predstavljene novosti na področju
striženja, barvanja in spenjanja las.
Vodenje sekcije je leta 2014 prevzela
Valerija Vaupotič. Sekcija je nadalje-

vala z rednim sestajanjem in izobraževanjem, izveden je bil seminar s predstavitvijo novosti, ki ga je izvedel Mare
Filipič.
Tudi leto 2015 je bilo zelo aktivno. Na
sestankih so člani obravnavali tekočo
problematiko, s katero se srečujejo pri
svojem delu, pri čemer so izpostavili zlasti spremembe na davčnem področju in predloge za izobraževanje.
Izvedena sta bila seminarja WELLA
v sodelovanju s podjetjem ProKozmetika v Šenčurju, in sicer v spomladanskem in jesenskem času. Sekcija je
opravila tudi nakup vstopnic za veliki
show Style session »Subrina Professional z gosti«, ki je potekal v Ljubljani.
V mesecu decembru je potekalo družabno srečanje članov. K udeležbi na
izobraževalnih dogodkih so povabili
tudi svoje stanovske kolege iz celotne
Gorenjske regije.

Člani so bili skozi leta redno seznanjeni
tudi z aktivnostmi Sekcije frizerjev pri
OZS, zato so se lahko udeležili več
različnih strokovnih srečanj frizerjev,
sejmov frizerstva in kozmetike. Lahko
rečemo, da je Sekcija frizerjev ena
najaktivnejših sekcij v okviru OOZ
Škofja Loka. Zahvala gre vsem predsednicam in članom, ki se sestankov
še vedno redno udeležujejo in na njih
tudi aktivno sodelujejo.
Valerija Vaupotič, predsednica sekcije:
»Moja želja je, da bi sekcija še naprej
tako dobro oziroma še boljše delovala,
da bi se člani sestankov in izobraževanj
udeleževali v čim večjem številu ter
tako skrbeli za svojo strokovnost.
Zahvaljujem se kolegom za izraženo
zaupanje za vodenje sekcije in obljubljam, da bom še naprej delala v dobro
vseh nas.«

SEKCIJA gostincev

Pavle Gantar

Vesna Čarman

Društvo samostojnih obrtnikov je bilo ustanovljeno
leta 1976. Kakšni dve leti po ustanovitvi je bolj slabo
delovalo, saj ni bilo sredstev. Gostinci so čutili močno
potrebo po združevanju, zato so zbirali prostovoljne prispevke, da so se lahko sestajali, pogovarjali o
problemih in o tem pisali zapisnike. Srečevali so se
v gostilni Pri Pavletu v Škofji Loki. Vse aktivnosti so
financirali sami, istočasno pa so uvedli tudi poseben
»fond za venec«, iz katerega so črpali sredstva za žalni
venec v primeru smrti upokojenega obrtnika - gostinca. Ko je postalo članstvo leta 1979 v tedanjemu Društvu obrtnikov obvezno, se je ustanovila prva sekcija
– Sekcija gostincev.
Njen prvi predsednik je bil pokojni Pavle Gantar. Izvolili so tudi 8-članski odbor in k sodelovanju povabili tudi ostale člane sekcije, saj so se že tedaj zavedali,
da bo obremenitev članov odbora prevelika, koristi od
uspešno rešenih zadev pa bodo imeli vsi člani sekcije.
Odbor se je sestajal priložnostno in po potrebi, obravnaval formiranje cen, kategorizacijo obratovalnice
(bife, gostilna, gostišče), obratovalni čas, registriranje
prenočišč. Deloval je tudi širše in obravnaval naloge,
ki so bile splošnega družbenega pomena.
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Kasneje so se gostinci soočali s pomanjkanjem kadra. Največ težav v
osemdesetih so imeli s podražitvijo
hrane. Prav zato so bili zagovorniki
sprostitve cen pri hrani. Na svojih sestankih so obravnavali probleme glede
davčne politike, podražitve cen in obdavčitve.
Leta 1983 so veliko truda in dela vložili v pripravo in potek prve povojne
razstave, kjer so se tudi uspešno predstavili, leta 1984 so obravnavali nove
obrazce za davčno napoved in uvedbo
kartic in dvostavnega knjigovodstva,
veliko so polemizirali okrog uvedbe
registrskih blagajn, obravnavali so tudi
spremembe obrtnega zakona in zakona o davkih občanov, deležni pa so
bili tudi očitkov, da prijavljajo premalo
ostanka čistega dohodka. Nastopilo je
obdobje stagnacije gostinske ponudbe
v občini Škofja Loka. Iz analize so
razvidni naslednji vzroki: nestimula23

tivna davčna politika, zakon o tehnični opremi lokalov, lokacijska dovoljenja, kreditni pogoji, nerealne
amortizacijske stopnje.
Leta 1988 so se gostinci udeležili gostinsko turističnega zbora v Postojni in bili navdušeni nad prikazom,
saj je v ambientu jame bila predstavitev posebno doživetje.
Andrej Karlin
od 1990 do1998 in
od 2010 dalje

Predsednik sekcije gostincev je leta 1990 postal Andrej Karlin. Gostinci so bili pozvani, da podajo prijave šušmarjev, ki so bile nato posredovane inšpekciji,
vendar tudi kazni niso veliko zalegle. Podane so bile
pobude, da bi zaživel razvoj turizma v Škofji Loki.
Gostince je doletela novost plačila prometnega davka
od prodajne cene, torej tudi od zaslužka, kar pomeni
korak nazaj v gostinstvu in turizmu. Značilno za to
leto je padec kupne moči in prazni gostinski lokali.
Tudi leto 1991 je bilo za gostince slabo, saj so se zelo
poslabšale ekonomske in socialne razmere v državi.
Opazen je bil porast picerij in bifejev in po stanju
31.12.1992 je bilo v občini skupaj 68 obratovalnic, ki
so opravljale gostinsko dejavnost, od tega 20 gostiln,
ostalo pa so bili bifeji in okrepčevalnice.
Leta 1993 je bila natiskana turistična mapa o Škofji Loki, v mapo se je prilagalo tudi seznam zasebnih
gostiln s prehrano. Pogajali so se z bankami in občinskimi organi za dodeljevanje ugodnejših kreditov oz.
subvencije obrestne mere, predlagali so promoviranje
Škofje Loke v tujini, da bi v kraj pridobili čim več
avtobusnih izletnikov, na sestanke so vabili tudi predstavnike policije in se skupaj dogovarjali za upoštevanje zakonskih pravil.
V začetku leta 1995 je bil sprejet zakon o gostinstvu,
nekoliko kasneje pa še pravilnik o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih lokalov, na katerega je
bilo veliko pripomb, a žal niso bile upoštevane. Junija
je bil sprejet tudi pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo delo v gostinski dejavnosti. Organizirali so predstavitev prodajnega skladišča
C&C podjetja LOKA, degustacijo LOKA kave in
pršuta MIP-a iz Nove Gorice. Pri podjetju LOKA
so uspeli doseči 1,5 % superrabata na plačan promet.
Tudi v naslednjih letih so bile organizirane degustacije, kot npr. vin vinske kleti Istenič, mesnih izdelkov
podjetja Kraljeve mesnine, majonez podjetja Amora
in Loka kave, podjetje Elektronček je predstavilo najsodobnejše poslovanje na računalniških blagajnah za
področje gostinstva, izvedene so bile razne strokovne
ekskurzije, tečaji in predavanja.
Leta 1998 je vodenje sekcije prevzela Vesna Čarman.
V tem letu so se člani udeležili dveh strokovnih ekskurzij, tečaja priprave srednjeveških jedi, ki so jih gostom ponujali v okviru praznovanja občinskega pra24
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znika Občine Škofja Loka. Dva člana
sta se udeležila predstavitve tipičnih
jedi iz kaše na Gostinsko turističnem
zboru v Rogaški Slatini. Člani sekcije
so zbrali tudi 250.000 Sit za pomoč v
požaru prizadetemu članu sekcije.
Naj na kratko omenimo še nekaj aktivnosti sekcije. Leta 2000 je izdala
Katalog gostinske ponudbe, v njem se
je predstavilo 22 gostinskih lokalov,
leta 2002 pa so se predstavili na sejmu
GAST v Celovcu, sodelovali pri ustanavljanju lokalne turistične organizacije in razpravljali o njenem vplivu na
delovanje gostincev. Izpostavili so problem točenja pijač v športnih društvih
in zahtevali večjo kontrolo inšpekcije
glede obratovanja, organizirali predavanje o kalkulaciji cen in oblikovanju
jedilnih listov ter obravnavali spremembe zakonodaje. Leto 2003 so zaznamovale priprave na uvajanje sistema HACCP. Leta 2004 pa so gostinci
pripravili predstavitev hrane na sejmu
Alpe Adria v Ljubljani ter organizirali
tečaj poznavanja vina.
Na zboru članov leta 2006 je bil za
predsednika sekcije izvoljen Janez
Fon. Sekcija je v naslednjih letih organizirala tečaj priprave sezonskih jedi,
priprave rib, srednjeveških jedi, izobraževanja s področja HACCP, sodelovala
je pri oblikovanju gostinske ponudbe
na Podjetniški tržnici v okviru Tedna
obrti in podjetništva na Loškem, se
ukvarjala s pretiranim povišanjem tarif
za predvajana avtorska dela, sodelovala
pri Škofjeloškem pasijonu…
Leta 2010 je vodenje sekcije ponovno
prevzel Andrej Karlin. Izvedena je
bila strokovna ekskurzija v Prekmurje. Člani sekcije so se seznanili s turističnimi programi, ki jih je po ukinitvi
Lokalne turistične organizacije Blegoš
prevzela Razvojna agencija Sora.
V letu 2011 so člani sekcije prejeli informacijo o prenovljenih smernicah
dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu, lepo število
gostincev se je v okviru 10. Dnevov
turizma na Loškem udeležilo kulinarične delavnice »Pozabljene jedi iz
domačega vrta«, ki jo je vodil Andrej

Goljat. Seznanili so se tudi z idejo o
oblikovanju skupnega projekta članov
Sekcije gostincev na področju turizma
in kulinarike na škofjeloškem območju ter ob koncu leta izvedli strokovno
ekskurzijo v Goriška Brda (ogled kleti
vinogradnika Erzetiča, ogled domačije in vinske kleti Belica v Medani ter
posestva La Subida na italijanski strani Goriških Brd), v začetku leta 2012
pa dvodnevno strokovno ekskurzijo na
Primorsko.
Sekcija je leta 2012 realizirala dve izobraževanji, in sicer na temo peke kruha in poznavanja vin. Veliko dela je
bilo namenjenega realizaciji projekta
Okusi loškega podeželja. Najprej so se
sodelujoči v projektu ogledali primere
dobrih praks, kjer s pridom izkoriščajo in uspešno povezujejo gostinske
ponudnike in lokalne pri/predelovalci
kakovostnih živil (Eko Terme Snovik,
OOZ Murska Sobota, Mlinarstvo in
oljarstvo Boštjan Premoša, Ekološko
sirarno Gorički raj, Medičarstvo Celec
in Gostilno Rajh).
V letu 2012 je bila sekcija skupaj z
Razvojno agencijo Sora, vodilnim
partnerjem v projektu ter Društvom
za razvoj podeželja Resje in Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Škofja Loka,
uspešna pri prijavi na razpis, kjer je
črpala sredstva iz Leader projekta, ki

je sofinanciral projekt v višini 85%. V
projektu so izhajali iz pestrosti škofjeloškega podeželja, ki je med drugim
znano tudi po zdravih in kvalitetnih
prehrambnih produktih, ki jih pišejo letni časi in kuhinja naših babic. S
projektom so želeli na eni strani spodbuditi lokalne pridelovalce oz. predelovalce kakovostnih izdelkov s podeželja ter na drugi strani tudi nosilce
gostinskih dejavnosti, da preferirajo
kakovostne produkte s podeželja. Na
ta način naj bi z vključevanjem kakovostnih produktov podeželja izboljšali,
popestrili in obogatili lokalno gostinsko ponudbo ter povečali razpoznavnost in učinkovitost trženja kvalitetnih
lokalnih produktov ter jih naredili dostopnejše za širšo javnost.
Projekt se je izvajal v 2 fazah, pričel
se je v septembru 2012, druga faza pa
se je zaključila v oktobru 2013. V 14
izbranih gostilnah na Loškem so bile
tako dane na pokušino različne, sodobnemu času in okusu prilagojene
tradicionalne jedi, ki so pripravljene
po starih receptih in iz kvalitetnih živil
lokalnega in slovenskega izvora. Lokali z obogateno, letnemu času prilagojeno gostinsko ponudbo, so prepoznavni
po slikovitem znaku, ki krasi tablice na
vhodih v gostinske lokale. Seznam gostinskih ponudnikov s širšega loškega
območja, skupaj s predstavitvijo jedi,

ki jih ponujajo, je objavljen na spletni
strani http://olp.skofja-loka.com. Na
spletni strani je objavljen tudi seznam
ponudnikov pridelkov in izdelkov škofjeloškega območja, v katerem je zbrana pestra ponudba lokalnih pridelkov
in izdelkov ter njihovih ponudnikov. V
okviru projekta je bilo tako izvedenih
več srečanj, strokovnih izobraževanj in
sestankov, celoten opis aktivnosti pa
je razviden iz posebnega poročila, ki
je nastal ob izvedbi projekta s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.
Leto 2014 in 2015 je minilo v prilagajanju gostinstva novim spremembam
v zakonodaji, potrebno je bilo pričeti
z označevanjem alergenov živil v gostinskih lokalih, nekaj članov pa se je
udeležilo tudi Strokovnih dnevov gostinstva, ki jih je organizirala Sekcija
za gostinstvo in turizem pri OZS ter
ogleda nove pivnice Pivovarne Union
v Ljubljani. Konec leta 2015 je minil
predvsem v znamenju uvajanja davčnih blagajn oz. prilagajanju obstoječih
blagajn novim davčnim zahtevam.
Andrej Karlin, predsednik sekcije:
»Gostinci bomo še naprej delali pridno
in prizadevno, se trudili za obogatitev
svoje gostinske ponudbe v zadovoljstvo
naših gostov.«

SEKCIJA gradbenikov
Na pobudo članov, ki se ukvarjajo z gradbenimi dejavnostmi, je bila sekcija ustanovljena leta 2000. Za
predsednika je bil izvoljen Jože Misson.

Jože Misson

Leto 2001 je bilo zaznamovano z novostmi, ki jih je
prinašal zakon o zdravju in varstvu pri delu in pripravi
izjave o varnosti z oceno tveganja. Ogledali so si mednarodni sejem gradbenih materialov, gradnje, opreme
in renoviranja - BAU v Muenchnu. V sodelovanju s
podjetjem Kadis je bilo izvedeno predavanje in izpit
iz varstva pri delu. Člani so pridobili pojasnila v zvezi
s kalkulacijami cen v gradbeništvu, urnih postavkah,
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o dnevnim in mesečnim sestavljanju
obračunov, zlasti pisanju dnevnika izvedenih del. Predstavljen je bil tudi
računalniški program kalkuliranja cen
skupaj s ceniki.
V letu 2002 so bili seznanjeni z zakonskimi določbami, ki jih nadzorujejo
tržni inšpektorji na terenu, zlasti glede zbiranja atestov zaradi morebitnih
reklamacij ter pomembnosti pisanja
gradbenih dnevnikov. Obenem so iz25

razili zaskrbljenost nad upadanjem interesa med mladimi za izobraževanje v gradbenih poklicih.
V letu 2003 je sekcija opozarjala člane na pomembnost včlanitve v Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije GIZ. Imeli so predavanje na temo
Gradbena pogodba in novosti iz zakonodaje v gradnji
objektov, ki ga je izvedlo podjetje Kadis.
Tomaž Potočnik

Februarja 2004 je sekcija organizirala izobraževanje
na temo Obračun gradbenih del. Predstavljene so bile
novosti na področju gradbeništva. Žal je udeležba na
sestankih in aktivnostih sekcije vse bolj padala.
Leta 2006 je vodenje sekcije prevzel Damijan Gartner. Sekcija je izvedla predstavitev programske opreme BLIST za gradbenike, ki je bila pripravljena na
podlagi normativov, izdelanih s strani Sekcije gradbenikov pri OZS. Člani so razpravljali o pomenu pravilnega pristopa ob prevzemu posla, sklenitvi ustrezne
pogodbe, pomenu tekočega vodenja dokumentacije,
pisanju dnevnikov, o pomenu kvalitetnega nadzora,
uporabi kakovostnih materialov, sprotnem izstavljanju računov oz. situacij, v primeru neplačil pa tudi
opominov, kar je vse osnova za uspešno izterjavo.
Sekcija je bila leta 2008 bolj aktivna. Organizirala je
več različnih predavanj in ogledov sejmov. Najprej je
bil organiziran ogled sejma »Das Häuslbauer« - sejem
gradbeništva v Celovcu, nato pa ogled Mednarodnega
sejma buldožerjev in gradbene mehanizacije »Samoter« v Veroni v Italiji. Na predavanju je Maja Simon,
vodja Laboratorija za beton iz Zavoda za gradbeništvo
Slovenije, predstavila uporabo različnih betonov in
njihove nove oznake. Na istem predavanju je bila
predstavljena tudi izdelava estrihov in uporaba lepil,
ki jo je pripravil svetovalec podjetja Mapei. Sprejet
je bil nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov. Da bi gradbeniki pridobili
podrobnejše informacije o sprejetih spremembah, je
sekcija organizirala predavanje z naslovom: »Obveznosti in pravice gradbenega izvajalca - spremembe in
dopolnitve Zakona o graditvi objektov«. Predavateljica Aleksandra Velkovrh, strokovnjakinja na področju
gradbeništva, je prisotne opozorila na škodljive člene
v gradbenih pogodbah. Predstavljene so bile vsebine s
praktičnimi primeri (vzorci dokumentov), ki jih mora
obvezno poznati vsak izvajalec. Tako so bila predstavljena dela, za katera potrebujemo gradbeno dovoljenje in gradbeno dovoljenje za enostavne objekte,
pogoji za odgovorno vodjo del/posameznih del, zavarovanje izvajalca, pogoji za začetek izvajanja del,
kaj lahko zahteva izvajalec od investitorja, obveznosti
izvajalca med izvajanjem del, obvezna dokumentacija
na gradbišču, dokumentacija ob predaji objekta (izvedena dela, dokazila o zanesljivosti). Organiziran je bil
tudi tečaj in izpit iz varstva pri delu.
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Na sestankih leta 2009 so člani sekcije poudarjali, da bi gradbeniki – izvajalci morali v večji meri kandidirati
na razpisih. Izrazili so zaskrbljenost
zaradi nastanka gospodarske krize in
njenega vpliva na gradbene investicije
v prihodnjih letih ter izrazili pričakovanja o nižanju cen. Organiziran je bil
ogled 7. Mednarodnega sejma gradbenih strojev in vozil »Kottingbrunn«
v Avstriji ter predavanje na aktualno
temo Organizacija gradbišča.
Leta 2010 je bil za predsednika sekcije
izvoljen Tomaž Potočnik, ki sekcijo
vodi še danes. Člani so organizirali dvodnevno strokovno ekskurzijo v
München, kjer je potekal mednarodni
sejem BAUMA. Na zbor članov so
bile podane informacije o inšpekcijskem nadzoru opravljanja gradbenih
dejavnosti, podani so bili odgovori na
vprašanja o ravnanju z odpadki, vodenju dokumentacije in ostalih zadevah,
na katere morajo biti pozorni gradbeniki pri svojem delu.
Tudi leto 2011 je bilo aktivno. Člani so
se najprej odpravili na strokovno ekskurzijo z ogledom mednarodnega sejma VIATEC v Bolzanu. Sejem je bil
namenjen cestni gradnji in gradnji infrastrukture v hribovitih območjih. Ob
koncu leta je izvedla tudi predavanje o
prevozih v gradbeništvu in prevozih za
lastne potrebe. Iz prakse je razvidno,
da gradbeniki največkrat ne vedo, kaj
vse morajo upoštevati pri svojem delu
na področju socialne zakonodaje, kot
je npr. spoštovanje določil, ki se nanašajo na delovni čas, odmore in počitke
voznikov, pravilnost uporabe tahografa
in podobno. Odgovore na vprašanja in
dodatna pojasnila je poskušal podati
Zdravko Igličar.
Člani so leta 2012 pripravili strokovno ekskurzijo v München, kjer se je
odvijal sejem IFAT ENTSORGA,
mednarodni sejem upravljanja z vodo,
odplakami, odpadki in za reciklažo ter
redno sedemurno usposabljanje voznikov, ki imajo pridobljeno temeljno
kvalifikacijo za voznika in s tem kodo
Evropske unije.
Sekcija gradbenikov je bila med bolj
aktivnimi sekcijami leta 2013. Že v

začetku leta se je nekaj članov sekcije udeležilo tradicionalnega Srečanja
gradbincev, ki ga vsako leto organizira
Sekcija gradbincev pri OZS. Pozvali
so k večji udeležbi na tovrstnih dogodkih, saj so pripravljena zelo strokovno
in kvalitetno, prav tako so teme aktualne in koristne.
Veljati je začela Uredba o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih
in premičnih gradbiščih, ki je uvedla
obvezno prijavo kratkotrajnih del na
višini, zato je sekcija v goste povabila Boštjana Hartnerja iz Inšpektorata
za delo, ki jim je podrobneje predstavil
samo izvedbo prijave. Članom so se
pridružili tudi številni stanovski kolegi
iz celotne Gorenjske.
Sekcija je organizirala in izvedla dvodnevno strokovno ekskurzijo na 30.
Mednarodni sejem gradbene mehanizacije, gradbenih vozil in gradbene
opreme BAUMA 2013 v Münchnu,
ki poteka le vsake tri leta. Po povratku
so izrazili navdušenje nad sejemskim
vzdušjem, ki je dajalo vtis, da gradbeništvo v tujini pomeni eno od gonilnih
dejavnosti gospodarstva, ki je cenjeno
in ima pomembno mesto v družbi.
Izvedla je še predavanji o ravnanju z
gradbenimi odpadki, na temo pravilne
postavitve gradbenih odrov in 4. sklop
usposabljanja za voznike, pozabila pa
ni niti na humanitarnost, saj je del svojih sredstev namenila za humanitarno-

-tekmovalno akcijo slikopleskarjev,
katere cilj je bil v enem dnevu prebarvati prostore ginekološkega oddelka in
intenzivne nege v kranjski bolnišnici,
ki je bila zgrajena leta 1964.
V letu 2014 je sekcija pripravila dve
strokovni ekskurziji. Prva je vsebovala ogled Nuklearne elektrarne in Hidroelektrarne Krško, druga pa ogled
edinega slovenskega mednarodnega
pristanišča Luko Koper in tamkajšnje
terminale, podjetja Marmor Sežana
d.d. in njegovih kamnolomov Lipica
I. in Lipica II., ki sodita med največje
slovenske kamnolome in kjer kamen
pridobivajo tudi s podzemno eksploatacijo.
Prav tako so si člani sekcije lahko skupinsko ogledali gradnjo tunela Škofjeloške obvoznice. Zanimivo je, da je
ravno nekaj dni po ogledu prišlo do
preboja tunela, zato so udeleženci lahko videli vse gradbene faze.
V letu 2015 pa je sekcija pripravila tudi
ogled strokovnega sejma gradbenih
strojev MAWEV v Ennsu, kjer so člani lahko videli najsodobnejše gradbene
stroje, veliko priključkov in opreme ter
seveda sodobna gradbena vozila.
V letošnjem letu so se udeležili dvodnevne strokovne ekskurzije na Bavarskem. Prvi dan je bil namenjen
predvsem ogledu tovarne vozil BMW,
drugi dan pa ogledu največjega strokovnega sejma strojev in gradbene

mehanizacije BAUMA, ki je od 11. do
17. aprila potekal v Münchenu.
Člani sekcije so se redno predstavljali
na Podjetniški tržnici v okviru Tedna
obrti in podjetništva na Loškem,
kjer so vsakič poskrbeli za domiselno
popestritev dogajanja.
Navedenih je le nekaj bistvenih aktivnosti. Poleg teh so bili člani redno
informirani o delovni zakonodaji,
možnosti pridobivanja finančnih sredstev, izobraževanja, tekočih zadevah za
poslovanje, ipd.
Tomaž Potočnik, predsednik sekcije:
»Obrtniki od nekdaj čutimo potrebo po
združevanju. Tako, kot so bili že davno
obrtniki združeni v cehe in na ta način
lažje dosegli več, tako je tudi današnji
način združevanja obrtnikov v Obrtni
zbornici in znotraj nje v Sekcije, namenjen istemu cilju.
Sekcija gradbenikov združuje obrtnike
s podobnimi potrebami in podobnimi
težavami.
Člani sami oblikujejo program dela
Sekcije, tako da v čim večji meri
zadovoljuje potrebe in rešuje težave
članov.
Vsi, ki še niste člani, lepo vabljeni, da se
nam pridružite in se prepričate, da je
dobro in lepo biti član Sekcije gradbenikov.«

SEKCIJA inštalaterjev
Sekcija inštalaterjev je bila ustanovljena na zboru inštalaterjev 9. septembra 1992. Izvoljen je bil izvršilni
odbor in za predsednika sekcije Jože Gaber, ki je to
funkcijo opravljal vrsto let, vse do leta 2010, ko je njeno vodenje prevzel Franc Jelenc.
Sekcija inštalaterjev pri OOZ Škofja Loka je bila
ustanovljena celo kot druga v Sloveniji, prva je bila v
Mariboru.
Jože Gaber

V sekcijo so vključene vse fizične in pravne osebe, ki
opravljajo dejavnosti elekotroinstalaterstva, instalacije
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vodovodnih in ogrevalnih naprav ter
popravila hladilnih naprav.
Že na ustanovnem odboru so se člani
soočali s šušmarstvom, kar pa je problem še danes. Osnovna naloga sekcije
je obravnava tekoče problematike, izobraževanje, ogledi sejmov, medsebojno
svetovanje in pomoč v zvezi z opravljanjem dejavnosti in opozarjanje na
spremembe obstoječe zakonodaje.
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Leta 1985 je Občina Škofja Loka izdala odlok o spremembah odloka o ureditvi prometa v delu mesta Škofja Loka, po katerem so nastopile težave, saj je inštalaterje na Mestnem trgu preganjal mestni redar oz. jim
zaračunaval kazni. Sekcija je podala pobudo, da se za
take primere pridobi posebne dovolilnice. Inštalaterji
so predlagali ukinitev opravljanja zasebne dejavnosti
kot »popoldanec«. Zahtevali so zakonsko ureditev za
napisne table pred objekti v gradnji z imeni izvajalcev
gradbenih ali inštalaterskih del. Zahtevali so tudi
večjo veljavo izdanih računov. Na podlagi računov naj
bi bilo več olajšav pri dohodnini. Tako bi državljani
naročali registrirane izvajalce del in se manj posluževali
šušmarjev.
Večkrat so na sestanke sekcije povabili tudi inšpektorje, tako davčne kot tržne in z njimi skupaj obravnavali
zakonske predpise, težave in možne rešitve, tako da bi
bilo pri poslovanju čim manj nepravilnosti.
Leta 1993 so se člani udeležili športnih iger inštalaterjev, ki so potekale v Mariboru. Obravnavali so problematiko zaposlovanja na črno, dajali pobude, da bi
inšpekcija morala opravljati več nadzora na terenu ter
kršilce odkriti in kaznovati.
Leta 2009 je sekcija pripravila tečaj varjenja, leta 2011
pa se je na sestanku članov predstavilo podjetje Plan-net d.o.o., ki je predstavilo rešitve pri izgradnji sončne
elektrarne.
Vse manjša zainteresiranost članov za udeležbo na
aktivnostih, ki jih je poskušala organizirati sekcija,
je botrovala sprejemu sklepa leta 2011, da je sekcija
začela svojim članom delno vračati stroške v primeru
individualne udeležbe. Ta sklep se glede na finančne

zmožnosti sekcije še vedno vsako leto
na novo oblikuje.
Zaradi zakonskih predpisov, ki je določil pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in
uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in
uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov, je sekcija
v sodelovanju z OZS članom nudila
sofinanciranje obveznega usposabljanja ter opravljanja izpita.
Člani sekcije so redno seznanjeni z
vsemi aktualnimi novostmi na področju
zakonodaje in aktivnostmi tako s strani OOZ Škofja Loka, kot tudi Sekcije
inštalaterjev pri OZS, kljub temu je še
vedno velika želja nekaterih članov po
večjem skupnem reševanju težav, s katerimi se sooča inštalaterska dejavnost.
Franc Jelenc, predsednik sekcije:
»Glede na stalno spreminjaje predpisov
in tehničnih zahtev na področju instalacij ter v luči aktivnosti oblasti, ki si
vztrajno prizadeva za deregulacijo poklicev in uveljavljanje prioritet ozkih
interesnih skupin oziroma lobijev, bo
sodelovanje in povezovanje v poklicih
zagotovo postalo izjemnega pomena, to
pa najlažje izvedemo s tvornim in konstruktivnim delovanjem sekcije.«

SEKCIJA kovinarjev
Ustanovljena je bila 28. septembra 1998. Člani so
za predsednika izvolili Andreja Grobolška, ki je to
funkcijo opravljal do leta 2002. V začetku sekcija žal
ni izvajala posebnih aktivnosti. Za redno informiranje
o novostih na področju zakonodaje je skrbela strokovna služba zbornice.

Andrej Grobolšek

Leta 2002 je postal predsednik sekcije Tomaž Mlakar. Člani so se udeleževali Dnevov kovinarjev, ki jih
je organizirala sekcija pri OZS. Podali so pobudo za
pripravo cenika kovinarskih storitev, opozarjali so na
pomanjkanje kadra, zlasti orodjarjev, na večje sodelovanje in povezovanje med člani.
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Leta 2003 so se udeležili ogleda sejma
strojne opreme EMO v Milanu. Imeli
so tudi predavanje na temo o označevanju proizvodov z oznako CE.
V letu 2004 se je nekaj članov sekcije
udeležilo kovaškega izleta v Ybbsitz
v Avstriji, kjer prirejajo Kovaški šmaren, v okviru katerega so bili prikazana razna kovaška dela. Šli so tudi na
strokovno ekskurzijo na Gorenjsko.
Ogledali so si proizvodnjo kovinske
galanterije podjetnika Milana Megli-

ča, v Tržiškem muzeju pa tudi zanimivo razstavo obrtnih poklicev.
Sekcija si je leta 2005 skupaj s sekcijo plastičarjev, livarjev, orodjarjev in grafičarjev ogledala podjetji Roto
in Inoks v Černelavcih pri Murski Soboti.

Tomaž Mlakar

Tudi v naslednjih letih je sekcija skrbela predvsem
za organizacijo strokovnih ekskurzij in izobraževanj.
Tako so se člani leta 2006 udeležili predavanja z naslovom Označevanje jekel, ki ga je organiziralo podjetje
Merkur, strokovne ekskurzije v Stuttgart v organizaciji Sekcije kovinarjev pri OZS ter pripravili strokovno
ekskurzijo v Cerkno.
Članom sekcije, ki so se udeležili izobraževalne
delavnice v okviru OZS z naslovom Certifikati, izjave
in znaki skladnosti za kovinske proizvode, je sekcija
leta 2007 krila stroške udeležbe.
V letu 2008 so si člani ogledali prostore podjetja Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. v Selcih, leta 2009
obratovalnico QUICK INŽINIRING podjetje za
proizvodnjo in trgovino d.o.o. v Poljanah, leta 2010
so obiskali podjetje Metrel mahanika d.o.o. v Horjulu,
leta 2011 pa proizvodno delavnico v podjetju JUNC
CNC d.o.o. v Tolminu.
Leta 2012 je potekala strokovna ekskurzija na območju Novega mesta. Udeleženci so si ogledali proizvodnjo podjetja Revoz d.d. in se srečali s predstavniki
Sekcije kovinarjev pri Območni obrtno-podjetniški
zbornici Novo mesto.
Bolj aktivno je bilo za člane sekcije leto 2013. Skupaj
s Sekcijo plastičarjev, orodjarjev, livarjev in grafičarjev
so organizirali in izvedli ogled mednarodnega strokovnega sejma Forma Tool, Plagkem, Graf&Pack in
Livarstvo, ki je potekal v Celju. Prav tako so pripravili strokovno ekskurzijo v Idrijo. V pestrem programu
so si najprej ogledali koncern Kolektor (predstavitev
koncerna, ogled RTC-ja, ogled proizvodnje v diviziji B0 in ogled orodjarne in strojegradnje), nato pa še
podjetje Ascom d.o.o. in njihovo proizvodnjo drsnih
obročev in komutatorjev. Tik pred iztekom leta so se
odpravili še v Hrpelje, kjer so si ogledali obratovalnico
Mehanska obdelava kovin Bojan Spasović s.p., nato pa
še podjetje PLAMA-G.E.O, d.o.o., v Podgradu, ki se
ukvarja z izdelovanjem galvanskih in čistilnih naprav.
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Tudi leto 2014 je bilo pestro. Poleg sestankov je sekcija pripravila strokovno
ekskurzijo v Salzburg, v okviru katere so si člani ogledali tudi znameniti
Hanger 7, impozantno kovinsko in
stekleno konstrukcijo, v kateri je predstavljena zbirka letal in dirkalnikov
Formule 1 ekipe Red Bull.
Leta 2015 so si ogledali obratovalnici
članov Orodno kovaštvo in lesarstvo
Jože Krmelj s.p., Log nad Škofjo Loko
in podjetja Stotnkar v Cerkljanskem
vrhu.
Vsa leta so se člani udeleževali tudi
aktivnosti, ki jih je pripravila Sekcija
kovinarjev pri OZS, kot so tradicionalni Dnevi kovinarjev, ogledi sejmov
in strokovne ekskurzije v tujino.
Tomaž Mlakar, predsednik sekcije:
»Sekcija kovinarjev je zelo ponosna
na dosežke članov, še posebej nagrajenega gospoda Borisa Meseca, Obrtnika leta 2011, lastnika podjetja Mebor
d.o.o. in gospoda Marka Lotriča, lastnika podjetja LOTRIČ Meroslovje
d.o.o., nominiranega za Obrtnika leta
2008 in prejemnika bronaste Gazele
Slovenije 2012.
Letos smo si v okviru strokovne ekskurzije ogledali obe omenjeni obratovalnici
in na ta način še utrdili medsebojne stike ter dobre poslovne in osebne vezi.
Slednje pa je tudi v prihodnje glavni
moto delovanja Sekcije kovinarjev.
V letošnji jeseni bodo člani sekcije v
okviru OZS sodelovali na MOS 2016,
gostili sejo Upravnega odbora Sekcije
kovinarjev pri OZS v Škofji Loki ter
pripravili strokovno ekskurzijo v zelo
uspešno podjetje UNIOR.«
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SEKCIJA lesarjev
Že v letih od 1976 do 1982 so se obrtniki, ki so opravljali lesno dejavnost, občasno srečevali. Leta 1982 se
je na pobudo lesarjev ustanovila sekcija in za predsednika je bil izvoljen Karol Jezeršek, ki je to funkcijo
opravljal do leta 1990. Funkcijo predsednika sekcije
sta nato opravljala še Jurij Tavčar (od 1990 do 1998)
in Matjaž Oblak (od 1998 do 2006), od leta 2006 pa
je njen predsednik Uroš Jenko.
Karol Jezeršek

Jurij Tavčar

Matjaž Oblak

Uroš Jenko

Značilno za prvo obdobje delovanja sekcije lesarjev je
bila problematika uvoza osnovnih sredstev. Osnovna
sredstva so se lahko uvažala le do določene vrednosti.
Če je cena stroja presegala dovoljeno, stroja iz tujine
niso mogli uvoziti, saj ga cariniki niso pustili čez mejo.
Obrtniki pa so pri tem pokazali veliko mero iznajdljivosti. Stroje so v tujini razstavili in jih nato v več delih
prepeljali čez mejo, saj tako niso presegali dovoljene
vrednosti. Vse prepeljane dele so nato v delavnici sestavili v celoto. Le na tak način so si lahko pomagali
in si olajšali delo ter tako izvajali kvalitetne mizarske
storitve.
V drugem obdobju delovanja sekcije je bil velik poudarek na strokovnem izobraževanju in tehnoloških
postopkih. V okviru sekcije je bilo organiziranih precej tečajev in seminarjev, kot npr.: površinska obdelava lesa, brušenje rezil, tehnologija, razvoj, lepila….
Prišlo je tudi do povezovanja s podjetji, poglobil se je
odnos s srednjo lesarsko šolo v Škofji Loki na področju izobraževanja.
Za tretje obdobje je značilno sodelovanje s tujino,
predvsem Evropsko unijo, uvajanje interneta v poslovanje, računalniško vodenje strojev, sodobno poslovanje… V tem obdobju se je nekoliko zmanjšalo
zanimanje članov za skupne nastope na sejmih in izobraževanjih, saj so si člani sekcije vse več informacij
poiskali na svetovnem spletu.
V četrtem obdobju je sekcija z novim predsednikom
obogatila svoje aktivnosti. Tako se je povečalo število
predavanj, strokovnih izobraževanj (računalniški tečaji, lakiranje, uporaba barv…), predstavitev dobaviteljev, strokovnih ekskurzij ter sestankov sekcije. Veliko
aktivnosti je sekcija namenjala tudi sodelovanju na
Podjetniški tržnici, ki je potekala v okviru Tedna obrti
in podjetništva na Loškem, pripravila je tudi številne
pobude in predloge za strokovne službe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in sodelovala v različnih
projektih iz področja lesarstva.
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Vsa obdobja je sekcija poskušala čim
bolje sodelovati z lesarsko šolo v Škofji Loki. Opozarjala je na pomanjkanje kadra ter vse večji upad vpisovanja otrok v lesne poklice. Na pobudo
sekcije je Upravni odbor Območne
obrtno-podjetniške zbornice Škofja
Loka v letu 2010 prvič podelil nagradni sklad v višini 1.000 EUR. Finančna sredstva so bila podeljena dijakom
šole, ki so ob zaključku šolanja pokazali največjo kreativnost pri izdelavi
izdelkov. S to aktivnostjo zbornica še
vedno nadaljuje.

Enotno za vsa štiri obdobja delovanja lesne sekcije pa je druženje, v prvih obdobjih pikniki, skupne večerje,
v zadnjem obdobju pa dve strokovni
ekskurziji letno z ogledom kulturnih
znamenitosti in lokalnih podjetij ter
jesenski sestanek na Blegošu. V zadnjih desetih letih so si člani sekcije
tako lahko ogledali Sevnico in Virštajn, Vipavsko dolino, sejem Mabelexpo, potovali so na Finsko, Koroško,
Dalmacijo, Bosno in Hercegovino, v
Savinjsko dolino in Logarsko dolino, Makedonijo, Prekmurje, Srbijo,
Ljubljano, Črno Goro, Slavonijo in
Baranjo, Kras, Bavarsko in Tirolsko,
osrčje Slovenije, Češko, obiskali so
Zgornjesavsko dolino, v prvem polletju leta 2016 pa še Toskano.

Še vedno se ne strinjamo s tem, da
se neobdelan les kot hlodovina vozi
iz naših krajev. Veliko boljše bi živeli,
če bi dodana vrednost ostajala v naših
krajih, odvažali pa bi končne izdelke.
Sekcija se bo v prihodnje še naprej trudila za spodbujanje vpisovanja otrok v
lesne programe srednjih šol, dodatno
izobraževala svoje člane in skrbela za
njihovo povezovanje.
Ponosni smo tudi, da je bil v letu 2004
za prejem priznanja »Obrtnik leta«,
ki ga podeljuje Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, izbran član naše
sekcije Karol Jezeršek, ki je zdaj žal že

pokojni, vendar njegovo uspešno delo
nadaljujejo njegovi otroci. Tudi v njegov spomin potekajo naša redna jesenska srečanja na Blegošu.
Uroš Jenko, predsednik sekcije:
»Kar nekaj časa bo potrebno, da bomo
povrnili lesarski panogi to, kar je nekdaj že bila. Nespametne in napačne
odločitve, kraje premoženja in nazadnje še kriza, je pahnila lesarje v

obupen položaj. Kljub nekaterim sedanjim veljakom, ki poskušajo »postrgati« še tisto, kar je ostalo, se lesarji ne
damo. Menim, da le skupaj in povezani lahko kaj spremenimo. Po naravi
sem optimist in verjamem, da smo na
poti k izboljšanju položaja branže, ki
ne bo lahka, če pa stopimo skupaj, bo
lažja.
Zelo je spodbudno, da se trend vpisa
mladih za poklice v lesarstvu počasi

zopet nagiba v pozitivno smer, pri tem
pa ni zanemarljiv tudi prispevek naše
škofjeloške zbornice oziroma spodbuda mladim, ki jo le ta daje s podelitvijo
denarnih nagrad najuspešnejšim dijakom, seveda pa s tem naše delo in poslanstvo še nista končana.
Vabim vse lesarje, ki imate ideje, da se
nam pridružite, da skupaj premikamo
naš voz proti želenemu cilju!«

SEKCIJA PLASTIČARJEV, LIVARJEV, ORODJARJEV IN GRAFIČARJEV
Na pobudo članov je bila ustanovljena leta 1992. Najprej so sekcijo sestavljali le člani, ki so se ukvarjali s
predelavo plastičnih mas, livarstvom in orodjarstvom.
Za predsednika so izvolili Franca Novaka, ki je to
funkcijo opravljal do leta 2010, nato pa je vodenje
sekcije prevzel Aleš Jezeršek, ki jo vodi še danes.

Franc Novak

Na začetku so člani sekcije ugotavljali, da je največja
težava združevanje in informiranje. Načrtovali so redne sestanek, vsak drugi četrtek v mesecu. Nekaj let je
udeležba na sestankih naraščala, potem pa postopoma
začela padati.
V prvih letih so bili člani aktivni pri sodelovanju in
ogledu strokovnih sejmov. Sodelovali so na strokovnem sejmu FORMA-TOOL v Mariboru in na takratnem Sejmu malega gospodarstva v Kranju ter
organizirali strokovne ekskurzije z ogledi sejmov,
kot so FAKUMA v Friedrichshafnu v Nemčiji, kjer
so obiskali tudi tovarno Krauss Maffei, ki je ena največjih proizvajalk strojev za brizganje na svetu, sejme plastike in gume v Milanu, sejem kavčuka »K« v
Düsseldorfu in sejem DRUPA, ki prav tako poteka v
Düsseldorfu.
Sekcija se je vključila tudi v Društvo orodjarjev Gorenjske, člani so obiskali firmo Engel v Avstirji, kjer
so jim predstavili takratne novosti strojev za brizganje
plastičnih mas, podjetje Hermle v Gosheimu v Nemčiji, znanim po izdelavi frezalnih strojev v orodjarstvu,
organizirali pa so tudi več predstavitev prodajnih program materialov, ki se uporabljajo pri predelavi plastičnih mas in orodjarstvu.
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Leta 2005 so se sekciji pridružili še
grafičarji. Tako se je sekcija preimenovala v Sekcijo plastičarjev, livarjev,
orodjarjev in grafičarjev.
V letu 2006 je sekcija organizirala
ogled dveh sejmov. Nekaj članov sekcije si je ogledalo Mednarodni sejem
gume in plastike PLASTEX (za plastičarje, orodjarje, livarje), ki je potekal
od 16. do 19.5.2006 v Brnu ter Mednarodni sejem strojev in materialov za
grafiko, založništvo in komunikacijsko
industrijo (za grafičarje), ki je potekal
od 9. do 13. maja v Milanu. Organizirali so ogled 9. salona plastičnih
mas, tehnologij in strojev - SamuPlast
2007, ki je potekal v času od 17. do 20.
maja 2007 v Pordenone v Italiji.
V letu 2008 je pripravila ogled sejma
tiskanih medijev - svetovni trg tiska in
tiskanih medijev - Sejem DRUPA, ki
se vsaka štiri leta odvija v Düsseldorfu
v Nemčiji. Ogled je potekal v času od
29. maja do 1. junija 2008. Na pobudo
članov je sekcija organizirala dvodnevni ogled mednarodnega sejma gume in
plastike - PLAST v Milanu. Ogled je
potekal 25. in 26. marca 2009.
V zadnjih letih pa se je angažiranost
članov sekcije pri izvedbi njenih aktivnosti vse bolj zmanjševala, zato se je
sekcija začela povezovati z ostalimi sorodnimi sekcijami, kot so npr. kovinarji.
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Skupaj s kovinarji so organizirali strokovno ekskurzijo ter si ogledali uspešno
proizvodno podjetje. V sodelovanju z
njimi je leta 2005 pripravila organiziran
obisk podjetij Roto in Inoks v Černelavcih pri Murski Soboti, leta 2013 pa
ogled strokovnih sejmov Forma Tool,
Plagkem, Graf&Pack in Livarstvo v
Celju ter strokovno ekskurzijo v Idrijo,
kjer so si ogledali koncern Kolektor in
podjetje Ascom.

Aleš Jezeršek, predsednik sekcije:
»Interes članov sekcije za vključevanje v aktivnosti upada kljub večji
povezanosti z ostalimi strokovnimi
sekcijami naše zbornice. Tako bi bil
morda na mestu razmislek o pogledu
na bistvo sekcije (izobraževanje, povezovanje). Glede na to, da so člani
vedno bolj obremenjeni, tako f izično
kot psihično, in imajo vedno manj časa
zase (si ga ne vzamejo, ker vedno pride

kaj vmes), bi bilo smiselno razmisliti o
nekaj rezerviranih urah za druženje
s stanovskimi kolegi. Teme srečanj bi
bile spontane, v smislu pogovora in
odklopa od vsakodnevnih problemov
in težav. Bistvo bi bilo v strogo določenem časovnem terminu, ki bi si ga
član načrtno rezerviral le zase. V litrski vrč, poln peska (aktivnosti in obveznosti), še vedno lahko natočiš malo
pivo.«

SEKCIJA računovodij
Je najmlajša strokovna sekcija, ki deluje v okviru naše
zbornice. Ustanovljena je bila leta 2007, njena prva
predsednica je bila Majda Strel, ki pa je zaradi takratnega prenehanja opravljanja dejavnosti sekcijo vodila
le nekaj mesecev, nato pa je bila za predsednico izvoljena Katarina Klemenčič.

Peter Podobnik

Prva organizirana aktivnost sekcije po ustanovitvi
je bilo predavanje »Poznavanje bilance – podlaga za
zaupanje poslovnemu partnerju in odločitev za prodajo na odloženo plačilo« pod vodstvom priznanega
strokovnjaka dr. Branka Mayerja.
V letu 2008 je sekcija organizirala pohod na Križno
goro ter tečaj poglobljenega dvostavnega knjigovodstva pod vodstvom Marije Ravnik. Tečaj je potekal v
obliki štirih srečanj.
Leta 2010 je organizirala dve dodatni predavanji:
Sestava letnega poročila za društva in Davki in evidence na kmetiji ter predlagala predavanja, ki so bila
namenjena vsem članom zbornice: kako se pripraviti
na davčni inšpekcijski pregled; letno poročilo za leto
2009 za majhno gospodarsko družbo, davčni obračun za leto 2009 za s.p., preoblikovanje podjetnika v
kapitalsko družbo, knjiženje pomembnih poslovnih
dogodkov, davek na dodano vrednost – retrospektiva
DDV s poudarkom na posebnostih, itd. Pripravila je
tudi pohod na Sv. Andreja.
V letu 2011 je sekcija podala predloge za predavanja
na naslednje teme: seminar Davčni obračun s spremembami za leto 2010, predavanje »Davek na dodano vrednost - spremembe ZDDV-1 od 1.1.2011 naprej«, seminar Davčni obračun za s.p. za leto 2010 in
praktični prikaz letnega poročila za d.o.o., predavanje
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Kako izvajati ZPreZP in ZDDV-1D
v praksi, kaj in kdaj prijaviti v ePobot,
šolo poglobljenega knjigovodstva za računovodje, predavanje Socialno zavarovanje poslovodnih oseb po 1.1.2012,
seminar Spremembe na področju davka na dodano vrednost - ZDDV - 1E.
Tudi v tem letu je bil organiziran pohod, in sicer na Lubnik.
V letu 2012 so bile teme predavanj in
seminarjev: Davčni obračun akontacije
davka iz dejavnosti in obračun davka
od dohodka pravnih oseb, Davčni obračun za samostojne podjetnike za leto
2011, Novosti na področju vodenja
poslovnih knjig za kmete, Spremembe davčne zakonodaje v letu 2012 in
napovedi za leto 2013, Spremembe
DDV po 1.1.2013 (novosti), davki in
inventura ter štiridnevni tečaj dvostavnega knjigovodstva.
Izobraževanje je bila rdeča nit aktivnosti na zbornici tudi v letu 2013.
Tekom leta so bila organizirana predavanja na naslednje teme: Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka
doseženega z opravljanjem dejavnosti
za leto 2012, Novosti iz delovnopravne
zakonodaje, Novosti na davčnem področju, Novosti v obveznem socialnem
zavarovanju samostojnih podjetnikov
in družbenikov - poslovodnih oseb v

letu 2014 ter delavnica: Knjigovodstvo
na kmetijskem gospodarstvu.
V letu 2014 je postal predsednik sekcije Peter Podobnik. Teme izobraževanj
so bile: Nova ureditev poročanja v obrazcih REK od 1.1.2014, Otvoritvena
bilanca za kmetijsko gospodarstvo,
Davčni obračun za pravne osebe, Posebnosti davčnega obračuna za podjetnike, Inšpekcijski nadzor in pogodbe v
delovnem pravu, Dohodninski spekter
podjetnikovega kapitala, E-račun od
prejema do hrambe.
Tudi leto 2015 je bilo pestro. Izvedenih
je bilo 7 izobraževanj, teme pa: Davčni
obračun za leto 2014 in aktualne novosti v letu 2015, Čezmejno opravljanje
storitev v Avstriji, Novosti Zakona o
podaljšanju prehodnega obdobja za

Hrvaške državljane ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev, Spremembe Zakona o gospodarskih družbah, Uporaba elektronskih obrazcev M - prijava podatkov v
obvezna socialna zavarovanja, Davčne blagajne, Kako s čim manj stroški
delno ali v celoti preoblikovati s.p. v
d.o.o.?. Organiziran je bil tudi posvet s
predstavniki Finančnega urada Kranj,
kjer so udeleženci iz prve roke izvedeli
aktualne vsebine iz davčno-finančnega
področja.
Člani Sekcije računovodij vsa leta
tekočo problematiko, zakonodajne
spremembe in novosti rešujejo na organiziranih izobraževanjih s področja
računovodstva in splošnih izobraževanjih, ki so organizirana v okviru OOZ

Škofja Loka in so namenjena vsem
članom zbornice. Podajajo pobude in
pripombe na obstoječo zakonodajo ter
predlagajo teme strokovnih izobraževanj.
Peter Podobnik, predsednik sekcije:
»Menim, da je bila ustanovitev sekcije
smotrna, saj so člani bolj izobraževani
in informirani o vse hitreje spreminjajoči davčni zakonodaji. Prav tako
podajajo mnenja in predloge, ki se upoštevajo pri obravnavanju nove zakonodaje, čeprav so včasih mnenja, da je
brez pomena oz. jih zakonodajalec tako
ne upošteva. Potrebno pa je vztrajati,
centimeter za centimetrom, da na koncu dosežemo tisto, kar smo želeli, ali pa
vsaj približek tega. »

SEKCIJA tekstilcev
Šivilje in krojači so se v okviru obrtnega združenja dobivali na sestankih, ki jih je vodil Anton Bevk, že od
leta 1980 dalje. Prva skupna akcija članov je bila predstavitev svojih izdelkov na obrtniški razstavi v Škofji
Loki leta 1983.

Mara Tavčar

Vida Šubic

Takratna Sekcija šivilj, pletilj in krojačev je bila uradno ustanovljena leta 1984 in je takrat štela čez 70
članov. Za prvo predsednico so člani izvolili Maro
Tavčar. Na prvih skupnih sestankih so se pogovarjali
o nabavi materiala, težko so se dobili ustrezni sukanci, zadrge, podloge, ipd. Po vezah in poznanstvih in
s skupnimi napori so iskali poti, kje dobiti ustrezen
material. Pomagali so si tudi tako, da so po nakupih
hodili čez mejo.
Iz prvega pisnega poročila o delu sekcije, ki smo ga
v arhivu zbornice dobili iz leta 1994, je razvidno, da
so člane že takrat pestili problemi šušmarstva. Na
sestankih so usklajevali cenike in normative za svoje storitve, izmenjavali informacije o nakupih blaga
in šiviljskega pribora, modnih in drugih novostih. V
sekcijo so bili vključeni člani, ki so se ukvarjali s šiviljstvom, krojaštvom, pletilstvom ter ostalimi tekstilnimi dejavnostmi. Člani sekcije so se redno udeleževali
tečajev iz varstva pri delu, ki so bili organizirani zanje
v okviru zbornice.
LOŠKA OBRT

Na sestankih so obravnavali tekočo
problematiko, spremembe na področju zakonodaje, obravnavali modne
smernice pri oblikovanju, krojenju in
šivanju. Za tekoče sledenje modnim
novostim so si naročili nemško modno
revijo Rundschau.
Člani sekcije so se redno udeleževali
strokovnih ekskurzij, ogledov sejmov
mode doma in v tujini ter izobraževanj, ki so jih organizirali v okviru sekcije. Dvakrat so se predstavili s svojimi
kreacijami na obrtniškem plesu OOZ
Škofja Loka in se leta 1998 udeležili
modne revije, ki jo je organizirala Sekcija tekstilcev pri OZS na sejmu MOS
97.
Leta 1998 se je sekcija aktivno vključila v projekt Škofjeloškega pasijona.
Sodelovali so pri izdelavi kostumov.
Večina od 600 sodelujočih v predstavi
je nastopalo v izdelkih naših članov, na
katere so bili člani zelo ponosni, saj so
prispevali k videzu in uspehu predstave.
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Zaradi upokojitve dolgoletne predsednice Mare Tavčar, so člani sekcije v letu 1999 za predsednico izvolili
Vido Šubic. Tega leta je v Škofji Loki potekal sestanek
upravnega odbora Sekcije tekstilcev OZS.

Januška Strojan

V letu 2001 je sekcija obravnavala novosti, ki jih je prinesel Zakon o zdravju in varstvu pri delu in izjavo o
varnosti z oceno tveganja. Člani so podajali pripombe
na visoko obremenitev obrtne dejavnosti, saj se le te z
uvedbo nove zakonodaje vse bolj povečujejo. Organizirali so tečaj Krojno risanje. Naročili so si revijo Modes in revijo Tekstilec .
Na sestankih so se dogovarjali o določbah zakona o
delovnih razmerjih in davčnih obremenitvah. V sodelovanju z revijo Modes so izvedli tečaj krojenja
ženskih hlač. Tečaj je vodila predavateljica na Naravoslovno tehniški fakulteti, Oddelek za oblikovanje v
Ljubljani. Soočali so se s težavami nakupa cenenega
blaga z vzhoda in pomanjkanjem naročil za šivanje po
meri in podobno.
Leta 2003 se je kar 15 članic sekcije udeležilo ogleda
sejma Moda v Milanu. V sodelovanju z revijo Modes
so izvedli tečaj gradiranja ženskih hlač, opozarjali na
slabšanje položaja v tekstilni dejavnosti, velike težave
pri poslovanju, previsoke dajatve, ipd.
Letu 2004 je bila za predsednico izvoljena Januška
Strojan, ki vodi sekcijo še danes. Člani so tisto leto
organizirali izobraževanje z naslovom Kroji, konstrukcije in tendence pletiv za leto 2005/06. Predstavljene
so bile novosti na področju mode, mer in izračuna mer
za risanje osebnih konstrukcij, trije različni načini risanja, modeliranje kroja, načrtovanje modne kolekcije
in gradiranje kroja.
V letu 2006 so na svojih sestankih obravnavali težek
položaj tekstilcev. Sprejeli so sklep, da se Sekciji tekstilcev pri OZS pošlje pobudo, da bi poskušali doseči
razbremenitev tekstilcev, kot npr. z nižjo obdavčitvijo
oz. delno oprostitvijo plačila davka na dejavnost vsem
tekstilcem, saj je bila večina tekstilcev, ki so poslovali, samozaposlenih. Delo je bilo večinoma ročno in je
zahtevalo natančnost, v vsak izdelek je bilo vloženih
veliko ur dela. Člani sekcije so menili, da je izdelava
oblek po meri in tudi ostalo delo v tekstilu, primerljivo z delom domače in umetnostne obrti, zato bi bilo
potrebno doseči, da bi bili priznani normirani stroški
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v enaki višini kot za domačo in umetnostno obrt - v višini 70%. Opozarjali
so, da bo ob poplavi poceni tekstila iz
drugih držav le z ustreznimi spodbudami možno obdržali določeno število
tekstilnih subjektov v Sloveniji.
Leta 2007 so organizirali 4-dnevni
seminar, ki ga je vodila Olga Marguč,
leta 2012 je bila izvedena praktična
delavnica izdelave mil in čistil, leta
2013 pa praktična delavnica izdelave
domače naravne kozmetike s poudarkom na kremah.
Leta 2010 se je sekcija na osnovi svojega sklepa preimenovala v Sekcijo tekstilcev.
Vse slabši položaj tekstilne panoge je
vplival tudi na število članov sekcije in
na zanimanje izvajanja njenih aktivnosti. Zato je bilo teh vse manj, kar je
privedlo do tega, da so leta 2010 sprejeli sklep, da bo sekcija svojim članom
v primeru individualne udeležbe na
strokovnih ekskurzijah in izobraževanjih povrnila del stroškov. Navedeni
sklep sekcija še danes prilagaja glede
na finančna sredstva, s katerimi razpolaga.
Aktivno se je sodelovalo tudi vsako
leto na podjetniški tržnici, ne samo s
stojnico izdelkov, ampak vedno tudi s
predstavitvijo izdelave oz. s šivanjem v
živo. Tako se je sekcija tekstilcev predstavila in pokazala vsaj del vse manj
cenjenega poklica, ki pa žal vedno bolj
izumira, čeprav tega dela poceni uvoz
ne more nadomestiti.
Januška Strojan, predsednica sekcije:
»V želji, da delo sekcije zaradi nezanimanja čisto ne zamre, vabim vse člane,
da se aktivno pridružijo in sodelujejo
na sestankih, za naše skupno dobro.«

SEKCIJA TRGOVCEV IN ŽIVILCEV

Janez Jelenc

Trgovci so se prvič sestali v okviru OOZ Škofja Loka
povsem prostovoljno leta 1992. Za vodjo trgovcev so
imenovali Marijo Kržišnik. S sestanki so nadaljevali
tudi v letu 1993, saj so se sestali kar trikrat. Obravnavali so nov zakon in pravilnike, ki urejajo področje trgovine, zlasti pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe
in pravilnik o vodenju trgovinskih evidenc. Izpostavili
so problematiko prodaje živil po tovarniških prostorih
in na to opozorili inšpekcijske službe. Na sestanek so
povabili tudi tržnega inšpektorja, ki jih je opozoril na
nepravilnosti. Ugotovljeno je bilo, da večjih nepravilnosti ni.
V letu 1994 so nadaljevali aktivnosti iz leta 1993. Sekcija trgovcev je bila ustanovljena leta 1994. Izvoljen je
bil izvršilni odbor in iz članov izvršilnega odbora tudi
predsednik Janez Jelenc.

Matjaž Miklavč

V letu 1994 so trgovci s strani banke prejeli aneks, ki
je enostransko spreminjal pogoje poslovanje s kartico Aktiva. Dogovorili so se, da ne bodo pristali na te
pogoje in iskali drugo banko. Z Veletrgovino LOKA
so sklenili skupno pogodbo, po kateri so bili vsi člani
sekcije deležni enakih pogojev, ne glede na velikost.
Podali so pobudo za poenostavitev vodenja evidenc
pri poslovanju v trgovini. Na področju izobraževanja
so organizirali prikaz prodaje delikatesnih izdelkov,
aranžiranja novoletnih daril, ipd….
S spremembo zakonodaje so trgovci postali obvezni
člani Gospodarske zbornice Slovenije. Čeprav so se
trgovci komaj dobro povezali v okviru naše zbornice,
se jih je več kot polovica odločila, da še naprej ostanejo prostovoljni člani OOZ Škofja Loka.
V letu 1995 so predlagali Veletrgovini LOKA podaljšanje plačilnih rokov, zvišanje superrabata in obračunavanje superrabata tudi od poslovanja z boni. Skupaj
z gostinci so organizirali degustacijo vin vinske kleti
Istenič, mesnih izdelkov podjetja Kraljeve mesnine,
dressingov in majonez podjetja Amora in Loka kave,
podjetje Elektronček pa je predstavilo najsodobnejše
poslovanje na računalniških blagajnah.
Po letu 2000 je prišlo do množičnega ukinjanja
živilskih prodajaln, s tem pa se je znižalo tudi število
članov sekcije.
Leta 2006 so obravnavali Zakon o trgovini, ki naj bi
prinesel spremembe na področju izpolnjevanja izobrazbenih pogojev za odprtje trgovske dejavnosti
oz. za delo v trgovini. Obenem so opozorili na neLOŠKA OBRT

sprejemljivost obstoječega zakona o
avtorskih pravicah, ki je določil previsoke dajatve. Obravnavali so tudi problematiko prodaje »od vrat do vrat«.
Opozorili so na dejstvo, da je tovrstna
prodaja glede sanitarnih pogojev premalo urejena in jo inšpekcijske službe
tudi premalo nadzorujejo. Podzakonski akti bi morali biti sprejeti že pred
oziroma hkrati s sprejemom samega
zakona.
Na željo svojih članov je sekcija v letu
2007 skupaj s Sekcijo gostincev in Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj
organizirala izobraževanje o HACCP
sistemu za nosilce dejavnosti oz. nadzornike.
Leta 2010 so bili v sekcijo vključeni
tudi člani zbornice, ki se ukvarjajo z živilskimi dejavnostmi (mesarstvo, peka
kruha in peciva, sirarstvo in podobno).
Sklep je bil sprejet na zboru članov, na
katerem je bil za novega predsednika
sekcije izvoljen Matjaž Miklavč.
Člani Sekcije trgovcev in živilcev so
redno seznanjeni z novostmi iz trgovinske in živilske zakonodaje preko
mesečnih obvestil zbornice in drugih
oblik obveščanja. Njihovo delo je v
preteklih letih potekalo predvsem v
luči prilagajanja zakonskim spremembam, ki vse bolj zaostrujejo zlasti sanitarne pogoje opravljanja živilskih
dejavnosti. Ena od bolj aktualnih v zadnjem času je označevanje alergenov v
živilih in hranilne vrednosti za predpakirana živila.
Matjaž Miklavč, predsednik sekcije:
»Mali trgovci se v današnji množici velikih trgovskih gigantov lahko prebijajo le s kvaliteto, dodatno in raznoliko
ponudbo izdelkov ter strokovnim kadrom. Le na ta način lahko prepričajo
potrošnike, da se odločijo za nakup pri
njih.«
35

športna sekcija

Janez Šifrer

Iz prvega poročila Odbora za šport in rekreacijo pri
Obrtnem združenju Škofja Loka z dne 28. 2. 1980
lahko zasledimo, da je športna sekcija pri združenju
resneje pričela z delom v drugi polovici leta 1979. Aktivnosti je od začetka vodil Janez Šifrer, ki je postal
tudi prvi predsednik Športne sekcije. Po formiranju
5-članskega odbora so najprej izvedli anketo o željah članov. Tako so na podlagi ankete in možnosti
rezervirali stezo za kegljanje, plavanje v bazenu v Železnikih in namizni tenis. Že tedaj so se udeleževali
tekmovanj v veleslalomu na regijskem in republiškem
nivoju ter letnih iger obrtnikov Slovenije, kjer so dosegali dobre rezultate.
V okviru obrtne razstave leta 1983 so športniki organizirali dvoboj z delavci upravnih organov naše občine v 5 športnih panogah, ki je lepo uspel, zato je
srečanje izvajalo vrsto let.

Emil Šinkovec

Leta 1985 je športna sekcija prvič organizirala srečelov na obrtniškem plesu. Športne aktivnosti in tekmovanja, ki sta jih uvedla predsednik športne sekcije
Janez Šifrer in takratni predsednik združenja Darko
Inkret, so ostala aktualna vrsto let.
Leta 1988 je postal predsednik sekcije Emil Šinkovec. V okviru sekcije so leta 1989 ustanovili planinsko
podsekcijo, ki naj bi skrbela za organizacijo planinskih pohodov, letu 1992 pa organizirala tudi pohod na
Triglav in srečelov na obrtnem plesu.

Slavko Fojkar

Bojan Buden

Leta 1991 je kegljaška sekcija v spomin na preminulega člana in prvega predsednika sekcije Janeza Šifrerja
izvedla tekmovanje v kegljanju »Šifrerjev memorial«,
ki je kasneje prešel v tekmovanje v čast preminulih
članov športne sekcije. V letošnjem letu smo v čast
preminulih članov OZ Škofja Loka izvedli že 26. tekmovanje v čast umrlih članov kegljaške sekcije.
Vodenje športne sekcije je leta 1996 prevzel Slavko
Fojkar. Obrtniki so se z veseljem množično udeleževali akcij, ki so jih organizirali sami ali drugi. Obdržali so uspešne akcije iz preteklega obdobja in dodali
nekaj novih. Uvedli so redno tedensko rekreacijo v
dvorani Centra slepih, vadbe se je udeleževalo od 20
do 30 obrtnikov. Uvedli so tudi nakup kart po znižani
ceni za bazen in savno v Železnikih ter za vadbo v fitnesu ter obdržali redno tedensko kegljanje v dvorani
Poden.
Najbolj priljubljena akcija Športne sekcije je bil družinski veleslalom, ki se ga je v preteklosti udeležilo
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tudi do 150 obrtnikov in njihovih družinskih članov.
Člani so z veseljem sodelovali na medobčinskih športnih igrah v različnih
tekmovalnih panogah, na zimskih
športnih igrah obrtnikov Slovenije,
športnih igrah obrtnikov in pri njih
zaposlenih delavcev za pokal Mednarodnega obrtnega sejma v Celju ter na
različnih tekmovanjih, ki so jih pripravile športne zveze ali zbornice.
Na pobudo Slavka Fojkarja in Bojana
Budna, je Športna sekcija v letu 1998
po večletnem premoru ponovno organizirala letne Športne igre obrtnikov
Slovenije – ŠIOS in jih zaključila z jubilejnimi, 10. po vrsti, leta 2007. Člani
sekcije so se redno uvrščali med prve
tri ekipe, bili pa so tudi večkratni vseekipni zmagovalci. Odbor za pripravo
iger je vsa leta uspešno vodil Franc Šifrar.
Vodenje sekcije je leta 2006 prevzel
Bojan Buden.
V zadnjih letih se člani Športne sekcije udeležujejo Medobčinskih športnih
iger, vendar le v športnih panogah, kjer
so vodje ekip aktivni. V teh panogah
tudi dosegajo zelo dobre rezultate. Najaktivnejše panoge so smučanje, kegljanje, balinanje, šah... Prav tako odlično
nastopajo na Zimskih športnih igrah
obrtnikov Slovenije – ZŠIOS. Vsako
sredo ima Športna sekcija rezervirano
kegljišče v Športni dvorani Poden od
18. do 20. ure vse štiri steze. Prav tako
ima rezervirano eno stezo v Balinarski
dvorani na Trati, in sicer vsak petek od
16. do 22. ure. Člani zbornice kegljajo
in balinajo v omenjenih terminih brezplačno.
Bojan Buden, predsednik sekcije:
»Najaktivnejši sta vsekakor kegljaška in smučarska sekcija. Kegljaška, ki
skozi vse leto poleg kegljanja ob sredah,

nastopa še v vseh tekmovanjih, ki jih
organizira Športne zveza Škofja Loka.
Naši kegljači so vedno med najboljšim.

Prav tako so odlični naši smučarji, ki jih
vodi Franc Guzelj. Tako na medobčinskem tekmovanju, kot tudi na Zimskih
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športnih igrah obrtnikov Slovenije,
so vsa leta doslej ekipno vedno osvojili
prvo mesto.«
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SEKCIJA upokojenih obrtnikov

Pavle Demšar

Franc Šifrar

Ivo Janez Jelenc

Prvi sklic upokojenih obrtnikov je organiziral takratni
aktualni predsednik društva Darko Inkret. Dogovorili
so se, da boda ta srečanja potekala vsako leto, in sicer
26. decembra – na dan Sv. Štefana. Očitno je bil predlog
pozitiven in je padel na plodna tla, tako da so se vse
od leta 1978, ko je bilo prvo tovrstno srečanje, srečanja
nadaljevala. Zadnja leta potekajo v začetku meseca decembra.
Ta srečanja so pomenila prijazno vez med aktivnimi in upokojenimi obrtniki. Skozi leta je to novoletno srečanje, ki jih vse do danes organizirajo aktualni predsedniki zbornice, preraslo v potrebo po neki
organizac iji. Tako se je v skladu s sklepom takratnega
izvršilnega odbora na ustanovnem zboru 26. decembra
1988 ustanovila Sekcija upokojenih obrtnikov.
Prvi predsednik sekcije upokojenih obrtnikov je bil
Pavle Demšar, ki je sekcijo izjemno uspešno vodil tri
mandatna obdobja, nato pa je bil za predsednika sekcije
leta 2001 izvoljen Franc Šifrar, od konca leta 2009 pa
sekcijo vodi Ivo Janez Jelenc.
Sekcija se je takoj po ustanovitvi zelo aktivno vključevala v vsa dogajanja na takratnem združenju in kasneje
zbornici. Tako kot je na primer: družinski veleslalom,
majski pohod in piknik, obrtniški ples, božično-novoletni koncert … in tudi v vse aktivnosti, ki jih uradno
vodi zbornica.
Sekcija že od samega začetka in še vedno deluje tako, da
organizira spomladanski in jesenski izlet za svoje člane.
Ker je zanimanje za tovrstno druženje izjemno močno,
računajo in pričakujejo, da bo sekcija delovala tudi v bodoče s takimi aktivnostmi.
Leta 2007 sta bila izvedena izleta, spomladanski v Rezijo, kjer živi najbolj zahodna slovenska narodnostna
skupina – Rezijan, jesenski pa v Žičko Kartuzijo, Maribor in Haloze. Leta 2008 nas je pot vodila v Postojno
ter v Rogaško, Kumrovec in Podčetrtek, že naslednje
leto na Belopeška jezera in v Avstrijo (Suebing in Gradec). V letu 2010 so se odpeljali z muzejskim vlakom
po Bohinjski progi ter si jeseni ogledali Koroška jezera
in Celovec, v letu 2011 pa na Bizeljsko in Madžarsko.
Leta 2012 so si ogledali »zloglasni« Goli otok ter si jeseni sprehodili po Ljubljani, naslednje leto pa se družili na splavarjenju po reki Krki in si ogledali Tehniški
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muzej v Muenchnu. V zadnjih letih so
si ogledali še Tržaški Kras, Belo Krajino, Strassoldo, grad na bodi in Caorle,
Kranjsko goro, Vršič, Kobarid in Goriška Brda, v mesecu maju 2016 pa Pivovarno Bevog in Prekmurje.
Upokojeni obrtniki se zavedajo, da so
bili prav oni tista generacija, ki je s posebnim samoprispevkom, namenjenim
izključno za gradnjo Doma obrtnikov,
ki ga je škofjeloško obrtništvo dobilo
prvič v svoji nekaj 100-letni zgodovini,
zgradila ta dom in kasneje tudi Center
storitvenih obrti.
To, da je lahko danes naša zbornica tako
aktivna in da lahko nudi svojim članom
toliko brezplačnega izobraževanja in
drugih ugodnosti, kljub uvedbi prostovoljnega članstva, je seveda posledica
oddajanja poslovnih prostorov v najem.
Ivo Janez Jelenc, predsednik sekcije:

»Naša sekcija šteje v povprečju 200 članov, ki so bolj ali manj udeleženi v naših aktivnostih. Povezavo z aktivnimi
obrtniki imamo ob številnih skupnih
prireditvah in srečanjih. Živo nas zanima poslovanje OOZ in se veselimo
njenih uspehov. Za uradno vez vedno
skrbi trenutni predsednik, ki je obenem
tudi član razširjenega upravnega odbora zbornice, vse pomembne informacije
pa preko odbora sekcije, ki šteje 12 članov, posreduje vsem zainteresiranim.
Odbor sekcije ima tri do štiri sestanke
na leto, kjer pretresemo vso problematiko svoje sekcije in tudi OOZ. Zanimanje pa se izraža v prisotnosti na sestankih, ki je vedno skoraj 100 %.
Vodstvo zbornice nam daje popolno podporo in tudi uprava nam vedno priskoči
na pomoč, za kar se jim lepo zahvaljujemo.«

DRUŽABNOST
ČLANOV
Zbornica vsako leto izvede
kar nekaj aktivnosti,
s katerimi želi doseči boljšo
povezanost in medsebojno
sodelovanje članov. V kolikor
vremenske razmere
dopuščajo, se leto začne
z družinskim in posamičnim
tekmovanjem v veleslalomu,
nadaljuje z majskim
pohodom in piknikom,
gledališko predstavo, v jeseni
s podelitvijo priznanj
jubilantom oz. članom,
ki v tekočem letu praznujejo
okrogel jubilej dejavnosti,
obrtniškim plesom ter
v mesecu decembru
s predstavo in obdaritvijo
otrok z obiskom Božička
ter božično-novoletnim
koncertom.
LOŠKA OBRT
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OBRTNIŠKI PLESI

Plesi so že tradicionalni,
na njih pa so nastopili
različni ansambli,
prav tako se je njegova

V zadnjih desetih letih smo bili v restavraciji Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, restavraciji Dijaškega doma
v Škofji Loki, Hiši kulinarike Jezeršek v Sori pri Medvodah, Gostilni
Mihovec v Zg. Pirničah in Dvoru Jezeršek.

lokacija večkrat spreminjala.
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Za našo zabavo so skrbeli ansambli
Igor in Zlati zvoki, Štrio Jemc, Ansambel Zupan, Vinko Šimek oz. Jaka
Šraufciger, Okrogli muzikantje, Ansambel Viharnik, Vagabundi, Veseli
Begunjčani, Trio Šubic, glasbena skupina Mešano na žaru in ansambel Dor
ma cajt.

LOŠKA OBRT
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BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERTI

December naj bi bil najbolj
čaroben čas leta, čas,
ko naj bi se umirili
in sproščeno uživali
v dobri glasbi in družbi.
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Zaključek leta zaznamuje tudi naš tradicionalni božično-novoletni koncert,
ki ga že vrsto let pripravimo v cerkvi
Sv. Jurija v Stari Loki. V skladu s tradicijo, koncertu sledi druženje v prostorih OŠ Ivana Groharja v Podlubniku.
V zadnjih letih so na koncertu nastopili: prvo slovensko pevsko društvo Lira
iz Kamnik, svetovno znani bas-baritonist Markos Fink v družbi škofjeloških umetnic sopranistke Vere Mlejnik
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in mezzosopranistke Saške Kolarič
ter pianistke Jelene Buljubas, Slovenski oktet, Grudnove Šmikle, Vokalna
skupina OOZ Šmarje pri Jelšah, citrar
Tomaž Plahutnik in baritonist Marko
Kobal, Prifarski muzikanti, Majda in
Marijan Petan ter Gianni Rijavec &
The White Dove Singers, Trio Quartet iz Škofje Loke, vokalna glasbena skupina Cantabile iz Gorenje vasi
ter Javorski pevci in glasbena zasedba
Mali grad.

LOŠKA OBRT
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TOP –
TEDNI OBRTI IN
PODJETNIŠTVA
NA LOŠKEM
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka
v sodelovanju z Razvojno
agencijo Sora, ob finančni
podpori občin Škofja Loka,
Gorenja vas – Poljane,
Železniki in Žiri, že vrsto let
v mesecu maju organizira
Teden obrti in podjetništva
na Loškem – TOP.

Naš namen je, da preko sklopa različnih promocijskih in vsebinskih dogodkov približamo obrt in podjetništvo
čim širšemu krogu ljudi, da med njimi
spodbudimo podjetniško miselnost ter
posredno tudi razvoj obrti in podjetništva na našem območju.
Vsa leta pripravljamo pester program,
s katerim zajamemo različne ciljne
skupine (mlade, potencialne podjetnike, zaposlene, brezposelne osebe, podjetnike začetnike, delujoča podjetja).
Program tedna je bila v letu 2016 nekoliko spremenjen v primerjavi s preteklimi leti, saj ni bila več organizirana
Podjetniška tržnica.
Letošnji program smo začeli z delavnico Branje in razumevanje bilanc
za podjetnika in obrtnika. Na njej so
udeleženci izvedeli zakaj so bilance
pomemben vir informacij za sprejemanje poslovnih odločitev, katere so
najpomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida in bilance stanja, kako
ocenimo kvaliteto izkazanega dobička
ter ugotovimo ali podjetje primerno financira svoja sredstva. Prav tako je predavateljica Nataša Pustotnik razložila,
kako ugotovimo zadolženost podjetja,
kako tvegano je to podjetje za upnike,
v katerih bilančnih postavkah podjetje
morda skriva izgube, predvsem pa ali
bo podjetje, ki smo mu prodali blago
na odloženo plačilo, sposobno plačati
obveznosti v dogovorjenem roku.
Že naslednji dan, 17. maja, je najprej
potekala delavnica na temo iskanja zaposlitve v državah Evropske unije, priprave učinkovitega življenjepisa, pote-
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kala pa je tudi predstavitev Evropske
podjetniške mreže. Voditeljice delavnice so bile Katarina Kavčič (Centralna
služba EURES), Špela Pogačnik Nose
(Nacionalni center EUROPASS) in
Larisa Vodeb (OZS, EEN). Po končani delavnici so potekala tudi individualna svetovanja.
Isti dan smo pripravili TOP dogodek
z dr. Andrejem Pompetom z naslovom Blagovna znamka. Predavatelj je
udeležence seznanil kaj je blagovna
znamka in zakaj naj bi jo imeli, kakšen
je pomen znamke za kupca, kakšen je
pomen znamke za ponudnika ter katere so koristi uporabe znamke za posel.
Tradicionalni del programa TOP-a je
tudi razstava izdelkov dijakov in študentov Šolskega centra Škofja Loka. V
okviru razstave OOZ Škofja Loka od
leta 2010 podeljuje denarne nagrade
dijakom Srednje šole za lesarstvo, od
leta 2011 pa tudi Srednje šole za strojništvo, v skupnem znesku 2.000 evrov.
Razstavo si je bilo možno ogledati v
času od 18. do 22. maja. Prav tako si
je bilo v tem času v preddverju Sokolskega doma možno ogledati 2. Fotografsko razstavo naših obrtnikov in
podjetnikov. Svoje najboljše fotografije
so na ogled javnosti postavili Tine Benedičič, Franc Demšar, Milan Gogala,
Izidor Jesenko, Aleš Jezeršek, Stane
Paulus in Andrej Tarfila.
Tudi dogajanje v četrtek, 19. maja,
je bilo pestro. Najprej so občani, ki
razmišljajo o samostojni podjetniški
poti, na skupinskem svetovanju prejeli informacije o možnih oblikah za

opravljanje dejavnosti, o izbiri imena,
sedeža in dejavnosti podjetja, kakšni
so pogoji za opravljanje dejavnosti in
postopek registracije podjetja, seznanjeni so bili z možnostmi pridobitve
finančnih sredstev, predstavljeno pa je
bilo tudi podporno okolje za podjetništvo na Loškem.
Svetovanju je sledil Dan odprtih vrat
Coworking centra Lokomotiva, možen je bil ogled centra pod vodstvom
Tineta Škrba ter predstavitev 3D tiskanja, ki jo je pripravil Žan Kalan.

V petek, 20. maja, smo v sodelovanju
z Loškim muzejem pripravili zanimivo predavanje na temo razvoja obrti in
cehov na Loškem skozi zgodovino. Z
nami sta bili Mojca Šifrer Bulovec in
Biljana Ristić. Predavanje je potekalo
na Loškem gradu, sledil je ogled cehovske in ostalih muzejskih zbirk.
Celotno dogajanje v okviru 10. Tedna
obrti in podjetništva na Loškem pa
smo zaključili z našim, že tradicionalnim, pohodom obrtnikov in podjetnikov v soboto, 21. maja. Zbrali
smo se v jutranjih urah pred stavbo
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naše zbornice v Škofji Loki, se najprej
malce okrepčali, nato pa se odpravili v
Sokolski dom, kjer smo si ogledali razstavo izdelkov dijakov Šolskega centra
Škofja Loka. Pot nas je nato vodila
preko Loškega gradu do Gabrovega,
kjer smo obiskali obratovalnico našega
člana Marka Dolenca, ki se ukvarja z
žagarstvom in predelavo lesa. Privoščili smo si krajši postanek, nato pa se
vrnili nazaj na vrt Loškega gradu, kjer
smo imeli piknik, gostila sta nas Ciril
Gantar in Mesarija Štajnbirt, za kar se
jim iskreno zahvaljujemo.
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FROP
Fotografska
razstava
obrtnikov in
podjetnikov
Poleg svojega
osnovnega poklica,
se člani
OOZ Škofja Loka,
ukvarjajo z
različnimi dejavnostmi.
Mednje spada
tudi fotografija.
Zato se je leta
2015 zbrala skupina,
ki je pričela z organizacijo

Avtor: Milan Gogala

Avtor: Milan Gogala

Avtor: Franc Demšar

Avtor: Franc Demšar

Obrtnikov in

Avtor: Milan Gogala

Razstave

Avtor: Franc Demšar

Fotografske

Podjetnikov.
Lani na prvi, je
razstavljalo 5 avtorjev,
letos je svoja dela
pokazalo 7 avtorjev ...
Vabljeni k razstavljanju
v prihodnjih letih.
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Avtor: Tine Benedi~i~

Avtor: Tine Benedi~i~

Avtor: Tine Benedi~i~

Avtor: Stane Paulus

Avtor: Stane Paulus

Avtor: Stane Paulus

Avtor: Andrej Tarfila

Avtor: Andrej Tarfila

Avtor: Andrej Tarfila

Avtor: Izidor Jesenko

Avtor: Izidor Jesenko

Avtor: Izidor Jesenko

Avtor: Ale{ Jezer{ek

Avtor: Ale{ Jezer{ek

Avtor: Ale{ Jezer{ek

Naša zbornica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka je samostojna, strokovna,
nestrankarska, poslovna organizacija, ki
deluje na območju naslednjih občin: Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki
in Žiri.
Zbornica nadaljuje tradicijo Obrtne zbornice Škofja Loka in predhodnih oblik
združevanja obrtnikov na območju bivše
občine Škofja Loka, od katerih je prevzela
v uporabo in upravljanje tudi premoženje
obrtnikov, ki so se v njih združevali. Premoženje zbornice je bilo ustvarjeno iz dodatnih prostovoljnih prispevkov, ki so jih
namensko plačevali člani zbornice za izgradnjo zgradb Dom obrtnikov in Center
storitvene obrti. To premoženje še nadalje ostaja zasebno kolektivno premoženje
obrtnikov, ki je zbornici dano v uporabo
in upravljanje kot materialna podlaga za
njeno delovanje in izvajanje nalog v korist
njenih članov, določenih v statutu in v obrtnem zakonu.

Zbornica je naslednica vseh predhodnih
oblik združevanja obrtnikov v Škofji Loki.
Obrtniki na škofjeloškem so 16. aprila
1976 na svojem ustanovnem zboru ustanovili Društvo samostojnih obrtnikov,
ki se je 19. aprila 1979 preoblikovalo v
Obrtno združenje, le to leta 1991 v Obrtno zbornico Škofja Loka in leta 1995 v
Območno obrtno zbornico Škofja Loka.
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in
dopolnitvah Obrtnega zakona, se je zbornica leta 2008 preimenovala v Območno
obrtno-podjetniško zbornico Škofja Loka,
pod katerim nazivom deluje še danes.
Statut zbornici nalaga obveznost, da ščiti
in zastopa interese članov, skrbi za pravilno
ravnanje in njihov ugled. Prav na področju
zastopanja interesov članov bo zbornica še
bolj vztrajno in odločno uveljavljala in javno promovirala zahteve članov, še posebej
tiste, ki so povezane z administrativnimi in
davčnimi razbremenitvami, tako na republiškem kot tudi na lokalnem nivoju.

Zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva, skrbi za njen
skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih
skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravljala naloge,
pomembne za celovito delovanje obrtno-zborničnega sistema. Te naloge zbornica
financira iz članarine.
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Prav tako poleg osnovnih nalog opravlja druge naloge, za opravljanje katerih
sredstva pridobiva na trgu, vse naloge pa
so medsebojno povezane, se dopolnjujejo
in predstavljajo kontinuirano delo ter so
podporno in razvojno naravnane.
Zadnja leta minevajo v prilagajanju delovanja obrtno-zborničnega sistema pod pogoji prostovoljnega članstva, načrtovanju
aktivnosti za zmanjšanje primanjkljaja na
strani članarin, celotnih stroških zbornice
in iskanju novih finančnih virov.
V nadaljevanju izpostavljamo le nekatere
pomembnejše aktivnosti.

Svetovanje
Na zbornico se obračajo fizične osebe, ki
iščejo prve informacije in nasvete glede
odpiranja dejavnosti, izpise različnih vlog,
prošenj, sklepov, pogodb, nudimo tudi
osnovne informacije glede vodenja poslovnih knjig, obračuna DDV, uvedbe davčnih
blagajn, oddajo pooblastil za urejanje postopkov prijave/odjave v zdravstvena zavarovanja preko portala VEM in podobno.
Število svetovanj se skozi leta povečuje,
predvsem na delovno-pravnem področju.
Veliko svetovanj je izvedenih s področja
upokojevanja in opravljanja dejavnosti po
upokojitvi, statusnega preoblikovanja samostojnih podjetnikov, davčnega področja, delovno-pravne zakonodaje... V letu
2015 smo tako na primer izvedli skoraj
1000 svetovanj.

Izobraževanje
Izobraževanje je vsa leta glavna in temeljna naloga zborničnega dela. Z brezplačnimi ali delno sofinanciranimi izobraževanji
dajemo možnost članom, da učinkovito
koristijo obrtno-zbornični sistem. Koriščenje te možnosti je v prvi vrsti odvisno
od potreb, želja in dojemljivosti posameznika. Vse večja udeležba na izobraževanjih kaže, da se pomembnosti tega zavedajo tudi naši člani. Za obstoj tistih
podjetnikov, ki sledijo novostim in spremenjenim trendom se ni bati, saj je znanje temelj za razvoj novih produktov in
storitev, po katerih stremi današnja hitro
se razvijajoča družba.
Udeležba je največja na predavanjih, ki so
nanašajo na računovodsko, davčno, dohodninsko in delovno-pravno zakonodajo
in je za člane s poravnano članarino brezLOŠKA OBRT

plačna, nekatera pa so delno sofinancirana
s strani zbornice (v letu 2015 je bilo izvedenih 9 dogodkov, ki se jih je udeležilo
563 članov, 14 dogodkov sekcij pa se je
udeležilo 480 članov).
Zbornica spodbuja tudi udeležbo na izobraževanjih pri drugih izobraževalnih
organizacijah, odvisno od dejavnosti in
potreb. V ta namen je zbornica pred leti
uvedla sofinanciranje izobraževanja v višini 25% stroškov oz. v maksimalni višini
200 EUR/člana v dveh letih, od uvedbe
prostovoljnega članstva pa je obdobje podaljšano na tri leta. Prav tako nekatere sekcije sprejmejo svoje sklepe o sofinanciranju
izobraževanj, ogledov sejmov in udeležbe
na strokovnih ekskurzijah. Tovrstni stroški
se delno krijejo iz sredstev za delovanje
različnih sekcij v skladu z njihovimi sprejetimi sklepi.

Informativna dejavnost
Za potrebe obveščanja zbornica izdaja
mesečno glasilo Informator, interno glasilo Loška obrt, oblikuje lastno oddajo na
radiu Sora, ki je bila v preteklosti znana
pod nazivom »Obrtniki sebi in vam«, od
letošnjega leta pa smo jo preimenovali v
»Obrtno-podjetniški utrip«. V letošnjem
letu je bila prenovljena spletna stran zbornice in posodobljen način obveščanja članov preko elektronske pošte.

Promocija obrti in
podjetništva
Zavedamo se, da je promocija izdelkov
in storitev bistvenega pomena za uspešno poslovanje. V ta namen smo za člane
pred leti uvedli sofinanciranje razstavljanja
izdelkov in storitev. V primeru individualnega nastopa na sejmu tako zbornica
sofinancira stroške razstavljanja svojim
članom pod pogojem, da na naslov zbornice naslovijo vlogo z dokazili o stroških
(fotokopije računov, fotografija razstavnega prostora s prikazom napisa o članstvu v
OOZ Škofja Loka in dokazila o plačilu),
in sicer v višini polovice stroškov oziroma
največ do 300 EUR/leto (pri tem vsa sofinanciranja zbornice v dveh letih ne smejo
preseči 300 EUR).
Člani individualno razstavljajo na različnih sejmih tako v Sloveniji, kot tudi v
tujini.

Članstvo
Število članov je skozi leta naraščalo, po
spremembi zakonodaje leta 2013 pa je pričelo upadati, kar je odraz izstopa poslovnih

Gibanje števila članov v OOZ Škofja Loka od leta 2000 do 2015 po občinah na dan 31.12.
Občina
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Gorenja vas-Poljane 192 198 192 188 195 195
Škofja Loka
629 614 605 572 583 583
Železniki
185 184 184 175 180 176
Žiri
151 151 140 138 141 139
Skupaj
1157 1147 1121 1073 1099 1093

subjektov iz članstva zbornice kot posledica uvedbe prostovoljnega članstva konec
leta 2013 ter prenehanja opravljanja dejavnosti obstoječih članov zaradi različnih
razlogov, kot je npr. zaposlitev, upokojitev
in podobno. Na dan 31. 12. 2015 je bilo
v Območno obrtno-podjetniško zbornico
Škofja Loka včlanjenih skupaj 741 članov.

Vodenje obrtnega
registra in obrtna
dovoljenja
Vodenje obrtnega registra kot javne knjige
je dejavnost, ki jo zbornica opravlja od leta
1995 dalje. V register so se do spremembe Obrtnega zakona konec meseca aprila
2013 vpisovali vsi subjekti, ki so opravljali
obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost
in domačo ali umetnostno obrt. Sprememba zakonodaje in posledično sprostitev pogojev za opravljanje dejavnosti, je v veliki
meri vplivala na manjše število opravljenih
postopkov v obrtnem registru v letu 2013.
V letu 2014 je sledila zakonska ureditev in
dodatna regulacija nekaterih dejavnosti,
zato se je ponovno povečalo število izdanih obrtnih dovoljenj ter prenehalo z izdajanjem sklepov o vpisu v Obrtni register.
Gibanje števila izdanih obrtnih dovoljenj
in sklepov od leta 2000 do leta 2015
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Število izdanih
obrtnih dovoljenj
48
38
43
45
55
14
16
7
28
20
17
30
34
11
35
40

Število izdanih
sklepov
43
45
33
53
172
90
89
92
67
53
0
0

Poklicno izobraževanje
Že nekaj let se opaža pomanjkanje kadrov
v določenih obrtnih poklicih. Za izboljšanje
stanja na tem področju vršimo različne aktivnosti. Tako nudimo pomoč pri pripravi
in oddaji vlog za mojstrske izpite ter svetu-

ŠTEVILO ČLANOV
2006 2007 2008 2009
194 195 227 222
583 600 640 653
178 170 190 188
134 132 138 144
1089 1097 1195 1207

2010
229
651
197
149
1226

2011
236
661
192
147
1236

2012
241
658
192
146
1237

2013
173
457
136
94
860

2014
162
405
125
86
778

2015
158
384
117
82
741

jemo pri izpolnjevanju individualnih učnih
pogodb – obratovalnicam in dijakom.
Leta 2010 smo pričeli s podelitvijo denarnih nagrad za izdelane izdelke ob zaključnem izpitu dijakov. Najprej so bile
namenjene le dijakom Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka, leta 2011 pa smo nagradni sklad povečali in v razpis vključili
še dijake Srednje šole za strojništvo Škofja
Loka. Zbornica je, vključno z letom 2016,
razdelila dijakom denarne nagrade v skupni višini 13.200 EUR. S tem podpiramo
ustvarjalnost in inovativnost dijakov ter
spodbujamo povezovanje izobraževanja z
gospodarstvom.

Teden obrti in
podjetništva na Loškem
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno
agencijo Sora, ob finančni podpori občin
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri, že vrsto let v mesecu maju
organizira Teden obrti in podjetništva na
Loškem – TOP. Naš namen je, da preko
sklopa različnih promocijskih in vsebinskih dogodkov približamo obrt in podjetništvo čim širšemu krogu ljudi, da med
njimi spodbudimo podjetniško miselnost
ter posredno tudi razvoj obrti in podjetništva na našem območju.
Vsa leta pripravljamo pester program, s
katerim zajamemo različne ciljne skupine
(mlade, potencialne podjetnike, zaposlene,
brezposelne osebe, podjetnike začetnike,
delujoča podjetja). Program tedna je bil v
letu 2016 nekoliko spremenjen v primerjavi s preteklimi leti, saj ni bila več organizirana Podjetniška tržnica.

Kreditiranje članstva
Zbornica že nekaj let za reševanje likvidnostnih težav članov nameni del svojih
sredstev za ugodnejše kratkoročne kredite na podlagi subvencionirane obrestne
mere. Krediti so se plasirali pri NLB d.d.,
PE Škofja Loka in Gorenjski banki d.d.
Kranj. To ugodnost je skozi leta izkoristilo skupaj več kot 300 članov in s tem
izkoristilo kreditni potencial v višini cca
2.500.000 EUR.
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Kreditna shema pri
Razvojni agenciji Sora
Začetki Kreditne sheme segajo precej let
nazaj, in sicer v leto 1996. Sredstva za
njeno delovanje zagotavljajo občine in
zbornica, ki v kreditni shemi obrača vložena sredstva iz preteklih let in del tekočih
sredstev. Tako zbrana sredstev se multiplicirajo z multiplikatorjem banke.

Sodelovanje z Razvojno
agencijo Sora
V sodelovanju z Razvojno agencijo Sora
(RAS) izvajamo informativne delavnice
za potencialne člane s ciljem, da jim čim
bolj približamo prednosti vključitve v
zbornico. Delavnice potekajo v okviru Tedna obrti in podjetništva na Loškem. Po
prenosu nalog iz Lokalne turistične organizacije Blegoš na RAS se je medsebojno
sodelovanje povečalo tudi na področju turizma, sodelujemo pa tudi pri oblikovanju
programa delovanja Rokodelskega centra,
pri projektu Okusi loškega podeželja in v
kreditni shemi.

Družabne in druge
aktivnosti
Zbornica vsako leto izvede kar nekaj aktivnosti, s katerimi želi doseči boljšo povezanost
in medsebojno sodelovanje članov. V kolikor
vremenske razmere dopuščajo, se leto začne
z družinskim in posamičnim tekmovanjem v
veleslalomu, nadaljuje z majskim pohodom
in piknikom, gledališko predstavo, v jeseni s
podelitvijo priznanj jubilantom oz. članom,
ki v tekočem letu praznujejo okrogel jubilej
dejavnosti, obrtniškim plesom ter v mesecu
decembru s predstavo in obdaritvijo otrok
z obiskom Božička ter božično-novoletnim
koncertom.

Humanitarna dejavnost,
subvencije in dotacije
Zbornica skozi celotno svojo zgodovino
nadaljuje poslanstvo cehov, saj je bila ena
od njihovih nalog tudi skrb za člane ceha v
primeru nesreče.
Ob praznovanju 30-letnice leta 2006 je
tako zbornica podarila večjo vsoto sredstev
v humanitarne namene. Ambulanti nujne
medicinske pomoči - Zdravstveni dom
Škofja Loka je namenila 1 mio takratnih
tolarjev za nabavo potrebnih aparatur.
Sredstva smo namenili tudi članu ob nesreči – požaru stanovanjske hiše.
18. septembra 2007 so občini Železniki
in Škofja Loka doletele hude poplave. Ob
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naravni ujmi je bilo veliko naših članov
hudo prizadetih, saj jim je voda poplavila domove, delavnice, odnesla avtomobile,
orodje, uničila stroje in orodje. Takoj po
naravni nesreči se je sestal Upravni odbor
in sprejel ukrepe za pomoč oškodovanim
članom. Odprt je bil poseben račun, na katerega so se zbirala sredstva članov, zbornice in tudi drugih obrtnikov Slovenije.
Zbornica je prispevala za pomoč svojim
članom 9.540 EUR. Vse poplavljene člane
je tudi oprostila plačila članarine za obdobje enega leta. Ob tem se je pojavila želja
po samostojni humanitarni organizaciji, ki
bi zbirala sredstva za stanovske kolege, ki
bi v različnih nesrečah utrpeli škodo.
Zbornica je istega leta odobrila tudi sredstva za pomoč članom, ki so utrpeli škodo
zaradi požarov. Pomoč so prejeli 3 člani v
skupni višini 3.000 EUR.

Žal so Slovenijo septembra 2010 ponovno
prizadele hude poplave, v katerih je škodo
utrpelo veliko obrtnikov in podjetnikov.
Glede na to, da na srečo tokrat ni bilo huje
prizadetih veliko naših članov, smo namenili finančna sredstva v višini 2.000 EUR
Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, ki je nastala kot odgovor na vse večje
potrebe članov po dodatni finančni pomoči v primeru nesreče. Del sredstev v višini
1.500 EUR je Ustanova razdelila po svoji
presoji, preostanek v višini 500 EUR pa je
dodelila naši članici, ki je škodo utrpela.

Tudi v letu 2011 smo del finančnih sredstev namenili Ustanovi za humanitarno
pomoč obrtnikom. Del sredstev v višini
800 EUR je ustanova nakazala dvema članoma, ki sta utrpela večjo škodo v požarih.
Na škofjeloški zbornici ob praznovanju
35-letnice ponovno nismo pozabili na dobrodelno noto. Tako smo Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Škofja Loka simbolično predali ček v vrednosti 4.000 evrov, ki
je bil namenjen Operativni enoti Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka za

nakup specialnega vozila za dvig poškodovanih vozil.
V letu 2012 smo del finančnih sredstev v
višini 1.900 EUR ponovno namenili Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom,
saj je bila Slovenija zopet deležna velikih
poplav, v katerih je marsikateri stanovski
kolega utrpel škodo. Sredstva je Ustanova
razdelila po svojih sprejetih pravilih. Preko Ustanove smo našemu članu, ki je prav
tako utrpel škodo med poplavami, nakazali sredstva v višini 300 EUR.
V letu 2013 smo močno zmanjšali število
donacij različnim humanitarnim, kulturnim in športnim organizacijam, ki smo
jih v preteklosti finančno podpirali. Preko
Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom smo pomagali dvema samostojnima
podjetnikoma, ki sta škodo utrpela v požarih. Tako smo namenili sredstva v višini
1.200 EUR članu, ki mu je požar uničil
žago. Odobrili pa smo tudi finančno pomoč v višini 200 EUR članu OOZ Celje,
ki je prav tako utrpel škodo v požaru. Finančno smo podprli tudi izgradnjo gasilskega doma v višini 2.000 EUR.
V letu 2014 je Slovenijo spet prizadela naravna nesreča. Najprej je v mesecu februarju veliko škodo povzročil žled, nato pa so
bile jeseni še poplave. Preko Ustanove za
humanitarno pomoč obrtnikom smo tako
odobrili finančno pomoč v višini 10.000
EUR za pomoč prizadetim v poplavah,
preko Ustanove pa so člani iz celotne Slovenije prispevali še 2.980 EUR. Po sklepu
kolegija je bila tako z dodatnimi sredstvi
Ustanove razdeljena pomoč v skupni višini
15.700 EUR, prejelo pa jo je 10 prizadetih
članov naše zbornice. S prispevkom smo
pomagali tudi članu, ki je v utrpel škodo v
žledu. Prejel je 500 EUR.
V letu 2015 smo preko Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom, ki ima sedež
na OZS, odobrili finančno pomoč v višini
500 EUR za pomoč članu, ki mu je pogorel avtobus.

Sredstva za delovanje
zbornice
Članski prispevek zagotavlja funkcioniranje zborničnega sistema in izvajanje najbolj osnovnih nalog za potrebe članstva,
drugi vir prihodkov iz tržne dejavnosti
(najemnine in drugi prihodki) pa zagotavlja dodatne aktivnosti in sofinanciranje
vseh zborničnih aktivnosti, ki so namenjene članom v skladu z letnim programom
dela in sklepi upravnih organov.
Izpostavili smo le nekatere bistvene aktivnosti. V njihovo izvedbo je bilo skozi
leta vloženega veliko truda in dela vodstev
zbornice in strokovnih služb. S skrbnim
in kvalitetnim delom še naprej ter skupnimi močmi želimo dosegati zastavljene
cilje tudi v bodoče. Z močno organizacijo,
ustreznimi aktivnostmi in pravo usmeritvijo lahko zbornica prav gotovo doseže
marsikaj dobrega za svoje člane.

Točka e-VEM (Vse na enem
mestu)
Na zbornici že vse od začetka projekta leta 2005 izvajamo aktivnosti vstopne
točke VEM – vse na enem mestu. Podjetniki se izmed vstopnih točk e-Vem na
škofjeloškem radi poslužujejo naše vstopne točke, kjer poleg registracije dobijo
celovito podjetniško svetovanje, ki ga ob
začetku dejavnosti nedvomno potrebujejo
za samostojno poslovanje. Dokaz za to je
največje število opravljenih postopkov in
predhodnih svetovanj, kar je razvidno iz
tabele. Prav tako se je skozi leta povečevala
možnost oddaje podatkov preko portala.
Zavedamo se, da je za zbornico zelo pomembno, da je kot podporna institucija
podjetništva ena izmed vstopnih točk v
mreži e-VEM, vendar za tovrstno delo, ki
pomeni veliko dela tudi z nečlani, nismo
dodatno financirani, po uvedbi prostovoljnega članstva pa to pomeni dodatno finančno obremenitev poslovanja zbornice.

Število oddanih vlog preko portala VEM
Tip vloge
Registracija s.p.
Sprememba podatkov
Izbris s.p.
Oddaja davčnih podatkov
Prijava/odjava v zdrav.zav.
Prijava/odjava družin.čl.v zav.
Prijava potrebe po delavcu
Postopki pri d.o.o.
Oddaja pooblastila
Skupaj

2005

66

50

2006

98

2007
61
94
61
32
20
1

2008
92
109
46
65
38
6

2009
85
104
89
62
53
10

0
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388
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2010
103
85
106
97
104
30
9
73

2011
82
76
69
71
87
11
13
72

2012
88
117
107
81
127
12
7
66

2013
113
135
79
112
129
8
1
74

2014
90
141
81
89
102
0
0
69
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605
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572

2015
86
95
55
83
104
0
0
72
112
607
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