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letna seja
skupščine
OOz škofja loka

Letna seja
Skupščine Območne
obrtno-podjetniške zbornice
Škofja Loka je potekala
22. marca v prostorih
Galerije Franceta Miheliča
v Škofji Loki.

5. SEJA SKUPŠČINE
OOZ ŠKOFJA LOKA

Na začetku seje je vse navzoče najprej
pozdravil predsednik zbornice Jože
Misson. Predlagal je posamezne člane
v delovno predsedstvo, za overovatelje
zapisnika in v verifikacijsko komisijo,
nato pa je vodenje seje prevzelo delovno predsedstvo v sestavi: Matjaž
Oblak kot predsednik ter Silva Hafner
in Anja Sever.
Poslanci skupščine so se najprej seznanili z zapisnikom in sprejetimi sklepi
4. seje skupščine, ki je potekala 30.
marca 2017. Zapisnik je bil brez pripomb sprejet. Sledilo je poročilo Nadzornega odbora glede pregleda knjigovodskih listin in finančnega poslovanja
OOZ Škofja Loka za leto 2017, ki ga
je podal član Nadzornega odbora Ivo
Janez Jelenc. Povedal je, da je Nadzorni odbor med drugim ugotovil, da
so bili prihodki in odhodki v skladu s
sprejetim programom dela ter sklepi
upravnih organov zbornice. Glede na
to, da je na sejah upravnega odbora
vedno prisoten predsednik ali eden izmed članov Nadzornega odbora, je zagotovljena sprotna informiranost nadzornikov glede poslovanja zbornice.
Poslovno in finančno poročilo o delu
naše zbornice v preteklem letu sta podala predsednik Jože Misson in sekretarka Petra Dolenc.
Konec lanskega leta je bilo na Škofjeloškem registriranih 3.864 poslovnih
subjektov, kar je za dobra 2% več kot
leto poprej. Največ se je število registriranih samostojnih podjetnikov v
primerjavi s predhodnim letom povečalo v občini Gorenja vas – Poljane (za
7,3 %) in v občini Železniki (za 6,2 %).
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Optimizem se je kazal tudi med članstvom naše zbornice. Veliko svetovanja je bilo namenjenega poslovanju
obrtnikov in podjetnikov na tujih
trgih, izvedena so bila tudi številna
svetovanja s področja upokojevanja in
opravljanja dejavnosti po upokojitvi,
statusnega preoblikovanja samostojnih podjetnikov, iz davčnega področja,
kar nekaj pozornosti pa smo namenili
tudi izpolnjevanju spremenjenih zakonskih določil po posameznih vrstah
dejavnosti. V letu 2017 smo skupno
izvedli 1.152 svetovanj (v letu 2016 je
bilo 1.245 svetovanj, v letu 2015 je bilo
tovrstnih svetovanj 963). Prav tako pa
smo nudili podporo članom v zvezi s
članstvom in plačevanjem članarine,
javnimi pooblastili, izdajali e-račune
(izdali smo jih 110) in prodajali vezane knjige računov (v letu 2017 jih je
bilo prodanih 177). Podporo smo tako
nudili 376-krat. Izvedenih je bilo 17
izobraževanj in 7 strokovnih ekskurzij,
kar pomeni skupno 721 udeležencev.
Še vedno zbornica izvaja javna pooblastila na področju izdajanja obrtnih
dovoljenj, večjo obremenitev strokovne službe pa je tudi v preteklem letu
povzročala točka VEM. Opravljenih je
bilo več kot 858 postopkov, kar pomeni, da je naša zbornica še vedno najbolj
obremenjena točka VEM na Loškem.
Zbornica je sodelovala tudi pri Tednu
obrti in podjetništva na Loškem in v
Kreditni shemi. Prav tako so bile izvedene družabne aktivnosti, kot so
tradicionalni pohod obrtnikov in podjetnikov, podelitev priznanj jubilantom, Obrtniški ples, obdaritev otrok
in obisk Božička, božično-novoletni

koncert in prednovoletno srečanje
upokojenih obrtnikov.
Leto 2017 je minilo v znamenju iskanja dodatnih virov financiranja delovanja zbornice, saj se število članstva
v zbornici, kljub rasti gospodarstva,
vztrajno zmanjšuje. Tako še vedno ni
vzpostavljenega sistemskega vira financiranja, kljub temu, da je zbornica
v letu 2017 postala prepoznana kot del
podpornega okolja za podjetništvo.
Predsednik delovnega predsedstva
Matjaž Oblak je prisotne predsednike
sekcij pozval k podajanju poročil o izvedenih aktivnostih sekcij v letu 2017.
Izraženo je bilo skupno stališče prisotnih, da se aktivnosti sekcij še vedno
udeležuje premajhno število mlajših
obrtnikov in podjetnikov, prav tako bi
bilo potrebno povečati oglaševanje dogodkov zbornice tudi pri nečlanih.
Sledil je program dela za leto 2018 in
finančni plan za njegovo uresničitev.
Podal ga je predsednik Jože Misson.
Zbornica naj bi tudi v tem letu izvedla
vse aktivnosti, kot jih je v preteklih letih, pri tem pa seveda poskrbela za optimizacijo stroškov njihove izvedbe. S
skrbnim in kvalitetnim delom vodstva
zbornice in strokovne službe, v sodelovanju s specializiranimi strokovnjaki,
želimo dosegati zastavljene cilje tudi v
bodoče. Še bolj skrbno bomo prisluhnili članstvu in pravočasno ter odločno
predlagali prave zahteve za sprejem
ustreznih ukrepov, ki bodo pomagali prebroditi težke čase obrtnikom in
podjetnikom. Z močno organizacijo, ustreznimi aktivnostmi in pravo
usmeritvijo lahko dosežemo marsikaj
dobrega za naše člane.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva med letom, bo zbornica sproti
določala obseg izvajanja posameznih
aktivnosti. Posledica nižjih prihodkov
bodo lahko tudi varčevalni ukrepi, ki
se bodo izrazili v omejitvi obsega izvajanja nekaterih delov programa dela
oz. aktivnosti v letu 2018. Odločitev o
tem bo sprejel upravni odbor zbornice.
Še naprej se bomo skupaj z OZS trudili, da bomo poiskali in predlagali rešitve, ki bodo gospodarskim subjektom
pomagali, da se bodo uspešno razvijali.
Uveljavitev predlogov sprememb zakonov bomo poskušali doseči tudi preko poslancev državnega zbora iz lokalnega okolja.
Želimo si, da bi se gospodarska rast
nadaljevala, predvsem pa si želimo
stabilno in gospodarstvu naklonjeno
novo vlado, ki bi s spremembami zakonodaje omogočila rast in razvoj gospodarstva tudi v težjih in spremenjenih razmerah.
Ena od večjih aktivnosti zbornice v
drugi polovici leta 2018 pa bo tudi izvedba volitev v upravne organe OOZ
Škofja Loka, že spomladi pa tudi v organe OZS in njenih strokovnih sekcij.
V razpravi na podana poročila in programe dela je bil sprejet predlog za
zmanjšanje stroškov poštnine. Tako
naj bi se Informatorja pošiljalo članom
le po e-pošti, po navadni pošti ga bo
zbornica poslala le tistim, ki bodo to
izrecno želeli. Prav tako bi ob koncu
leta člane pozvali na osebni prevzem

koledarja na sedež zbornice ali pa na
lokacije, ki bodo določene naknadno.
V kolikor bo potrebno, bi se v prihodnje tudi za člane uvedla minimalna
kotizacija za udeležbo na izobraževanjih. Prav tako naj bi se poskusil omejiti dostop do nekaterih vsebin na spletni strani zbornice, dostop naj bi imeli
le člani, obenem pa naj bi se povečala
informiranost širše javnosti o aktivnostih zbornice in njenih sekcij, da bi se
jih udeleževali tudi nečlani.
Skupščina je sprejela tudi sklep o razpisu volitev v upravne organe OOZ
Škofja Loka za mandatno obdobje
2018-2022 in imenovala volilno komisijo v sestavi: Milan Hafner, Uroš
Jenko in Anja Sever, volitve pa bodo
potekale v mesecu oktobru in novembru 2018.
Prisotni so bili ob zaključku seje seznanjeni z vrsto izobraževanj, ki jih
načrtuje zbornica v prihodnjih mesecih, prav tako naj bi izvedli program
12. Tedna obrti in podjetništva na
Loškem, ki bo potekal v času od 19.
do 26. maja, v sodelovanju z Razvojno
agencijo Sora ter ob finančni podpori vseh štirih občin. Seznanjeni so bili
tudi z možnostjo udeležbe na Forumu
obrti in podjetništva, ki ga 11. maja v
Portorožu organizira OZS.
Predsednik zbornice Jože Misson se
je na koncu zahvalil vsem prisotnim
poslancem za podane konstruktivne
pripombe in predloge za še boljše delovanje zbornice v prihodnje.

V letu 2018 lahko še naprej predvidevamo manj prihodkov iz naslova
članarin, saj se število članov zbornice
vztrajno zmanjšuje, delno tudi na račun prenehanja opravljanja dejavnosti
članov zaradi upokojevanja. Zbornica
bo tako morala povečati delež prihodkov, ki jih ustvari na trgu. Priložnost
vidimo predvsem v izvedbi izobraževanj, ki so zanimiva za širše podjetništvo, prav tako pa tudi strokovnih ekskurzij in povečanem številu plačljivih
svetovanj.
LOŠKA OBRT
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Frizerski studio
Urša
UršKa Grdadolnik s. p.

Od nekdaj lepe
so Ljubljanke slovele ...
je zapisal Prešeren.
Kdo ve, če bi
večkrat prišel v Žiri,
bi se verzi morda

odlične frizure se ne
delajo LE v velikih mestih.
odlične frizure se
delajo pri odličnih
frizerkah in frizerjih
Kdaj ste začeli?
S svojo obrtjo sem začela junija 1997.
Že takrat v tem salonu ali morda v kakem drugem kraju?
Ne. To je drugi salon. Tudi prvotna
lokacija je bila v Žireh, le nekoliko naprej na isti ulici.
Ste prva frizerka ali je morda poklic že
tradicija v družini?

glasili drugače.
Točno pa se ve,
da so Žirovke in Žirovci
lepo sfrizirani, ker imajo
veliko frizerskih salonov
in v enem od njih
zanje poskrbi tudi
Urška Grdadolnik.
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Sem kar prva frizerka kar se tiče
družine. To je bila moja želja še iz
otroških let in zato logično, da sem
postala frizerka.
In kakšni so bili začetki?
Najprej frizerska šola v Ljubljani in
potem pripravništvo. Potem sem bila
10 let zaposlena kot frizerka ...
Kje? V Ljubljani?

V Žireh. Prav v tej stavbi je bil včasih
Frizerski salon Kofler, kjer sem opravljala prakso in potem tudi delala. Konec devetdesetih pa sem se odločila za
samostojno pot in kot sem že omenila,
sem odprla svoj lokal malce naprej na
isti ulici. Na začetku sem bila v salonu
sama in zato je bilo potrebno delati po
cele dneve, tako da je bilo kar naporno.
Kasneje sem pričela z zaposlovanjem
in potem je bilo nekoliko lažje. Lahko
se opravi več dela in lažje se premosti različne odsotnosti, ker salon lahko
obratuje tudi z eno frizerko.
Koliko vas je bilo največ v salonu?
Po osmih letih sem zaposlila frizerko,
ki je še zdaj pri meni. Največ nas je
bilo, ko smo bile tri frizerke, nekaj jih
je bilo na praksi ...
In kako ste po vseh letih spet prišli v ta
salon?
Gospa in gospod Kofler sta se leta
1969 preselila v te poslovne prostore, ki sta jih s svojim trudom naredila
sama in jih uporabljala do svoje upokojitve. Nato sta prostore oddala v najem za otroško trgovino. Leta 2009 pa
mi je gospod Kofler sam, s svojo dobro
voljo, ponudil nov (sedanji) delovni
prostor, za kar pa sem mu bila in sem
mu še danes zelo hvaležna.

Koliko frizerk/frizerjev pa je v Žireh?

Kako bi opisali svoj frizerski salon?

Trenutno mislim, da je 6 frizerskih salonov.

Morda bi bil najprimernejši opis
»Družinski frizerski salon«. Tukaj se
frizirajo tako ženske kot moški, od
majhnih otrok do mladih deklet in
fantov ... Vse generacije torej in mnogi
ostajajo dolgoletne stranke.

Šest salonov za ene Žiri?
Morda se sliši veliko, a prebivalci so
precej razpršeni in z okoliškimi kraji
to nanese kar nekaj strank. Poleg tega
se danes zaradi drugačnega standarda
in mode k frizerju hodi precej pogosteje kot včasih, tako da »las nikoli ne
zmanjka«.

Prej ste omenili modo, različne kolekcije, način striženja ...
Trendi se spreminjajo in z njimi barva in dolžina las. Trenutno je moderna uporaba močnih, kričečih barv na
podlagi posvetljenih las in potem si
stranka sama s pomočjo barvnih balzamov lahko spreminja trenuten izgled frizure.
Kaj vpliva na želje strank?
Vse kar se dogaja po svetu. Različni
filmi, pevke in pevci, igralke in igralci. Njihov izgled je tisti, ki narekuje
povpraševanje. Na nas frizerjih pa je,
da sledimo trendom in se izobražujemo glede tega, kako uresničiti želeni
izgled frizure.
Imate morda kakšne podatke glede tega
katera skupina je številčno najbolj zastopana? Ženske, moški, starejši ali
mlajši, morda otroci ...
Razmerja se s časom malce spreminjajo. Morda je v tem obdobju malce več
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fantov, ki se kar pogosto strižejo in sledijo trendom.
Ampak najboljše stranke so pa ženske ...
Drži. Zahtevnost in obseg dela je pri
ženskah drugačen kot pri moških. Ko
ženska pride v salon, je za različne procedure, striženje, kodranje, barvanje,
nekaj ur kar običajen rok za izvedbo.
Več dela, več materiala, pa še poklepetamo lahko ... To seveda pomeni, da so
ženske resnično najboljše stranke.
Kako pa sezonski dogodki vplivajo na
vaše delo?
Od aprila do maja se dogajajo valete,
maturantski plesi in za te dogodke
se mladina želi ustrezno pripraviti in
urediti. Moram jih pohvaliti, da se kar

kovost preparatov se je zelo izboljšala.
To se pozna na glavah naših strank in
še posebej pri delu frizerjev in frizerk,
ki smo v stiku s temi kemikalijami
cel delovnik, dan za dnem. Včasih so
bile pri daljših postopkih blazinice
na prstih zelo obremenjene in so celo
krvavele, sedaj tega ni več. Nekateri

organizirano pripravljajo in se za friziranje naročijo dovolj vnaprej, tako da
se lahko pripravimo na povečan obseg
dela.
Omenili ste nove trende in tudi nove
materiale. Kako bi primerjali preparate izpred 20-30 let z današnjimi?
Na tem področju je nastala ogromna
razlika. Nova spoznanja in tehnologije
so naredile velik preskok v kakovosti
preparatov. Sedaj je izjemen poudarek
na negi in zaščiti lasišča. Splošna ka8
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postopki, kot je recimo volumenska
trajna, so manj kemično intenzivni,
negujejo lasišče in tudi olajšajo kasnejše urejanje las.
V vseh branžah so cenovni in kakovostni razredi. Nedvomno je enako tudi v
frizerski stroki ...

informacije ali pomoč. Aktivna je tudi
sekcija frizerjev. Kot majhen obrtnik
dejansko na različnih področjih dobiš
podporo, ki jo takrat potrebuješ.
Kakšna je vizija za naprej?
Ustvarjanje in kreiranje pričesk ter
barvnih nians nas lahko vodi skozi leta
dela in ustvarjanja, če si človek - oseb-

Seveda. Tudi na našem področju so
različni proizvajalci in vsak od njih
ima svojo paleto ponudbe v različnih
kvalitetah. Ponavadi so trije rangi materialov in se jih uporabi glede na želje
stranke. Je pa res, da so najboljši materiali precej dragi. Raziskave, razvoj,
marketing, vse to stane, in če želimo
uporabljati tovrstne materiale, jih pač
moramo vkalkulirati v svoje cene.
Se razlika med Ljubljano in podeželjem
pozna tudi v frizerski stroki? Kava v
Ljubljani »lahko« stane več, šivilja v
Ljubljani je lahko dražja ...
Do neke mere se to pozna tudi na
našem področju. To je pač dejstvo in
pričakovanje mnogih ljudi. Po drugi
strani pa v Žiri pride na friziranje kar
nekaj ljudi iz bolj oddaljenih krajev,

torej kakovost in dobra storitev tudi
nekaj veljata.
Ko si ogledujem salon je veliko prostora za vse prej omenjene tipe strank. Se
kdaj zgodi, da so vse kapacitete povsem
zasedene?
Trudim se upravljati obisk strank s
predhodnimi naročili. Glede na hkratno zmogljivost v salonu ni dobro, kadar morajo stranke čakati, oziroma ne
čakajo, ker raje odidejo. Zato je optimalno, kadar so dolgotrajnejše frizure
naročene in predvidene, hitra striženja
pa se lahko opravljajo tudi vmes.
Kakšne so vaše izkušnje z Loško obrtno
zbornico?
Dobre izkušnje imam. Vedno so na
razpolago, kadarkoli se potrebujejo

nost to želi. In vez, ki se ustvari med
stranko in frizerjem, je lahko pot, ki
nas vodi naprej v nove izzive.
Kaj pa naslednji rod ...?
Sin je dokončal frizersko šolo, a se je
paralelno veliko ukvarjal tudi s športom, s smučarskim tekom. In zdaj se še
odloča ali se bo bolj intenzivno pričel
ukvarjati s športom ali se bo vključil v
delo v frizerskem salonu. Kakorkoli že,
poklic ga bo čakal in možnost dela v
salonu mu bo na voljo.
LOŠKA OBRT
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SREČANJE Z ŽUPANI

V začetku letošnjega leta
smo na zbornici pripravili
srečanje, na katerem smo
županom predstavili svoje
delo v letu 2017 in pa svoje
načrte za letošnje leto.
S strani zbornice
so se srečanja udeležili
predsednik Jože Misson
in pa podpredsednika
Milan Hafner

Teme razgovora so bile možnosti za
večje medsebojno sodelovanje, z župani pa smo se pogovarjali tudi o njihovih aktivnostih in načrtih.
Župan Občine Škofja Loka mag.
Miha Ješe je opozoril na razveseljiv
podatek o nizki brezposelnosti v občini. Le-ta je v decembru 2017 znašala
5,4%. Težave, ki jih bo občina v prihodnje morala reševati, so predvsem na
področju zdravstvene oskrbe in želje
po zdravstvenem centru, prav tako bo
kar nekaj pozornosti morala nameniti
varstvu in oskrbi starostnikov. S tem bi
dvignili nivo kvalitete življenja v občini. V načrtu občine pa je med drugim
še pridobivanje zemljišč za kolesarske
poti in popravilo določenih cest. Trenutno so industrijske in obrtne cone v
občini skoraj polne, zato so v pripravi
spremembe in dopolnitve občinskega

in Matjaž Oblak.
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prostorskega načrta, na podlagi katerega je predvidena tudi širitev industrijsko-obrtne cone Trata.
Župan Občine Gorenja vas-Poljane
Milan Čadež je prisotne opozoril na
pomembno pridobitev občine, saj je
podjetje Polycom d.o.o. v Poljanah v
manj kot letu dni na zemljišču, ki ga
je Občina Gorenja vas-Poljane predhodno komunalno opremila, postavilo novo proizvodno halo. S tem se
je brezposelnost v občini še dodatno
zmanjšala in tako ob koncu leta znašala le 4%. Trenutno površin za širitve
poslovanja obrtnikov in podjetnikov
ni, razen zemljišča v Todražu, ki pa
je v zasebni lasti. Ostale površine so
trenutno zasedene. Seveda pa mora
občina pri oblikovanju svojega prostorskega načrta paziti tudi na zaščito kmetijskih zemljišč. V letu 2018

se med drugim predvideva začetek
izvajanja protipoplavnih ukrepov, obnova nekaterih cest, uspešno delovanje
Javnega zavoda Poljanska dolina in pa
zaključek gradnje športne dvorane v
Gorenji vasi.
Tudi župan Občine Žiri mag. Janez
Žakelj, je izrazil zadovoljstvo glede razvoja obrti in podjetništva v Žireh. Na
občini zaznavajo vse večji priliv delovne sile od drugod, saj v občini glede na
stopnjo brezposelnosti, ta je bila v decembru 2017 3,9%, ni dovolj delavcev.
Industrijska cona se počasi polni, občina pa želi sredstva za ureditev infrastrukture financirati iz evropskih sredstev. Uspešno deluje Coworking center
Mizarnica Žiri, ki postaja nekakšna
razvojna enota malega gospodarstva v
občini. V fazi sprememb je tudi občinski prostorski plan, pri čemer so težave
predvsem s poplavnimi območji.
Da je bila konec leta brezposelnost na
Loškem res nizka, priča tudi podatek
za Občino Železniki. Mag. Anton
Luznar, župan občine, je povedal, da

se podjetja srečujejo s pomanjkanjem
delovne sile, druga težava pa je tudi
ureditev prostorov za možno gradnjo
ali širitev poslovnih prostorov, saj so
protipoplavni ukrepi v fazi sprejemanja. Navedel je še nekaj aktivnosti, ki
čakajo občino v prihodnje.
Predstavniki zbornice so na srečanju
izpostavili nekatere predloge za poglobitev sodelovanja zbornice z občinami,
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na podlagi katerih bi se lahko povečala dostopnost do informacij, ki so
pomembne za obrtnike in podjetnike,
tudi ostalim gospodarskim subjektom
na Loškem, ne le članom zbornice.
Veseli smo, da so se našemu povabilu
na srečanje odzvali vsi štirje župani
škofjeloškega območja, skupno stališče
vseh udeležencev pa je bilo, da bi bilo
takih srečanj potrebnih še več.
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Moral
Janez Šubic s. p.

Slak je napisal
»V dolini tihi je vasica
mala ...«. V SORICI pa je
V dolini beli ena žaga
mala ...

Veliko je izdelkov,
ki jih vsi uporabljamo
pa se tega sploh
ne zavedamo.
Transportna paleta
je eden takšnih izdelkov.
Za stroje, material, škatle,
praktično za vse, kar je
potrebno prepeljati
iz ene na drugo lokacijo ...
In ste se kdaj vprašali
od kod pridejo palete?

Kdaj in kako ste začeli z dejavnostjo?
Z izdelavo palet smo pričeli leta 1996
kot popoldansko obrt.
Je to prva generacija ali se je lesna dejavnost že prej opravljala v družini?

Iz Sorice.
Vsaj tiste, ta velike in tiste
bolj zahtevne izdelave.
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Tast se je z žaganjem lesa za lokalne
potrebe ukvarjal že prej. Izdelava palet
se je pričela 1988, najprej preko kmetijske zadruge, od leta 1996 pa kot popoldanska obrt.
Po poklicu ste ...?

Ta žaga, ki je bila montirana pred kratkim, je tretja odkar se ukvarjam z obrtjo. Tudi na tem področju je enako kot
povsod drugod. Vsaka novejša generacija je bolj tehnološko izpopolnjena in
hitrejša.
Morda imate kakšne podatke o količinah lesa, ki se je predelala v različnih
obdobjih?
Sedaj predelamo cca 4000 m3 lesa, pred
letom 2010 pa smo ga okrog 1500 m3.
Največja sprememba je nastala po letu
2007, ker smo takrat pričeli s celodnevnim delom.
Kaj pravzaprav delate? Kakšno paleto
proizvodov imate?
Delamo lesene embalažne palete.
Kdo so vaši kupci?
Avtomehanik.
In kje se je pričela vaša služba?
Najprej sem delal v Alplesu kot avtomehanik, kasneje sem šel v Domel,
oziroma Indramat ...
Koliko je do Železnikov?
15 kilometrov.
In to ne »ljubljanskih«, po ravnini ...

Ampak z lesom in predelavo le-tega se
ukvarjate vsaj 30 let?

Izdelava palet se je pričela 1988,
sedaj smo leta 2018 ... Torej bo
držalo, da imamo več desetletno
tradicijo.
Morda kakšen »pogled nazaj« kako se je
menjala tehnologija?

Večina naše proizvodnje se naredi le za
enega kupca in to je Knauf Insulation.
Le 5 % izdelkov se proda strankam,
kot so Alples, Domel in drugi.
In koliko palet izdelate letno?
Letna proizvodnja je med 30 in 40 tisoč paletami.
Velika številka. So vse palete enake ali
izdelujete več različnih modelov?

Ja, kar iz hriba dol in v hrib nazaj se
peljemo. Je pa res, da je to v teh krajih
nekaj običajnega.
Ste sicer iz Sorice?
Ne, jaz sem iz Davče.
Torej vas je ljubezen pripeljala v Sorico?
Očitno bo to držalo.
Če se vrneva »v Domel« ...
Ko se je Domel oziroma Indramat
preselil iz Železnikov v Škofjo Loko
na Trato, je bil prelomen trenutek. Ali
bi moral prenehati s popoldanskim
delom doma ali pa z delom v običajni
službi. Zato je leta 2007 padla odločitev in sem ostal doma, v Sorici.
Aha, polno obrt imate torej od leta
2007?
Drži.
LOŠKA OBRT
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bičnega metra lesa naredi od 40 do 50
palet.
Kaj pa čas izdelave?
Seveda je tudi pri času izvedbe velika
razlika. Za največjo paleto se porabi
trikrat toliko časa kot za enostavno
paleto.
Iz kakšnega materiala so izdelane palete?
Iz smreke ali jelke.
Je to standard za izdelavo palet, ali se
uporablja tudi druge vrste lesa?
Mi uporabljamo le omenjeni dve vrsti
lesa. Se pa palete izdelujejo tudi iz bukovega lesa. Italijansko tržišče že zahteva takšne palete.

V proizvodnji imamo 20 različnih velikosti. Naša prednost je v tem, da se
tovrstne palete ne izdelujejo na avtomatiziranih linijah in jih je potrebno
narediti ročno.
Zakaj jih ne delajo »avtomatsko«?
Zato, ker so velikih dimenzij. Klasične,
»euro« palete so velikosti 80 x 120 cm,

naše palete pa so velikih dimenzij, na
primer 120 x 200 cm, 100 x 260 cm ...
Kakšna pa je razlika med posameznimi
paletami?
Precej se razlikujejo po izvedbi in porabi materiala. Pri največji paleti se iz
kubičnega metra lesa naredi le 9 palet,
pri najenostavnejši izvedbi pa se iz ku-

Kaj pa les? Glede na to, da ste sredi gozdov imate verjetno veliko lastnega gozda. Koliko lesa kupite in koliko lahko
porabite svojega?
Praktično ves les se kupi in pripelje od
drugje. Lastnega poseka je zelo malo.
In kje torej nabavljate les?
Od podjetij, ki so specializirana za
odkup lesa. Oni poskrbijo za nabavo,
sortiranje in skladiščenje lesa.
Vam hlode tudi dobavijo do vaše žage?
14
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Ne, ker imamo lasten kamion za transport lesa. Tako za dovoz hlodovine
kot za odvoz končnih izdelkov do
kupcev poskrbimo sami.
Za lažjo predstavo o porabi lesa, koliko kamionov hlodovine potrebujete na
teden?
Dva do tri kamione lesa se predela tedensko ...
Glede na ozke hribovske ceste, težaven
dostop skozi vas, vam vreme verjetno
predstavlja dodaten problem, kar se
transporta tiče ...
Res je. Polno naložen kamion tehta
40 ton in cesta mora biti v primernem
stanju, da se lahko varno vozi. Recimo

vse palete standardizirane in naročnik
skrbno preverja, če dobavljeni izdelki
ustrezajo zahtevam.
Kakšne so vaše izkušnje z Loško obrtno
zbornico?
Dobre izkušnje imamo z zbornico. Kadarkoli se je potrebovalo kakšne informacije, smo dobili ustrezne podatke.
Udeležujemo se različnih izobraževanj,
tudi v okviru lesarske sekcije se kdaj
dobimo.

Vizija? Kam in kako naprej?
Nadaljevalo se bo tako kot doslej. Dolgoročno bo delo prevzel sin. Lani smo
povečali poslovne prostore in vgradili novo žago. Sedaj je največja težava
s cesto, kar nam že dlje časa povzroča
nepotrebne stroške in zaplete s transportom. Zadnjih 10 let se vsako poletje zapre cesta zaradi tega, ker jo popravljajo. Za nas pa to pomeni dolge
obvoze preko Petrovega brda.

v sneženih razmerah se hlodovina ne
vozi, ampak se skuša narediti rezerva
takrat, ko je vreme ustrezno. Se pa letos pozna dolga zima in smo rezerve
že razžagali, tako da bo kmalu potrebno po nov les.
Kaj pa kakovostni razred izdelkov? V
vsaki branži so različni nivoji izvedbe,
od odličnih do slabih izdelkov ...
Palete so specifičen izdelek. Narejene
so za enkratno uporabo, zato morajo biti poceni. Ker ne smejo predstavljati velikega stroška, so za izdelavo
uporabljeni materiali slabše kakovosti.
Tako, da kakšnih presežkov pri izdelavi ni realno pričakovati. Seveda pa so
LOŠKA OBRT
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Kope 2018

Tudi lepo vreme
»je vedelo«,
da mora biti del dobro
organiziranega dogodka,
ki se je odvil konec
letošnjega januarja
na Kopah.
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Zimsko srečanje
obrtnikov

Skoraj 700 obrtnikov in podjetnikov,
družinskih članov ter njihovih zaposlenih, se je cel dan »bojevalo« na različnih področjih. Med njimi so se hrabro borili tudi naši predstavniki, bili
pri vrhu v kar nekaj kategorijah in na
koncu osvojili drugo mesto v skupni
razvrstitvi.
Po začetnem okrepčilu se je pričel tekmovalni del srečanja. Progo je kot prvi
tekmovalec otvoril prvi mož OZS,
Branko Meh. Za njim so se po progi pognali tudi udeleženci v različnih
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moških in ženskih kategorijah. Poleg
veleslalomske preizkušnje je potekalo
tudi tekmovanje v spustu s pležuhi in
nekaj aktivnosti za najmlajše, tako da
nikomur ni bilo dolgčas.
Da pa tekmovalci na koncu ne bi bili
lačni, se je med smučanjem pričelo
tekmovanje v kuhanju golaža. Kuharski mojstri iz Radovljice, Grosuplja, Litije, Ptuja, Laškega, Kočevja, Slovenj
Gradca in Slovenskih Konjic so se
pomerili v kulinaričnih mojstrovinah.
Škofja Loka sicer ni imela svoje ku-

harske ekipe, a se je to nadoknadilo pri aktivnem pokušanju
skuhanih jedi.
Po večerji v prireditvenem šotoru se je pričela slavnostna
podelitev priznanj in nagrad v posameznih kategorijah in
kot omenjeno je bila Škofja Loka spet pri vrhu, tokrat na
drugem mestu.
Objavljamo le tekmovalne kategorije, v katerih so se naši
tekmovalci uvrstili na prva mesta.
ŽENSKE
– 6o let in starejše:
1. mesto: Marija Hudovernik, OOZ Radovljica
2. mesto: Jelka Kotar, OOZ Litija
3. mesto: Katarina Poljanšek, OOZ Škofja Loka
– od 50 do vključno 59 let:
1. mesto: Lea Križaj, OOZ Radovljica
2. mesto: Lili Poljanšek, OOZ Škofja Loka
3. mesto: Tanja Basic, OOZ Žalec
MOŠKI
– 6o let in starejši:
1. mesto: Hilmija Hadžič, OOZ Metlika
2. mesto: Milan Frelih, OOZ Škofja Loka
3. mesto: Andrej Kokalj
– od 31 do vključno 39 let:
1. mesto: Martin Kuhar, OOZ Škofja Loka
2. mesto: Stanko Klemenšek, OOZ Mozirje
3. mesto: Boštjan Bernik, OOZ Škofja Loka
– od 18 do vključno 30 let:
1. mesto: Simon Klemenšek, OOZ Mozirje
2. mesto: Anže Kavčič, OOZ Škofja Loka
3. mesto: Matic Germ, OOZ Škofja Loka

Fotografije: Loka Turist

SKUPNI ZMAGOVALCI VELESLALOMSKE
TEKME KOPE 2018:
1. mesto: OOZ Slovenj Gradec
2. mesto: OOZ Škofja Loka
3. mesto: OOZ Ptuj

LOŠKA OBRT
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Kamnar d.o.o.
Danilo Pajer

Podobno filozofijo neguje
tokratni sogovornik.
Naša mala domovina ima
široko paleto različnih
vrst kamna in vsaka ima
svoje mesto in uporabnost.
Vsakdo pa se lahko

Že Michelangelo je
povedal, da se v vsakem
kamnu skriva umetnina,
če le znamo odstraniti
kar je odvečnega ...
Kdaj in kako ste začeli z dejavnostjo?

In kje ste delali prej?

Pred tremi leti.

V Marmorju Hotavlje.

Je kdo iz vaše družine opravljal kaj podobnega ali ste prva generacija s svojo
dejavnostjo?

Ste domačin ...?

Nihče ni imel prej obrti ali podjetja.
Oče pa je delal v RUŽV in sedaj imam
jaz tukaj svoj poslovni prostor, če to kaj
šteje.
Po izobrazbi ste ...?
Iz gradbene stroke.

odloča glede tega, kaj mu

S čim ste se ukvarjali preden ste odprli
svoje podjetje?

različna simbolika pomeni.

V »kamnarstvu« sem celo svoje življenje, že iz šole ven ...

Recimo, če nekdo gradi hišo
in si iz kamnin, ki so jih
odstranili iz zemlje,
da izdelati pulte in
pomivalna korita,
potem taista »skala«
nadaljuje svojo zgodbo
v istem prostoru,
a v drugačni,
bolj žlahtni vlogi.
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Tako je. Iz Gorenje vasi.
Kaj ste delali v prejšnjem podjetju?
Trideset let sem delal kot komercialist
- prodajalec.
Splošna prodaja ali kakšno specif ično
področje?
Nekaj je bilo prodaje kamnoseških izdelkov, večina pa je bila izvedba večjih
objektov, dobava, montaža, vgradnja
kamnin, oziroma celotna oskrba potreb po kamnu na posameznem projektu.

Tri desetletja je kar spoštljivo obdobje v
življenju, kako ste se odločili za korak v
svojo dejavnost?
V tridesetih letih ima človek čas razmišljati o različnih stvareh in izzivih.
Takrat sem dopolnil 50 let, in ker je
bila že prelomnica, sem si rekel, zakaj pa ne? Nikoli ne bom mlajši odprl
podjetja, torej je sedaj pravi trenutek!
Za marsikoga, ki je vedno le hodil v
službo, je takšen korak lahko tudi stresen ...
Ker nisem zamenjal dejavnosti, je bila
vizija jasna. Sam sem vedel, da bom
delal enake stvari na enak način, le primarna organiziranost bo drugačna.
Za novo podjetje je lahko pridobivanje
strank precejšnja težava. Kakšni so bili
vaši začetki?
V bistvu je bil začetni prehod kar enostaven. Imel sem pogodbo za dokončanje projektov z bivšim delodajalcem.
To obdobje je trajalo pol leta in v tem
času sem uspel dobiti nove stranke in
tako so se posli pričeli odvijati.
Lahko opišete svojo dejavnost? Kaj
pravzaprav počnete?
Organizacija, nabava, obdelava, vgradnja ... Lahko kompletna usluga, lahko
le posamezne faze. Vse je odvisno od
naročnikovih želja in potreb na področju kamnarstva.

Tako je. Podjetje nima lastne proizvodnje in vse zunanje faze opravlja preko
kooperantov.
Projektiranje je v »hiši«?
Do nekega nivoja tudi projektiranje, a predvsem za manjše stvari kot
so spomeniki in podobno. Naročniki
velikokrat pridejo brez ideje in se mu
najprej predstavijo možnosti in potem
eventuelno izriše izgled in pripravi načrt. Pri kompleksnejših projektih pa se
projektiranje opravi preko kooperacije.
Spomeniki so področje, kjer se lahko
z izborom oblik in kombinacijo materialov doseže velika sporočilnost in

simbolika. Za enega od nagrobnikov,
sem predlagal kombinacijo kamna in
Corten jekla. Zakaj? Ker je pokojnik
deloval na takšnem področju, da je to
simboliziralo njegovo strokovno delo.
To je tudi izhodišče, ki se ga držim pri
svojem delu. Moja ekspertiza in moje
delo je upravičeno za naročnika, ki
hoče imeti nekaj več. Naročnik, ki kupi
poceni kitajski kamen in želi nekoga,
da mu ga vgradi ... Takšen naročnik
mene ne potrebuje. Če pa ima vizijo
po zahtevnejši izvedbi in ga zanimajo
različne možnosti izvedbe, takrat pa je
moje znanje lahko ključno in strošek
moje storitve ni vprašljiv.

Kako izgleda sodelovanje z naročnikom?
Nekdo si zaželi izdelek iz kamna. Pult,
spomenik, stopnice, fasado, karkoli,
pove kaj potrebuje in jaz mu predstavim možnosti. Vrste materialov, vrste
obdelave, možne detajle, možnosti
vgradnje ... In potem se glede na dogovor organizira izvedba, lahko kompleten projekt »na ključ«, lahko le posamezne faze ...
Delate le s končnimi naročniki?
Ne, sodelujem tudi s strankami, ki potrebujejo le vmesne faze in sami zaključujejo projekte.
Če prav razumem, nimate lastne proizvodnje?
LOŠKA OBRT
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sto osnovno zaupanje že vzpostavljeno. To je »kilometrina«,
posledica treh desetletij delovanja v kamnarski branži. Če bi
začel danes, bi bilo seveda povsem drugače. Moral bi hoditi
od stranke do stranke, od »britofa do britofa« in iskati stike
ter dokazovati svoje znanje in strokovnost ...
Kako sodelujete s temi strokovnjaki? Se plansko srečujete z
njimi?
V prejšnji službi je bilo tega sistemskega trženja precej več,
ker so bili tudi obsegi predvidenih del drugačni. Odkar sem
v okvirih podjetja Kamnar, pa se sprotnimi stiki ob povpraševanjih in izvedbah dogovorjenih poslov, komunikacija
odvija na takem nivoju, da smo praktično v rednih stikih.
Poleg tega se v krogu teh, ki bolj intenzivno sodelujemo, odvija veliko medsebojnih uslug, s katerimi skušamo pridobiti
nove posle na katerih bi eventuelno lahko sodelovali.
Imate morda kakšen podatek koliko je direktnih naročnikov,
koliko pa je poslov od ali preko različnih strokovnjakov?

Verjetno so tridesetletne izkušnje s kamnom dobrodošle tudi v
strokovnih krogih pri arhitektih?
Drži. Neredko ima nekdo odlično idejo, pri kateri so uporabljeni specifični materiali, oblike, pogoji vgradnje in tako
dalje. Nekatere izvedbe so se v praksi potrdile, druge se niso.
Tovrstna strokovna znanja so zaželjena v posameznih projektih.
Kako naročniki pridejo do vas? Svojo dejavnost oglašujete v
medijih, priporočila?
Predvsem priporočila. V preteklosti opravljeni projekti so
me povezali z veliko strokovnjaki z različnih področij. In ker
smo v sodelovanju že opravili uspešne projekte, je potem ti-

Težko bi razdelil, ker nikoli nisem analiziral podrobneje.
Arhitekti in projektanti ponavadi niso končni naročniki.
Oni so vezni člen, ki naročniku posredujejo kontaktne informacije. Kupci so gradbena podjetja, kamnoseki, končni
naročniki ... Kar se moje dejavnosti tiče, so arhitekti pomemben faktor, ker se pri zasnovi odločajo glede uporabe
raznovrstnih materialov. Pri posameznem projektu to lahko
pomeni, da ni več ene vrste kamen ali druge vrste kamen,
ampak kamen proti umetnemu kamnu, keramiki ali celo
drugim vrstam materialov.
Vi delate tudi z umetnimi materiali ali le z naravnim kamnom?
Umetni kamni so precej ozko uporabni ...
V kakšnem smislu?
Večina je uporabna predvsem za pulte in obloge, velikokrat
le za notranjo uporabo. Torej jih imam v ponudbi, da se
pokaže paleta možnosti in raznolikost. A moje srce je pri
naravnem kamnu. In prodajna razmerja so tudi pri pultih,
kjer je največja konkurenca umetnih materialov, še vedno v
korist naravnega kamna.
Kakšne so prednosti naravnega kamna v primerjavi z umetnimi materiali?
Naraven kamen ima prednosti in pomanjkljivosti. Med seboj se kamni razlikujejo in enako se razlikujejo tudi njihove
lastnosti. Recimo granit. Niso vsi graniti enako trdi. Ločijo
se po barvi, strukturi, trdoti ... Enako je tudi z ostalimi kamni. Dejstvo pa je, da je vsak kamen uporaben za nek namen in kot lokalen material je tudi najbolj sonaraven s tem
namenom v tem prostoru.
Je kamen možno prilagoditi različnim uporabam?
Do neke mere je to možno in se tudi izvaja. Za različne
namene se kamni ustrezno obdelajo, polirajo, krtačijo, impregnirajo s premazi ...
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Pri nas je granit le na Pohorju. V kakšen kakovostni razred
spada?
Pohorski granit je zelo trd kamen, a ima veliko vpojnost.
Večjo vpojnost kot recimo »hotaveljčan«, ki je po trdoti
mehkejši kamen.
Torej praktično ni možno def inirati najboljšega kamna?
Vsak kamen ima slabosti in prednosti. Različne parametre
je možno meriti, tlačna trdnost, gostota, vpijanje, upogibna
trdnost ... Po mojem vedenju so kamnine s severnih, hladnejših področij kakovostnejše, kot pa kamnine iz toplejših,
južnih krajev.
Torej je v Indiji in na Kitajskem na voljo celotna paleta kakovostnih razredov, kar se tiče kamnov?
Glede na velikost teritorija je temu tako, a začuda se od tam
največ uvaža najcenejše kamne. In potem pride do cenovnega kroga, manj je lastne storitve in dodelave, izvajalci konkurirajo en drugemu predvsem s ceno materiala, posledično
vsem pada zaslužek ...

V podjetju sem sam. Nimam velikih ambicij po širjenju obsega poslovanja in iščem predvsem delo, ki mi je zanimivo
in mi predstavlja tudi izziv. Ne vzamem vsakega posla le
zato, da bi nekaj delal, temveč skušam sodelovati s tistimi,
ki iščejo nadstandardno kakovost in izvedbo.
Delate le s slovenskimi naročniki?
Večina posla je v Sloveniji, nekaj stikov sem navezal v tujini.
Naj omenim soliden posel pri pripravi materialov za opremljanje hotela v Ameriki.

Kakšne so vaše izkušnje z Obrtno zbornico iz Škofje Loke? Vi
ste postali član pred kratkim, je kakšen poseben razlog zato?
Predvsem zato, ker me je prepričeval Matjaž Oblak.
Le zaradi njega ...?
No, ne le zaradi njega. Več mojih poslovnih partnerjev je v
obrtni zbornici in širitev poslovne mreže seveda ne more
škoditi. Je pa res, da je bil Matjaž zelo prepričljiv in vztrajen,
ko je razlagal način delovanja zbornice in prednosti članstva,
pa sem se pred novim letom odločil za vstop v zbornico.
Odlično. Verjetno spadate v sekcijo gradbenikov in kot po
naključju je predsednik sekcije vaš sosed v Todražu, Tomaž
Potočnik ...
Drži. Iz preteklih pogovorov z Matjažem mi je delovanje
zbornice do neke mere že znano. Nekaj informacij o sekcijskem delu sem že dobil, ostalo pa se bo pokazalo sproti.
Eno od vprašanj je tudi vizija za naprej, kakšna je vaša?
LOŠKA OBRT
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SEKCIJA LESARJEV

7. veleslalom lesarjev
Slovenije

Bila je prav lepa sobota,
10. februarja,
kot nalašč
za zimske radosti.

Pred tekmo s predsednikom lesarjev OZS

Društvo lesarjev Slovenije je tokratni,
že sedmi po vrsti, veleslalom lesarjev
Slovenije organiziralo v Kranjski gori.
V so-organizaciji podjetja Venge, Društva inženirjev in tehnikov ter podjetja
Elan iz Begunj, se je prireditve udeležilo skoraj sedemdeset smučarjev in
smučark. Letos je prvič barve OOZ
Škofja Loka zastopala štiričlanska

Na progi

Dobre volje po tekmi
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ekipa v sestavi: Toni Erznožnik, Lado
Oblak, Peter Banič in Damijan Kržišnik. V kar močni konkurenci, podjetje
Elan je imelo hkrati tudi interno tekmovanje, so naši fantje zasedli »zlato
sredino«, seveda pa prireditev ni minila brez naših navijačev.
Predsednik sekcije lesarjev
Uroš Jenko

SEKCIJA
GRADBENIKOV

Na pobudo članov
Sekcija gradbenikov
pri OOZ Škofja Loka
smo se v petek,
16. marca odpravili
na strokovno ekskurzijo.

Gradbinci na sejmu
Mawev show
v Avstriji
Obiskali smo sejem MAWEV
SHOW, strokovni sejem gradbenih
strojev v Enssu (Zgornja Avstrija).
Več kot 250 razstavljavcev je obiskovalcem predstavilo najnovejše gradbene stroje in najsodobnejša gradbena
vozila domačih ter tujih proizvajalcev.
Obiskovalci so bili seznanjeni z razvojnimi smernicami in najnovejšo
opremo na trgu.
Dvajset udeležencev se je na pot podalo v nočnih oz. zelo zgodnjih jutra-
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njih urah iz Hotavelj. Pot so nadaljevali skoraj v osrčje Avstrije, v Enss,
kjer jih je pričakal razstavni prostor,
ki zavzema več kot 100.000 m2. V
7.000 m2 veliki mobilni dvorani so
se odvijale spektakularne predstavitve bagrov, žerjavov ter drugih velikih
gradbenih strojev. Po napornem celodnevnem ogledu sejma, so se proti
domu odpravili v poznih popoldanskih urah.
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AKTIVNOSTI
ZBORNICE

OOZ Škofja Loka
je s polno paro stopila
v novo leto, na kar kažejo
številni dogodki,
ki jih je za svoje člane
izvedla v prvem tromesečju
letošnjega leta, z začetim
tempom pa bo nadaljevala
tudi do poletnih mesecev.
O načrtovanih dogodkih
si lahko pogledate v

ZBORNICA S POLNO
PARO V ZAČETEK LETA

Priprava na davčni obračun
Ob koncu poslovnega leta morajo
poslovni subjekti oddati davčni obračun; tako tisti, ki poslujejo na podlagi
normiranih odhodkov, kot tudi tisti,
ki poslujejo na podlagi dejanskega obračuna. Glede na določene spremembe
zakonodaje na področju normirancev,
je zbornica letošnjo pripravo na davčni
obračun razdelila na dva ločena seminarja.
Tako smo 25. januarja v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči najprej organizirali seminar Priprava na davčni obračun za normirance, na katerem je dr.
Lidija Robnik najprej predstavila spremembe na področju zakonodaje, ki se
nanašajo na normirance ter pojasnila
za koga in kdaj se splača odločitev ali
voditi ali ne voditi poslovne knjige ter
kakšne so davčne posledice. Predstavi-

napovedniku, ki sledi.
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la je tudi katere evidence, kateri davčni
obračuni in poslovna poročila so potrebni, kdaj jih je potrebno predložiti
in kaj je z olajšavami. Seminarja se je
udeležilo 40 udeležencev.
Drugi del priprave na davčni obračun
pa je potekal 27. februarja na seminarju z naslovom Računovodski in
davčni obračun za leto 2017 ter davčne novosti v letu 2018. Seminarja, ki
ga je vodila Jasmina Malnar Molek,
svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
se je udeležilo 71 obrtnic in podjetnikov, ki so dobili konkretne napotke in
priporočila za pripravo zaključnega
in davčnega obračuna za leto 2017.
Predavateljica jih je opozorila na kaj
morajo biti še posebej pozorni ter jim
predstavila davčne novosti, ki veljajo z
letošnjim letom. Odgovorila je na šte-

vilna zastavljena vprašanja slušateljev in poskušala odpraviti
morebitne dileme v povezavi z izdelavo računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Obrazec A1 po novem
S 1. januarjem 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem
izvajanju storitev (ZČmiS), ki prinaša nova pravila za napotitev delavcev na delo v tujino oz. za opravljanje storitev v
drugi državi članici Evropske unije. S tem pa so se spremenila tudi pravila, na podlagi katerih se lahko pridobi obrazec
A1.
Glede na to, da je bilo v zvezi s pridobitvijo obrazca A1 veliko odprtih vprašanj, smo pripravili praktično delavnico, na
kateri je 35 udeležencev s strani univ. dipl. pravnika Klemena Ganzitija, direktorja za področje urejanja zavarovanj in
mednarodna zdravstvena zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, dobilo odgovore na vprašanja kot so:
katere spremembe so pričele veljati s 1. 1. 2018 za napotene
delavce, kdo mora pridobiti obrazec A1, kakšni so pogoji za
pridobitev obrazca A1, kako pridobijo obrazec A1 vozniki
in kako ostali napoteni delavci, na kakšen način lahko preko
portala e-Vem pridobim obrazec, kako je v primeru delavcev, ki že imajo pridobljene obrazce A1, kako je v primeru
sočasne zaposlitve in razmejitev s postopkom o napotenih
delavcih, kako se lahko uveljavijo zdravstvene storitve napotenih delavcev v drugi državi.

hrano uravnava holesterol in pritisk, kako shujšati v trebuh,
kako se v telesu kaže pomanjkanje hranilnih snovi ter kako
preprečiti hitro sivenje. Delavnica je minila v sproščenem in
pozitivnem vzdušju, obiskovalci pa so domov odšli z nepogrešljivimi napotki, ki jim bodo pomagali pri vsakodnevnih
naporih.
V mesecu maju bo potekala druga delavnica iz tega sklopa, ki bo namenjena zdravemu načinu hujšanja. Udeleženci
bodo spoznali, kako z zdravo hrano stopiti odvečne kilograme. V jeseni pa bosta sledili še delavnici na temo krepitve
imunskega sistema in pozitivnega uravnavanja čustev.

Udeleženci delavnice Stres in zdrava prehrana

Delavnica: Komunikacija in reševanje
konfliktnih situacij

Skrb za zdravje je temelj podjetniškega
uspeha
OOZ Škofja Loka bo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu v letošnjem letu izvedla sklop 4 delavnic s področja zdravega načina življenja. Delavnice se bodo odvijale
pod skupnim sloganom »Skrb za zdravje je temelj podjetniškega uspeha«.
Prve delavnice z naslovom Stres in zdrava prehrana se je
pod vodstvom Minke Gantar udeležilo 44 udeleženk in
udeležencev, ki so med drugim spoznali, kako se lahko s

V sodelovanju z Razvojno agencijo Sora je v prostorih
Coworking centra Lokomotiva 14. marca potekala delavnica, kjer so udeleženci med drugim izvedeli, kaj so temelji
učinkovite komunikacije in zakaj se le-ta splača. Seznanili so se z orodji in načini spretne komunikacije pri delu v
majhnih organizacijah ter kako »govorimo« neverbalno in
na ta način sporočamo kar 65-93 % informacij. Spoznali so
tudi tehnike reševanja konfliktnih situacij v majhnih organizacijah ter kako pravilno podati konstruktivno kritiko ter
dati in sprejeti pohvalo. Vsebino je predstavil dr. Klemen
Podjed, predavatelj, svetovalec in ICF coach. Delavnice se
je udeležilo 25 oseb.

Frizerke so obiskale sejem v Italiji
Frizerska sekcija naše zbornice je v sodelovanju z OZS 18.
marca organizirala ogled sejma Cosmoprof v Bologni. Škofjeloškim članicam so se pridružile še stanovske kolegice iz
radovljiške, kranjske, sežanske, velenjske, ajdovške in tolminske zbornice. Skupaj si je sejem ogledalo 33 oseb.
Na pot so se odpravili iz Škofje Loke v zgodnjih jutranjih
urah. V Ljubljani in Sežani so se jim pridružile še ostale
LOŠKA OBRT
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udeleženke, nato pa so pot nadaljevali proti Bologni. Vmes
so si vzeli čas še za kratek postanek in jutranjo kavo.
Po prihodu na cilj je sledil celodnevni ogled vodilnega sejma s področja frizerstva in kozmetike. Sejem vsako leto prinaša pregled najnovejših izdelkov in trendov na področju
frizerstva, kozmetike ter nege in oblikovanja nohtov. Tudi
letos so sejem popestrili številni showi in predstavitve »v
živo«. Obiskovalke so tako dobile še dodatno priložnost, da
so se seznanile z najnovejšimi trendi in družile z najboljšimi
frizerji in kozmetičnimi strokovnjaki.
Udeleženke so se polne vtisov domov vrnile dobre volje v
poznih večernih urah.

Sestanki sekcij
V letošnjem letu so se že sestale tudi posamezne sekcije, in
sicer:
• Sekcija avtoservisejev (25. januarja)
• Sekcija tekstilcev (25. januarja)
• Sekcija frizerjev (5. februar in 5. marca)
• Sekcija lesarjev (8. marca)
Člani so pregledali delo posamezne sekcije v preteklem letu,
se seznanili z novostmi področne zakonodaje ter z aktualnimi aktivnostmi, ki potekajo v okviru zbornice in podali
predloge za delo v tekočem letu.

Bolognski sejem

Napovednik dogodkov
Termin

Ura

Tema

11. 4. 2018

17.00

Seminar: Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

12. – 15. 4. 2018

Strokovna ekskurzija lesarjev: Srbija

April 2018

Strokovna ekskurzija kovinarjev

18. 4. 2018

17.00

Seminar: Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na gradbenih
objektih

12. 5. 2018

10.00

Delavnica: Kako z zdravo hrano stopiti odvečne kilograme (Skrb za zdravje – temelj
podjetniškega uspeha)

16. 5. 2018

17.00

Seminar: Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov za podjetnike in obrtnike

19. 5. 2018

9.00

Usposabljanje za voznike po programu za leto 2018 (koda 95)

19. – 25. 5. 2018

Teden obrti in podjetništva na Loškem

Maj 2018

Spomladanski izlet upokojenih obrtnikov

14. – 15. 9. 2018

Strokovna ekskurzija avtoserviserjev in avtoprevoznikov: Ogled tovarne Volkswagen
v Bratislavi in Dunaj

18. 9. 2018

9.00–16.00

Seminar: Delovno pravo za računovodje
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1988
Uvodnik ob izidu prve številke glasila škofjeloških obrtnikov
Želja, da v pisani besedi prikažemo težave, uspehe in razvojne poti Obrtnega združenja Škofja Loka, nas
je vodila od biltena ob prvi povojni razstavi samostojnega osebnega dela v Škofji Loki leta 1983, prek publikacije »Naših deset let« ob praznovanju desetletnice ustanovitve našega obrtnega združenja leta 1985,
do glasila »LOŠKA OBRT«, katerega prva številka je sedaj pred vami. S tem glasilom naj bi zapolnili
vrzel v informiranju našega članstva, ki jo vsi čutimo kljub rednim informacijam s pomočjo okrožnic in
informacij, ki jih posredujemo preko radia Žiri.
Zavedamo se, da poskusi izhoda iz gospodarske in družbene krize, ki so povezani s sprejemanjem
najrazličnejših ukrepov in zakonskih predpisov, vplivajo tudi na razvoj zasebne obrti kot sestavnega dela
našega gospodarstva. Tako naj bi med drugim tudi spremembe Ustave, Obrtnega zakona in Zakona o
davkih občanov pripeljali do tržno usmerjenega gospodarstva, v katerem naj bi bilo tudi več prostora za
zasebne pobude in vsestranski razvoj obrti. Zato moramo obrtniki pri oblikovanju teh zakonskih predpisov, ki bodo krojili nadaljnjo razvojno pot zasebne obrti, sodelovati aktivneje kot kdajkoli doslej, da bi
ob splošnem razumevanju družbe postavili obrt na mesto, ki ji pripada v gospodarskem in političnem
življenju naše družbe.
Želimo si, da bi tudi glasilo »Loška obrt« predstavljalo kamenček v mozaiku prizadevanj za boljši jutri
obrti, vsaj na ravni Škofjeloške občine. Zato upamo, da se boste obrtniki s svojimi mnenji, pogledi, stališči
in pobudami tudi takrat vključili v priprave naslednjih številk našega glasila, ki naj bi letos izšlo še dvakrat.
Pričakujemo, da se bodo s svojimi pogledi odzvali tudi predstavniki občinskih struktur. Želimo tudi čim
več vaših predlogov, pripomb in ocen, ki bodo pripomogle, da bo naslednja številka glasila »Loška obrt«
oblikovana še bolj po vaših željah.
					 					 Urednik
										Milan Hafner

2018
Pogovor ob izidu 92 jubilejne številke glasila škofjeloških obrtnikov
Franc Demšar – urednik Loške obrti od leta 2002 v pogovoru z ustanovnim urednikom Milanom Hafnerjem.
Pomladi leta 1988 se je pričelo s pripravo prve številke Loške obrti. Kaj je bil razlog, da ste se na takratnem
Obrtnem združenju Škofja Loka odločili za takšen korak? Kdo je bil pobudnik?
Pobuda je nastala na upravnem odboru in je bila posledica odzivov ob izdaji jubilejne publikacije »Naših
deset let«, ki smo jo izdali leta 1985.
Tiskovino »Naših deset let« se je izdalo ob jubileju zbornice. Takrat pa je bil zgrajen tudi Dom obrti ...
Tako je. V nekaj letih se je zgodilo več uspešnih in prelomnih dogodkov, ki so spremenili ugled samostojnega
obrtništva v socialističnih časih in takrat je bil čas, da na tem vztrajamo in si tudi v družbeni sferi pričnemo
ustvarjati neko podobo in vpliv. Prvi dogodek je bila »Prva povojna razstava obrtnih dejavnosti«. Takrat je
oblast pričela drugače gledati na zasebno iniciativo v obrti in dobili smo možnost za gradnjo svojih poslovnih
prostorov – Doma obrtnikov. Potem se je ocenilo, da je primeren trenutek za izdajo lastnega medija, ki bi
najprej omogočil neodvisno informiranje članstva zbornice, dolgoročno pa utrdil oziroma povečal pripadnost
obrtnikov, ki so v obrti nenaklonjenih povojnih časih »orali socialistične teorije« in s svojimi idejami in delom
pomagali, da je Slovenija danes takšna kot jo poznamo. Pristopilo se je k zbiranju materialov, nekaj pomoči
smo dobili tudi od ekipe revije Obrtnik in junija 1988 je izšla prva številka revije Loška obrt. Do konca leta
smo izdali še dve in do danes že več kot devetdeset ...
Kot drugi urednik sem le prevzel enake zadolžitve in poslanstvo. Loška obrt ima nalogo beleženja dogajanja
med našim članstvom in obrtniške zgodovine na Loškem. Vse informacije in vsako zgodbo, ki jo že 30 let pišemo
o naših članih, pa bodo lahko prebirali tudi v prihodnosti. O naših časih bodo tako nekaj vedele tudi generacije
bodočih podjetnikov in obrtnikov ...

V Škofjeloški
Obrtno-podjetniški zbornici delujejo
člani štirih občin, zato se v Loški obrti
že 30 let zapisujejo dogodki
s celotnega območja.

