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Vesel božič ter srečno in uspešno leto 2020!



Naša srca so  

z izvrstnim glasbenim 

izborom ogreli tenorist  

Aco Bišćević,  

organist  

Tomaž Sevšek Šramel  

ter Grudnove Šmikle.

BOŽIČNO- 
NOVOLETNI  

KONCERT

ČaROBNI mEsEC pRIČELI 
s TRadICIONaLNIm 
BOŽIČNO-NOVOLETNIm 
KONCERTOm
Letošnji tradicionalni božično-novo-
letni koncert je, tako kot vsako leto, 
potekal v farni cerkvi Sv. Jurija v Stari 
Loki, kjer nas je prijazno gostil gospod 
župnik dr. Alojz Snoj. Da pa smo se 
udeleženci lahko prepustili predbožič-
nemu vzdušju in uživali v zvokih kva-
litetne glasbe, so poskrbeli letošnji vr-
hunski izvajalci, in sicer tenorist Aco 
Bišćević v družbi Grudnovih Šmikel, 
na orglah pa jih je spremljal Tomaž 
Sevšek Šramel. Vsi skupaj so z izbo-
rom posvetnih in božičnih pesmi ter 

italijanskih kancon pričarali predbo-
žično vzdušje, ki je v nas vneslo topli-
no, mir in radost. Vsi skupaj so poželi 
odobravanje številne publike, saj so 
marsikomu pri njihovem izvajanju »šle 
kocine pokonci«.

Prijetno vzdušje se je po koncertu na-
daljevalo v prostorih Osnovne šole 
Ivana Groharja, kjer je za odlično go-
stinsko ponudbo poskrbela ekipa An-
tona Mohoriča pod vodstvom Bar-
bare in Mateja ter Stanka Homec s 
svojimi sladko-slanimi dobrotami. 
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Leto se izteka in navada je, da se ozremo nazaj in pregledamo, kaj 
smo naredili, hkrati pa nam misli že bežijo v naslednje leto. Pri-
haja čas v letu, ko naj bi vsaj malce pozabili na delo, se posvetili 
sebi in svoji družini, razmislili o svojem življenju in delu. Vsako 
leto upamo, da bo naslednje leto začetek nečesa novega, boljšega. 
Živimo v času vse hitrejših sprememb, stvari se nekje obračajo 
na bolje, drugje na slabše. Številni problemi, ki so obrtništvo in 
podjetništvo bremenili v preteklosti, še kar ostajajo, porajajo pa se 
vedno novi in novi. 

Tudi to je znak, da obrtniki in podjetniki 
potrebujemo močno stanovsko organiza-

cijo, ki bo še naprej zagovarjala inte-
rese malega gospodarstva, saj vemo, 
da bi bili pogoji poslovanja brez nje 

še bistveno slabši. Na naši stano-
vski organizaciji tako upamo, da 
bomo še naprej, kljub prostovolj-

nemu članstvu, uspeli ohraniti 
močno organizacijo, ki bo 

delovala v interesu svojih 
članov. Prav tako si želi-
mo, kolikor bo to mogoče, 
članom nuditi še naprej 
vse dosedanje ugodno-
sti. 
Vsem vam, spoštovani, 
želim uspešen zaklju-
ček leta, da bi si zad- 
nje dni iztekajočega 
leta naredili čim lep-
še. V prihodnjem letu 
pa vam želim veliko 
energije, vztrajnosti, 
zdravja, zadovoljstva 
in uspešnega dela. 

Predsednik OOZ  
Škofja Loka 

 
Jože Misson
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Za člane zbornice 

vsako leto 

organiziramo ogled 

gledališke predstave, 

dogodek pa smo 

tako kot lani povezali 

še s podelitvijo 

jubilejnih priznanj 

uspešnim obrtnicam 

in obrtnikom.

JUBILEJNa  
pRIzNaNJa
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Na gLEdaLIšKI 
pREdsTaVI pOdELILI 
JUBILEJNa pRIzNaNJa

V četrtek, 17. oktobra, so si člani zbor-
nice lahko ogledali glasbeno kome-
dijo Strasti, laži in maček v žaklju, 
katero odlikujejo natančni dialogi, 
komplementarni liki, hitre premene v 
situacijah in nenehno razkrivanje ab-
surdnosti meščanskega življenja. Upri-
zoritev dramskega dogajanja, ki je bila 
prepletena z zimzelenimi melodijami 
slovenske popevke, so izvedli člani an-
sambla Kulturno društvo Loški oder. 

Po predstavi je sledila še slovesna po-
delitev jubilejnih priznanj. Skupno le-
tos svoj jubilej praznuje kar 61 članov. 
Tako 10. obletnico delovanja praznu-
je 24 članov, 20. obletnico 19 članov, 
10 članov opravlja dejavnost že 30 let, 
Bojan Šinkovec iz Škofje Loke pa le-
tos beleži kar 40 let delovanja. 

OOZ Škofja Loka pa letno podelju-
je priznanja tistim obratovalnicam, ki 
nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti 
oziroma je ta v družini ali podjetju 
postala že tradicionalna. Letos je to 
priznanje prejelo 7 članov, in sicer sta 
za 30 let priznanji prejela Kozin Tran-
sport in Jerala Profil, za 35 let Inox 
Kokalj, za 40 let Mizarstvo Tavčar, že 
50 let dejavnost cvetličarstva opravlja-
jo v Cvetličarni Flora, kar 85 let pa 
letos praznuje Urarstvo Plantarič.

Po predstavi je ob domačih dobrotah 
in kozarčku rujnega sledilo še prijetno 
druženje s stanovskimi kolegi. 

Vsem jubilantom še enkrat čestita-
mo in jim želimo še veliko poslovnih 
uspehov tudi v prihodnje.
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10 let
1 AVTO LUŠINA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o. GOSTEČE 8 4220 ŠKOFJA LOKA
2 BERGINC DINO s.p. - DB-ING., POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN SVETOVANJE FRANKOVO NASELJE 2 4220 ŠKOFJA LOKA
3 DEBEVC ANA s.p. - OBDELAVA KOVIN IN ORODJARSTVO KIDRIČEVA CESTA 77 4220 ŠKOFJA LOKA
4 DOLINAR MATEJ s.p. - MIZARSTVO CESTNK PODGORA 8 4224 GORENJA VAS
5 GABROVŠEK TADEJA s.p. - FRIZERSKI SALON TADEJA SPODNJI TRG 35 4220 ŠKOFJA LOKA
6 GROŠELJ SABINA s.p. - ITA PLAST SELO 90 4226 ŽIRI
7 HABJAN JANA s.p. - CVETLIČARSTVO JANA DRAŽGOŠE 68 4228 ŽELEZNIKI
8 HAFNER JANEZ s.p. - MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ PAPIRNICA 9 4220 ŠKOFJA LOKA
9 HAUSMART, STAVBNO POHIŠTVO, d.o.o. SV. DUH 139 4220 ŠKOFJA LOKA
10 JERAM GREGOR s.p. - GRADNJE MRUC GOSTEČE 3 4220 ŠKOFJA LOKA
11 KLEMENČIČ MARKO s.p. - OBDELAVA KOVIN TOPOLJE 8 4227 SELCA
12 KOSEM DEJAN s.p. - KLEPARSTVO JESENOVEC 11 4228 ŽELEZNIKI
13 KRSTIĆ IVAN s.p. - GRADBENIŠTVO LOG NAD ŠKOFJO LOKO 20 4220 ŠKOFJA LOKA
14 MARATIS, GRADBENO IN STORITVENO PODJETJE, d.o.o. STARA LOKA 71 4220 ŠKOFJA LOKA
15 MILINOVIĆ MILAN s.p. - MCM, IZDELAVA IN MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA HOBOVŠE PRI STARI OSELICI 16 4224 GORENJA VAS
16 M-INŠTALACIJE, OGREVALNE, VODOVODNE IN KLIMA NAPRAVE, d.o.o. PARTIZANSKA CESTA 4 4226 ŽIRI
17 MM MESEC, GRADBENA MEHANIZACIJA, d.o.o. ROVTE V SELŠKI DOLINI 13 4227 SELCA
18 MUSEK ANJA s.p. - NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE CANKARJEV TRG 6 4220 ŠKOFJA LOKA
19 OPTIKA SEVER, d.o.o. MESTNI TRG 6 4220 ŠKOFJA LOKA
20 POTOČNIK BOŠTJAN s.p. - PREVOZ OSEB SOPOTNICA 9 4227 SELCA
21 PROSEN ROK s.p. - TISK IN TRGOVINA GORENJA VAS - RETEČE 22A 4220 ŠKOFJA LOKA
22 ŠAVOR NINA s.p. LA PRINA TRIGLAVSKA 31 4226 ŽIRI
23 TAPETNIŠTVO ERŽEN, PROIZVODNJA, PRODAJA IN STORITVE, d.o.o. KOŠIRJEVA CESTA 16 4220 ŠKOFJA LOKA
24 VISATI HLADNO KOVANJE d.o.o. TRNJE 25 4228 ŽELEZNIKI

20 let
1 AŽBE BOJAN s.p. - KOVINSKA GALANTERIJA A.B. LOG NAD ŠKOFJO LOKO 49 4220 ŠKOFJA LOKA
2 DEBELJAK JOŽE s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO PUŠTAL 27A 4220 ŠKOFJA LOKA
3 FERLAN MILOŠ s.p. - MONTAŽA POHIŠTVA STARA LOKA 6A 4220 ŠKOFJA LOKA
4 HAFNAR MATJAŽ s.p. - "MR" VGRAJEVANJE STAVBNEGA IN DRUGEGA POHIŠTVA ZMINEC 108 4220 ŠKOFJA LOKA
5 HOMEC STANISLAVA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI STUDOR 5 4224 GORENJA VAS
6 JESENKO JANEZ s.p. - TESARSTVO IN KROVSTVO BODOVLJE 6A 4220 ŠKOFJA LOKA
7 KOLENKO SIMON s.p. - MIZARSTVO SV. DUH 251A 4220 ŠKOFJA LOKA
8 KREMANT, STORITVE IN TRŽENJE d.o.o. MESTNI TRG 20 4220 ŠKOFJA LOKA
9 LIGA TIM, IZDELOVANJE, BRUŠENJE, SERVIS REZILNEGA ORODJA, d.o.o. SV. DUH 63A 4220 ŠKOFJA LOKA
10 MALOVRH PRIMOŽ s.p. - STEKLARSTVO PUŠTAL PUŠTAL 21 4220 ŠKOFJA LOKA
11 MAROLT METOD s.p. - MONTAŽA LESENIH IN PVC PODOV IN OBLOG SV. OŽBOLT 6 4220 ŠKOFJA LOKA
12 MARS, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, ŠKOFJA LOKA, d.o.o. RETEČE 58 4220 ŠKOFJA LOKA
13 MIBLA TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA, d.o.o. STIRPNIK 14 4227 SELCA
14 MRAVLJA ANTON s.p. - POSREDOVANJE PRI PRODAJI HOTAVLJE 94 4224 GORENJA VAS
15 PEKARNA BURNIK, PROIZVODNJA KRUHA, SVEŽEGA PECIVA IN SLAŠČIC, d.o.o. KOSOVELOVA ULICA 21 4226 ŽIRI
16 STANONIK MAJDA s.p. - VRTNARSTVO STANONIK ZAKOBILJEK 15 4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO
17 STANONIK MARKO s.p. - TESARSTVO IN KROVSTVO PREDMOST 13 4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO
18 ŠINK BORIS s.p. - ŠI-MONT BINKELJ 42 4220 ŠKOFJA LOKA
19 ZIDARSTVO STANONIK, GRADNJE IN INŽENIRING d.o.o. ZABREŽNIK 3 4226 ŽIRI

30 let
1 CANKAR JANEZ s.p. - KOMPRESORJI - MONTAŽA IN SERVIS VIRMAŠE 130B 4220 ŠKOFJA LOKA
2 FILIPIČ MATILDA s.p. - GOSTILNA "LIPAN" HOTAVLJE 5 4224 GORENJA VAS
3 GUZELJ FRANC s.p. - KMEČKI STROJ SV. BARBARA 23 4220 ŠKOFJA LOKA
4 JEZERŠEK ALEŠ s.p. - VAKUUMAL OBLIKOVANJE FOLIJ GROHARJEVO NASELJE 13 4220 ŠKOFJA LOKA
5 KALAN GORTNAR TEREZIJA s.p. - PLETILJSTVO TRNJE 8 4228 ŽELEZNIKI
6 KOŠMELJ JANEZ s.p. - "GOSTIŠČE PRI ZALOGARJU" DOLENJA VAS 1A 4227 SELCA
7 KRAJNIK MARKO s.p. - OBLIKOVANJE PVC FOLIJ RETEČE 49 4220 ŠKOFJA LOKA
8 MARKELJ METKA s.p. - MODNO ŠIVILJSTVO "META" LOG 51 4228 ŽELEZNIKI
9 OKNO, PROIZVODNJA IN STORITVE, d.o.o., ŠKOFJA LOKA PUŠTAL 42 4220 ŠKOFJA LOKA
10 CONSULT COMMERCE d.o.o. DORFARJE 17 4209 ŽABNICA

40 let
1 ŠINKOVEC BOJAN s.p. - KEMIČNA ČISTILNICA KOŠIRJEVA CESTA 5 4220 ŠKOFJA LOKA

Tradicija
30 let KOZIN TRANSPORT PODLUBNIK 293 4220 ŠKOFJA LOKA
30 let JERALA PROFIL VIRMAŠE 190 4220 ŠKOFJA LOKA
35 let INOX KOKALJ KIDRIČEVA CESTA 102 4220 ŠKOFJA LOKA
40 let MIZARSTVO TAVČAR GRENC 23 4220 ŠKOFJA LOKA
50 let CVETLIČARNA FLORA KAPUCINSKI TRG 21 in SPODNJI TRG 35 4220 ŠKOFJA LOKA
50 let AVTOPREVOZNIŠTVO JEREB PODGORA 37 4224 GORENJA VAS
85 let URARSTVO PLANTARIČ MESTNI TRG 40 4220 ŠKOFJA LOKA

spIsEK JUBILaNTOV OOz šKOfJa LOKa  
V LETU 2019



 

50 LET  
OBRTNO– 

pOdJETNIšKE 
zBORNICE 
sLOVENIJE

Obrtniški cehi,  
kot smo jih nekoč 
imeli v Škofji Loki, 

predstavljajo temelje 
obrtniške organiziranosti 

na teh prostorih. 
V novejših časih  

pa bi za prednico  
današnje OZS veljala 
Zbornica za trgovino,  

obrt in industrijo,  
ki je bila v Ljubljani  

ustanovljena leta 1850.
A kljub temu, da  

obrtniki in podjetniki 
s svojim delom, znanjem, 

investicijami in davki, 
omogočamo delovanje 

okolja v katerem bivamo, so 
se oblastniki in politiki  
vseh »časov in barv« 

do obrtnikov in podjetnikov
obnašali zelo nenavadno. 
Od direktnega zatiranja

v komunističnem obdobju,
do absurdov v novejših časih, 

ko predvsem tisti, ki nič ne 
vedo, o ustvarjanju nove 

vrednosti, vnaprej natančno 
vedo kako bodo razdelili 

dobičke in denar, 
ki ga še ni ... 

Zametki današnje obrtniške organizaci-
je so pričeli nastajati jeseni 1967. 
Na prvem vseslovenskem obrtniškem 
zboru na Dobrni so slovenski obrtniki 
odločno pokazali, da hočejo svojo lastno 
organizacijo.
Pol leta kasneje, v marcu 1968, se je 
začelo. Po Sloveniji so pričela nastaja-
ti združenja zasebnih obrtnikov in vsa 
skupaj so naslednje leto, 7. decembra 
1969, ustanovila Zvezo združenj samo-
stojnih obrtnikov Slovenije. 
To je bila prva povojna obrtniška or-
ganizacija v katero so se prostovoljno 
združili obrtniki, avtoprevozniki in za-
sebni gostinci. To je bilo rezultat želje, 
da si povrnejo ugled in veljavo v družbi. 
Da bi se tudi v komunističnih, do obr-
tništva neprijaznih časih, njihovo zna-
nje, sposobnosti in prispevek k razvoju 
družbe ustrezno cenilo..
Obrtniška organizacija se je razvijala 
in spreminjala skozi desetletja. Glavni 

mejniki v zgodovini Obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenije so se zgodili ob 
štirih spremembah naše organizacije.
• Zveza združenj samostojnih obrtnikov 

Slovenije (1969–1979),
• Zveza obrtnih združenj Slovenije 

(1979–1991),
• Obrtna zbornica Slovenije (1991–

2007),
• Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

(od decembra 2007 dalje).

In skoraj natanko po petdesetih letih, 
smo se 5. decembra 2019 srečali na praz- 
novanju 50. letnice Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije. 

Ob tej slovesni obletnici je predsednik 
Slovenije Borut Pahor, OZS podelil 
red za zasluge.

V nadaljevanju dogodka se je podelilo 
letošnje mojstrske diplome. V 19. ge-
neraciji mojstric in mojstrov je bilo 47 
prejemnikov, ki bodo z novo pridoblje-

aBRaham JE  
pOmEmBEN mEJNIK. 
spOdOBIJO sE ČEsTITKE. 
LE REdKI pa TaKRaT 
pREJmEJO TUdI 
dRŽaVNO pRIzNaNJE ...
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nim znanjem lahko še bolje poskrbeli 
za svoje stranke. 

Razglasilo se je tudi tri prestižne nazi-
ve, ki jih podeljuje OZS

»Najstarejši obrtnik leta 2019« je po-
stal 82-letni Ludvik Kavčič iz podjetja 
Precisium iz Kranja. 

»Obrtnik leta 2019« je postal Aleksan-
der Gorečan, izkušen slikopleskar iz 
Šenčurja.

»Podjetnik leta 2019« pa Peter Pod-
lunšek iz podjetja Medicop s področja 
medicinske opreme.

Posebej smo ponosni na našega finali-
sta, Iztoka Stanonika iz podjetja Poly-
com, ki dobavlja proizvode za podjetja 
iz avtomobilske industrije. 

Na dogodku ga je nadomeščal brat in 
solastnik podjetja Igor Stanonik, ki je 
prevzel priznanje »Podjetniški vzor».

Utemeljitev podelitve priznanja

Pred 50. leti, 7. decembra 1969, se je dva-
najst združenj obrtnikov iz vse Slovenije 
povezalo in ustanovilo Zvezo združenj 
samostojnih obrtnikov Slovenije, pred-
hodnico današnje Obrtno-podjetniške 
zbornice. Obrtniki so se v stanovsko 
organizacijo povezali zaradi potrebe po 
organiziranem in enotnem delovanju. 
Njena naloga ostaja od ustanovitve do 
danes enaka, to je zastopanje interesov 

članov v partnerskem dialogu z državo. V 
50 letih delovanja je zbornica učinkovito 
sodelovala pri oblikovanju zakonodaje 
na področju obrti ter postala upoštevani 
sogovornik države. Tako zbornica z za-
stopanjem, obveščanjem, svetovanjem, 
izobraževanjem, spodbujanjem in pove-
zovanjem svojim članom zagotavlja ugo-
dnejše pogoje poslovanja.

Danes pod okrilje zbornice spada 62 ob-
močnih zbornic in 30 strokovnih sekcij. 
Čeprav je od leta 2013 članstvo v zbor-
nici prostovoljno, sistem združuje 25.000 
obrtnikov in podjetnikov iz vse Sloveni-
je. Zbornična mreža zagotavlja skladnost 
razvoja ter znanje in storitve tudi na ob-
močjih, ki bi sicer ostala brez ustrezne 
podpore pri razvoju obrti in podjetništva. 
Med drugim so člani zbornice za zagota-
vljanje temeljnih pravic, kot je na primer 
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, 
ustanovili sklad obrtnikov in podjetnikov 
za zagotavljanje pravic, poleg tega pa tudi 
sklad za izobraževanje zaposlenih pri 
obrtnikih in stanovanjski sklad.

Zbornica zagotavlja poklicno in stro-
kovno izobraževanje in usposabljanje na 
srednji poklicni, srednji strokovni in višji 
strokovni ravni, kar je temelj za obstoj 
obrtništva ter vpliva na kakovost izdel-
kov in storitev. Tako so do danes izobra-
zili skoraj 3000 mojstrov različnih obrti 

in potrdili več kot 6000 obratovalnic. 
Predstavniki zbornice že več kot 20 let 
sodelujejo v odborih za poklicne stan-
darde in izobraževalne programe ter kot 
člani izpitnih komisij za zaključne izpi-
te v srednjem poklicnem izobraževanju. 
Zbornica izvaja tudi javna pooblastila 
za člane in nečlane. V obrtnem registru 
je vpisanih več kot 67.000 podjetij. Po-
membno vlogo imajo tudi pri ohranjanju 
domače in umetnostne obrti. Podeljuje-
jo certifikate, s katerimi potrjujejo, da je 
izdelek predmet domače in umetnostne 
obrti. Doslej so izdali 5700 certifikatov. 
Obrtno-podjetniška zbornica izdaja tudi 
poklicne kvalifikacije in potrdila Evrop-
ske unije.

Obrtno-podjetniška zbornica se povezu-
je z mednarodnimi mrežami, prek kate-
rih pomaga obrtnikom in podjetnikom 
pri vstopanju na tuje trge ter omogoča 
sodelovanje na domačih in tujih sejmih. 

Od leta 2010 v okviru zbornice deluje 
tudi humanitarna ustanova, ki je v pre-
teklih letih za pomoč obrtnikom in pod-
jetnikom, ki so jih prizadele naravne ne-
sreče, namenila že več kot 180.000 evrov.

Za 50 let uspešnega delovanja in priza-
devanja za malo gospodarstvo predse-
dnik Republike Slovenije zbornici pode-
ljuje red za zasluge.



Mnogo Križajev piše svoje 

zgodbe v naši zgodovini.  

Iz različnih krajev in 

v različnih panogah.

Nekateri so uspešni 

na enem področju, 

nekateri so uspešni 

na različnih področjih.

Tokrat smo se pogovarjali

z Janezom Križajem (JK), 

strokovnjakom na 

področju orodjarstva

in Nejcem Križajem (NK),

ki svoj dan uspešno 

razdeli na več 

zahtevnih dejavnosti.

Vodenje podjetja 

in vrhunski šport.

OROdJaRsTVO  
KRIŽaJ d.O.O. dOpOLdaN sOdELUJE  

z mERCEdEsOm IN BmW,
pOpOLdaN IgRa V pRVI 
NOgOmETNI LIgI ... 

Kdaj ste začeli z dejavnostjo?

( JK) To je bilo pa že leta 1982.

Kaj ste po poklicu?

( JK) Najprej sem nekaj let hodil na 
gimnazijo, ker »so bila taka navodi-
la doma«, a mi to ni ustrezalo. Potem 
sem, kljub nasprotovanju staršev, odšel 
na poklicno šolo in nato pričel delati v 
LTH Vincarje. Zelo hitro se je poka-
zalo, da mi takšno delo ustreza. V tistih 
časih so bile zelo popularne značke za 
na klobuke in za različne zbiratelje.  
Za obrtnike, ki so izdelovali značke, 
sem pripravljal mini gravure, z ženo 
Mojco pa sva takrat pričela z barva-
njem teh značk. Jaz sem še naprej ho-
dil v službo, žena pa je pobarvala na 
tisoče značk. 

In kdaj ste se odločili da greste na svoje? 

( JK) Takrat se je veliko delalo. Najprej 
v službi, potem sem popoldan delal še 
pri nekaterih obrtnikih »na fuš«. Ko 
sva z ženo pričela graditi hišo, se je 
hišo delalo popoldan, »dodatno delo 
pa potegnilo« v nočno izmeno, veliko-
krat do ene ali druge ure ponoči. Zato 
sva takrat resneje pričela razmišljati o 
lastni dejavnosti. V začetku osemde-
setih sva kupila stroj za brizganje pla-
stike, žena Mojca je naredila izpit za 
brizganje plastike in odprla obrt. Tako 
sva pričela z obrtništvom. 

Torej niste začeli z orodjarstvom?

( JK) Prvih 5 let je doma delala Mojca, 
leta 1986 sem doma ostal še jaz. Ker 
sem imel nekaj stikov z naročniki, sem 
imel povpraševanja za različne manjše 
plastične dele za Elan jahte. 

8 LOŠKA OBRT
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Dejavnost je bila registrirana na ženo, 
vi pa ste še hodili v službo?

( JK) Tako je. Ona je bila nosilka de-
javnosti in je tudi delala za strojem, jaz 
pa sem delal popoldan, ko sem prišel 
iz službe. Začelo se je z enim strojem 
za plastiko, potem se je obseg poveče-
val in prišli smo do petih strojev. Leta 
1986 sem tudi jaz pustil službo in ostal 
doma. Leta 1989 se je zgradila prva 
delavnica. Vmes sva že kupila rezkalni 
in stružni stroj zato, da bi se »v hiši« 
lahko izdelovalo orodja za naročila 
za plastične stroje. In potem sva bila 
v dilemi kako naprej. Ali povečevati 
kapacitete na področju plastike ali na 
orodjarstvu? Ker je bilo v okolici takrat 
veliko konkurence na področju plasti-
čarstva, orodjarjev, še posebej za tlačno 

livarstvo, pa ni bilo, sem se odločil za 
orodjarstvo in pričel z nabavo boljših 
tehnologij za izdelavo orodij. Posledič-
no smo lahko izdelali precej več orodij 
in mnoga so bila zelo kompleksna. 

Ste potem prenehali s plastičarstvom?

( JK) Ne, ne. Precej dolgo se je oprav- 
ljalo obe dejavnosti. Dolga leta se je 
delalo vse plastične dele za LTH skri-
nje. Ko pa je LTH zaprl vrata, smo 
prenehali s plastično dejavnostjo, pro-
dali stroje in se usmerili izključno v 
orodjarstvo. Leta 2000 se je kupilo prvi 
CNC stroj. 

Kako pa ste se v dejavnost vključili vi?

(NK) Jaz sem od mladosti vpet v to 
družinsko zgodbo. Mnogi popoldnevi, 
počitnice so bile namenjene seznanjaju 
in spoznavanju očetovega dela. Bilo je 
zanimivo, a mi to v mladosti ni pred-
stavljalo nek cilj. Precej bolj me je vese-
lil šport, nogomet. Nadaljeval sem štu-
dij na fakulteti za strojništvo. Takrat pa 
me je »potegnilo«. Predvsem mi je bila 
zanimiva organizacija in vodenja pod-
jetja. Takoj, ko sem zaključil s fakulte-
to, je padla odločitev. Oče in mati sta 
se upokojila, jaz pa sem uradno prevzel 

dejavnost. Še vedno se ukvarjam tudi s 
športom, kar je možno le zato, ker oče 
še vedno sodeluje v upravljanju podjet- 
ja ...
( JK) Pomembno je, da je Nejc »začu-
til« dejavnost podjetja, da ga delo ve-
seli in v njem najde izzive. Marsikdo 
lahko tehnično upravlja podjetje, nek-
do iz družine pa ga vodi drugače in z 
več srca.
Kaj torej delate? Kaj je vaša dejavnost?
(NK) Uraden naziv je »Izdelava orodij 
za tlačno litje aluminija«. Če pa sku-
šam dejavnost opisati bolj razumljivo, 
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gre za orodja, oziroma kalupe z obliko 
končnega izdelka, v katere se v livarnah 
vbrizga/tlačno vlije aluminij. 

Iz katerih industrij prihajajo vaši naroč-
niki?

(NK) Večina naših orodij je namenjenih 
avtomobilski industriji ...

Za evropske avtomobilske znamke?

(NK) Za večino pomembnih avtomobil-
skih znamk. Potrebno pa je povedati, da 
sodelovanja potekajo v posredni obliki. 
Mi smo dobavitelj orodij podjetjem, ki 
vlivajo tovrstne ulitke in jih dobavljajo 
končnim kupcem.

Kdo so torej vaši naročniki?

(NK) V lokalnem okolju so to na primer 
LTH Castings, Danfoss, Domel, Iskra 
ISD...

Ali nimajo lastnih orodjarn?

(NK) Imajo. A obseg naročil je takšen, 
da razdelijo izdelavo orodij in tako op-
timizirajo svojo livarsko dejavnost tako 
kot jim najbolj ustreza. 

Praktično delamo za večino livarn v Slo-
veniji in tudi z nekaterimi v tujini. Veliko 
sodelujemo s podjetjem EBM papst iz 
Nemčije, imamo nekaj dela na Šved-
skem, tudi za Jaguar smo že delali ... 

Ali ne bi dosegli v tujini boljše cene za 
tovrstna orodja ...

( JK) Cena bi bila višja, a bi imeli več 
logističnih težav pri izdelavi. Izdelava 
orodja je precej kompleksen proces. 
Aluminij je zelo specifičen material 
za litje in precej zahtevnejši od plasti-
ke. Orodje zdrži od 100-120.000 vli-
vanj aluminija pod tlakom, v primeru 
orodja za plastiko pa je v enem orodju 
možnih več sto tisoč brizgov. Toplotne 
obremenitve so povsem drugačne in to 
vpliva na »življensko dobo« orodja. 

Kakšna je temperatura vlivanja alu-
minija?

( JK) Tako imenovani »strel« (tlačno 
vbrizganje tekočega aluminija), poteka 
pri temperaturi okrog 700 stopinj Cel-
zija, nato se mora orodje ohladiti na 
približno 200 stopinj preden se ulitek 
lahko odstrani ... Precejšnja obreme-
nitev in za naša orodja zagotavljamo 
100.000 takšnih ciklov.

Kako izgleda naročilo orodja? Vam na-
ročniki dajo načrte kakšno orodje želijo 
in vi ga na svojih strojih »sfrezate«?

( JK) Naročniki nam dajo vzorčni kos 
izdelka, ki ga želijo vlivati iz aluminija, 
mi pa se odločimo, kako bo zgrajeno 
orodje, kje bodo potekali dovodni ka-
nali, kje bo odzračevanje, kako bo spe-
ljano hlajenje orodja ...

(NK) Ključen je koncept orodja. Tukaj 
pridejo do veljave bogate dosedanje 
izkušnje, zaradi katerih se lahko izog- 
nemo marsikateri težavi. Problemi so 
vedno, marsikaj je možno simulirati 
na računalniku, a pri testnem vlivanju 
pri naročniku se pokažejo tudi nepred-
videne težave, ki se potem odpravijo. 
To je tisto, kar smo govorili prej. Ker 
je pred končnim prevzemom orodja 
potrebno stestirati, je velika razlika v 
času, če je naročnik iz Trate v primer-
javi z naročnikom iz Stockholma.

Za boljšo predstavo o času izdelave tak- 
šnega orodja za tlačno litje ...

(NK) Naš dobavni rok za en projekt, 
konstrukcija in izdelava orodja je od-
visna od kompleksnosti orodja in traja 
od 6-14 tednov.
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Kakšne so vaše izkušnje z loško obrtno 
zbornico?
( JK) Vsa leta sem bil vabljen na izo-
braževanja in dogodke, ampak jaz ni-
sem za takšne »sestanke«. Nejc pa je 
bolj aktiven ... 
(NK) Verjetno zato, ker sem mlajša 
generacija. A jaz na te stvari gledam 
precej drugače kot oče. Povezovanje 
in mreženje je pomembno in zato je 
bila zbornična pobuda za ustanovitev 
Kluba mladih p odjetnikov dobrodošla 
in sem se takoj včlanil. Različni ljudje 
pridejo iz različnih dejavnosti in izme-
njave izkušenj so vedno dobre, nikoli 
ne veš kdaj lahko izveš kaj novega in 
koristnega. 

Vizija - Kam in kako naprej?
(NK) Načrtov je kar nekaj. Na začetku 
sem si zadal nalogo, da bomo podjetje 
prilagodili večjemu številu zaposlenih. 
Včasih so bili le trije ali štirje zaposle-
ni, sedaj pa smo v nekaj letih prišli do 
9 zaposlenih. To je bila prioritetna na-
loga in mislim, da je sedaj stanje precej 
blizu zamišljeni organizaciji.
Nameravate veliko zaposlovati?
(NK) Sprememba in optimizacija de-
lovanja podjetja ni nujno namenjena 
velikemu zaposlovanju v prihodnje. 
Cilj je v podjetju ohraniti znanje in 

kakovost, ki smo jo dosegli ter orga-
niziran prenos znanj med zaposlenimi.

Prej ste omenjali večje poslovne prosto-
re? 

(NK) Razvoj in obseg poslovanja nas 
bo prisilil v to. Kupujejo se novi stroji 
in obstoječa lokacija postaja premajh-
na. V tej smeri se razmišlja že nekaj 
časa.

( JK) Seveda pa smo pozorni tudi na 
dogajanja na tržišču. Mi imamo naro-
čila do sredine naslednjega leta, vendar 
so že nekatere informacije, da se stva-

ri spreminjajo. Dobavitelji, ki smo jih 
pred časom klicarili, kdaj nam bodo 
dostavili naročene materiale, zdaj kli-
čejo nas, če še kaj potrebujemo. Pov-
praševanje se pričenja zmanjševati ... 

(NK) Od bodočih naročil bo odvisno, 
kdaj se bo pričelo s širitvijo poslovnih 
prostorov. Zato sem prej kot prioritet- 
ni cilj definiral »Odlično organizirano 
podjetje s kakovostnimi proizvodi«. 
Na svetovna tržišča ne moremo vpli-
vati. Lahko pa vplivamo na to, da smo 
vedno med vodilnimi v svoji dejavno-
sti.
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sEKCIJa LEsaRJEV

Tokrat smo malce zamenjali smer od-
hoda. Najprej smo se namreč ustavili v 
gostišču Pri Županu v Žireh, kjer nas 
je pričakala in pogostila lastnica loka-
la Libuška Rupert. Pripravila nam je 
prvo jutranjo kavico in prigrizek. Prav 
dolgo pa se žal nismo mogli zadržati, 
čeprav nam je bilo zelo prijetno, tako 
kot vedno, kadar jo obiščemo.

Pot smo morali nadaljevati po lokal-
ni cesti preko Brekovic, čez Rovte, do 
Logatca in naprej po avtocesti do Po-
stojne, kjer smo zopet po lokalni cesti 
zavili v vas Prestranek. Tam, tik ob ce-
sti domuje in ustvarja družinsko mi-
zarsko podjetje Novak, proizvodnja, 
storitve in trgovina d.o.o. Lastnik 
podjetja Bojan Novak nam je najprej 
razkazal skladišče žaganega lesa, pred-

vsem lesa jelše. Uporabljajo ga za iz-
delavo lepljenih plošč, ki jih ponujajo 
partnerjem kot polizdelke. Videli smo 
tudi manjšo proizvodnjo, kjer pa po 
naročilu izdelujejo razne vrste, pred-
vsem masivnega notranjega pohištva, 
opremo lokalov, zunanjih ograj in no-
tranjih ter vhodnih vrat. Kot že veliko-
krat prej, smo tudi tokrat lahko slišali s 
kakšnimi težavami se moramo v svetu 
podjetništva spopadati, kako velike so 
birokratske ovire, finančne težave in 
podobno. Lahko bi rekli: Nič novega! 
Kot pa smo lahko na koncu našega 
obiska pri Novakovih ugotovili, se pač 
podjetniki moramo sami znajti, če ho-
čemo preživeti, druge poti pač žal ni!

Od Novakovih nas je pot vodila do 
kraja Pivka, kjer smo se ustavili v ob-

LEsaRJI hOdILI pO pOTI, 
KJER JE V sTaRIh ČasIh 
»KONTRaBaNTaL« 
maRTIN KRpaN

Naša pot se je pričela  

v Škofji Loki in nadaljevala 

po Poljanski dolini,  

vse tja do Žirov,  

kjer so se nam pridružili  

še zadnji člani naše 

tokratne, že štirinajste 

jesenske strokovne 

ekskurzije.
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močju starih italijanskih kasarn. Tam 
se danes nahaja Park vojaške zgodovi-
ne. Najprej smo se zbrali pred vhodom 
stavbe Komanda, kjer je spomenik, ki 
nas spominja, da so od tam junija 1991 
krenili tanki Jugoslovanske armade in 
pričeli agresijo nad Slovenijo. Seveda 
pa smo si najprej na platoju ogledali 
staro nemško lokomotivo vrste 52, ki 
je po naših krajih sopihala med drugo 
svetovno vojno. To obdobje smo lahko 
podoživljali tudi v paviljonu B, kjer se 
nahaja razstava partizanske tankovske 
enote. Iz razstave smo lahko razbrali, 
kako se je takrat vojska opremljala s 
pomočjo ruskih, ameriških in britan-
skih vojaških sil. Paviljon C pa je na-
menjen predvsem artileriji – tako ime-
novani kraljici bojišč, torej topovom in 
vsem, kar spada zraven.

Del muzeja je namenjen predstavitvi 
časa, ko so oziroma smo preživljali 
Slovenci vojaško usposabljanje v ta-
kratni jugoslovanski armadi tik pred 
razpadom Jugoslavije in kako je pote-
kalo samo osamosvajanje Slovenije.

Zadnje dejanje našega vodenega ogle-
da pa je bil vsekakor ogled in spust v 
19-metrsko in 76 ton težko tako ime-
novano »žepno« podmornico P-913 
Zeta. Podmornica je bila plod sloven-
skega znanja in slovenske industrije, 
izdelanih pa jih je bilo šest.

Po končanem ogledu muzeja vojaške 
zgodovine, smo se polni nostalgije 
odpeljali nedaleč stran v kraj Kal. V 
pričakovanju Martina Krpana, smo se 
vrnili kar nekaj stoletij v preteklost in 
na Šobčevi domačiji podoživeli čase 
16. stoletja, ko je domačija nudila go-
stoljubje tovornikom, prekupčevalcem, 
furmanom in kontrabantarjem, ki so se 
na njej ustavljali na svoji poti iz notra-

njosti dežele proti morju in nazaj. Svoj 
čas je domačija imela tudi kovačijo in 
kolarsko delavnico. O njeni veliko-
sti priča tudi veliko kamnito ognjišče 
in krušna peč, v kateri se je dnevno 
speklo več kot trideset hlebcev kru-
ha. Najstarejša in najdragocenejša je 
»spahnjenca«, v kateri se nahaja ognji-
šče, ohranjena je v originalni obliki in 
pokrita s skrlami. Ob našem obisku je 
bilo ognjišče zakurjeno in bilo nam je 
prijetno toplo.

Po obisku Šobčeve domačije smo se 
zapeljali malce proti Primorski, vendar 
ne daleč, le do gostišča Hudičevc na 
Razdrtem, kjer smo lahko strnili naše 
vtise celotnega dneva, obenem pa se-
veda iskali nove ideje za program naših 
prihodnjih strokovnih ekskurzij.

Tudi tokrat se zahvaljujemo našemu 
dolgoletnemu sponzorju LESOPRO-
DUKT iz Celja, ki nas podpira in pri-
speva, da se imamo na naših strokov-
nih ekskurzijah »skrajno lepo«! Hvala 
tudi Robertu Novljanu, ki je poskrbel 
za foto dokumentacijo celotnega do-
godka. 

Predsednik Sekcije lesarjev 
Uroš Jenko 

Foto: Robert Novljan
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sEKCIJa ŽIVILCEV IN 
TRgOVCEV

V organizaciji Sekcije 

gostincev in Sekcije 

živilcev in trgovcev ter v 

sodelovanju s PA 

Alpetour, je v času od 

14. do 16. oktobra 

potekala strokovna 

ekskurzija, kjer smo 

spoznavali turistični in 

kulinarični utrip Toskane. 

pOTOVaNJE  
sKOzI OKUsE  
TOsKaNE
Na tridnevnem popotovanju smo si 
ogledali številne znamenitosti ter ob 
tem na lokalnih tržnicah, na kmečkih 
turizmih in gostinskih lokalih odkri-
vali toskanske dobrote, pokušali različ-
na vina, ekstra deviško olivno olje ter 
pecivo.

Iz Škofje Loke smo se v zgodnjih jutra-
njih urah zapeljali preko mejnega pre-
hoda Fernetiči do Firenc, kamor smo 
prispeli v dopoldanskem času. Sledila 
je kratka vožnja s tramvajem v center 
mesta in ogled glavnih znamenitosti 
prestolnice Toskane in evropske ume-
tnosti. Ogledali smo si stolnico, kr-
stilnico, Giottov zvonik, se sprehodili 
do trga Signoria, kjer smo občudovali 
mogočen kip Davida in pot nadaljevali 
preko reke Arno in čudovitega Ponte 
Vecchio (Stari most). V okviru pro-
stega časa je vsak udeleženec posebej 

spoznaval utrip Firenc. Nekateri so si 
privoščili kosilo, nekateri nekaj za po-
plakniti grlo, drugi pa slasten sladoled. 
Obiskali smo tudi pokrito tržnico, kjer 
smo se lahko še dodatno okrepčali z 
lokalnimi dobrotami. Sledila je vožnja 
proti toskanskem podeželju, kjer smo 
na lokalnem kmečkem turizmu večer-
jali toskanske dobrote. Edis in Miran 
sta nas kljub slabi cesti, neprimerni za 
vožnjo z avtobusom, uspešno pripeljala 
do hotela, kjer smo že močno utrujeni 
končno popadali v postelje. 

Po zajtrku, ko smo se vsaj nekoli-
ko odpočili, smo se odpravili do sre-
dnjeveškega mesta Siena, skritega za 
ohranjenim in obnovljenim mestnim 
obzidjem. Na sprehodu skozi mesto 
smo si ogledali enega izmed najlepših 
srednjeveških trgov v Evropi Piazza 
del Campo, kjer dvakrat letno izvedejo 
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konjsko dirko Palio in kjer se nahaja 
mogočni stolp Torre del Mangia. Med 
sprehodom skozi mesto smo si ogle-
dali še stolnico in krstilnico Palazzo 
Publico s čudovitimi freskami ter Pi-
azza del Duomo z gotsko katedralo. 
Žal nas je ves čas sprehoda spremljalo 
muhasto vreme, ki pa na našo dobro 
voljo ni imelo posebnega vpliva. Malce 
smo vedrili pod platnenimi strehami 
gostinskega lokala s prijazno postrež-
bo in si privoščili kavico.

Sledil je odhod na Toskansko podeže-
lje – pokušali smo vina Chianti in ek-
stra deviško olivno olje. Lepa okolica, 
predvsem pa mir, sta nas skoraj prepri-
čala, da bi ostali v vinski kleti malce 
dlje. Čas pa nas je priganjal in pot nas 
je vodila naprej do slikovitega mesteca 
San Gimignano, ki slovi po številnih 
stolpih starih plemiških hiš. Čeprav 
se jih je do danes ohranila le še slaba 

petina, se je mesta zaradi njih oprijel 
naziv srednjeveški Manhattan. Spre-
hodili smo se po živahni, s trgovinica-
mi posejani ulici do trga Piazza della 
Cisterna in si vzeli malce prostega časa 
za manjše nakupe. 

Sledil je obisk podeželja, kjer se poleg 
pridelave vina ukvarjajo tudi z žafra-
nom. Prejeli smo veliko informacij o 
tej zgodovinski rastlini oziroma za-
čimbi in spoznali nekatere produkte 
v njihovi trgovinici. Sledila je obilna 
večerja na kmečkem turizmu, polna 
predjedi, glavnih jedi, vina… Močno 
utrujeni in s prepolnimi želodčki smo 
se vrnili v hotel.

Na našo srečo nas je na poti sprem- 
ljal potrpežljivi in prilagodljivi vodič 
Klavdij Lukežič, ki nam je zjutraj pu-
stil spati malce dlje, da so se naše noge 
vsaj malce spočile pred zadnjim dnem 

potovanja. Na poti proti domu smo 
se najprej ustavili v enem najlepših 
toskanskih mest, Pisi. Postanek smo 
namenili ogledu znamenitih spomeni-
kov na trgu Piazza del Duomo, ki ga 
imenujejo tudi trg čudes s poševnim 
stolpom. Ogledali smo si trg in od zu-
naj tudi katedralo, poševni stolp in kr-
stilnico. Po odmoru za kavico, smo pot 
nadaljevali do čudovitega obzidnega 
srednjeveškega mesta Lucca. Spreho-
dili smo se skozi starinsko mrežo ulic 
in si ogledali cerkve San Michele in 
Foro, Duomo di San Martino ter ob-
čudovali ostale palače, pokusili pa smo 
tudi piškotke Cantucci in vino Vinsan-
to. Prosti čas smo namenili kosilu in še 
zadnjem okušanju italijanskih dobrot, 
med njimi se je znašel tudi Florentin-
ski zrezek. S krajšimi postanki smo se 
polni lepih vtisov in načrtov za prihod- 
nja potovanja srečno vrnili domov. 
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pRIma  
RaČUNOVOdsTVO 

d.O.O.

Obrtniki in podjetniki 

smo kot običajni ljudje  

le, da moramo skrbeti 

tudi za stvari  

na katere običajni ljudje 

niti ne pomislijo.  

Ena takšnih je 

računovodstvo.  

»Nujno zlo«, ki ga 

zahteva država?  

Ali morda priložnost,  

da podrobno spoznate 

svoje podjetje, njegovo 

poslovanje ter tako 

pridete do boljših 

rezultatov?  

Za konkreten odgovor 

lahko povprašate 

tokratnega sogovornika 

Matjaža Prijatelja.

pRIma EKIpa,  
pRIma sTORITVE,  
pRIma RaČUNOVOdsTVO, 
pRIma ...

Kdaj ste začeli z dejavnostjo?

Začelo se je leta 2010. Takrat sem 
zaključil en del šolanja. Po dogovoru 
s teto, ki se je s tovrstno dejavnostjo 
v drugi regiji in precej manjšem ob-
segu, ukvarjala že dlje časa. Če uspe-
šno zaključim šolanje, če se bo videlo 
ustrezno znanje in osnovne izkušnje, 
bom lahko nadaljeval z dejavnostjo. Ni 
bilo mišljeno kot prevzem dejavnosti, 
temveč kot priložnost za pridobivanje 
potrebnih znanj, izkušenj, priučitev na 
standarde, ki veljajo v stroki in konec 
koncev tudi navezovanje stika z obsto-
ječimi strankami. 

Torej ste svoje podjetje odprli na novo?

Tako je, podjetje je bilo odprto na 
novo. Prej omenjene stranke so se za 
nadaljno sodelovanje odločile na osno-

vi preteklih izkušenj ter predhodnega 
sodelovanja. Na moje veliko veselje 
se je sodelovanje z vsemi obstoječimi 
strankami nadaljevalo naprej in z ve-
čino sodelujemo še danes. To je bila 
hkrati tudi potrditev kakovostnega 
dela v preteklosti.

Vaše pisarne so v prostorih Doma obrti. 
Koliko časa že delujete tukaj?

V Domu obrti delujemo skoraj od od-
prtja dejavnosti. Le na začetku sem 
kratek čas delo opravljal v domači pi-
sarni. Potem sem se preselil v enega od 
manjših prostorov na zbornici. Ko pa 
se je pojavila možnost za najem teh ve-
čjih pisarn, sem to priložnost izkoristil, 
kar se je zaradi obsega dela in tudi ve-
čje ekipe pokazalo kot logičen in dober 
korak v razvoju podjetja.

16
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Kakšno izobrazbo imate?

Študiral sem na Ekonomski fakulteti 
smer računovodstvo in revizija. Ves čas 
sem se tudi dodatno izobraževal na te-
matikah, ki so me zanimale in zaradi 
katerih sem lahko boljši na področju, 
ki ga opravljam sedaj.

Kaj torej počnete?

Ukvarjamo se z računovodskimi stori-
tvami. Osnovne storitve so vsem pod-
jetnikom jasne. To so tiste stvari, ki jih 
postorimo, da se ustreže zahtevam dr-
žave. Naše računovodstvo pa je s svoji-
mi storitvami tudi podpora v dodatnih 
segmentih poslovanja podjetij naših 
poslovnih partnerjev.

Vaša ponudba vključuje precej široko 
paleto dodatnih storitev?

Drži. Trudimo se spremljati naše 
stranke in njihov razvoj. Podjetniki se 
lahko odločajo za različne poslovne 
poteze, kot so internacionalizacija de-
lovanja, lokalna širitev, morda global-
no poslovanje preko spleta ... Pojavi se 
ogromno vprašanj na katera ni lahko 
odgovoriti. Odpreti novo podjetje ali 
ne? Ali se bo poslovanje pod sedanjimi 
pogoji izplačalo, ali je morda bolje po-
čakati na kasnejši termin? Ali je boljše 
odpreti podjetje v tujini, ali imeti zu-
nanje poslovalnice in poslovati preko 
domačega podjetja?

Nadgradnja računovodskih storitev s 
svetovalnimi storitvami?

Naprednejšim strankam omogočamo 
stalno digitalno povezavo z njihovimi 
računovodskimi podatki. Podatke, ki 
jih dobimo skozi knjigovodenje, lah-
ko na željo naročnika uporabimo tudi 
v različni poslovnih simulacijah.Tako 
lahko podjetniki vnaprej ocenijo, kaj 
pomenijo različne oblike scenarijev. 
Kaj bo potrebno postoriti na področju 
zahtevane administracije, kakšna bo 
predvidena dobičkonosnost, na kate-
rih segmentih so dobri in na katerih je 
potrebno biti pazljiv ... Pripravimo jim 
model, kakšni so plusi in kakšni so mi-
nusi v neki poslovni priložnosti. Skozi 
ta proces dobijo približno oceno, ali je 
posamezna investicija v predvidenem 
trenutku smiselna. 

Pri proizvodnih podjetjih podatek o 
tonah izdelkov ali letni promet oriše 
velikost podjetja. Kako se velikost ugo-
tavlja pri knjigovodskem podjetju? Po 
številu strank?

V knjigovodstvu število strank ni klju-
čen podatek. Za eno stranko lahko po-
rabimo npr. 2 delovna dneva na teden 
skozi celo leto, druga stranka pa ima 
le pripravo nujnih obračunov in nič 
drugega. V praksi sta to dve stranki s 
popolnoma drugačnim obsegom stori-
tev. To pomeni, da zgolj število strank 
ne pokaže celotne slike. V prvi vrsti 
pa stremimo k kvaliteti ne kvantiteti. 
Ko govoriva o številu, lahko povem, da 
poslovno sodelujemo s približno 100 
poslovnimi partnerji. Med njimi pa so 
zastopane vse, od manjših pa do veli-
kih, od tistih, ki potrebujejo le občasno 
podporo pa do tistih, ki naše storitve 
potrebujejo praktično vsak dan. 

Če poskusiva razdeliti vaše stranke na 
predalčke, kam jih gre koliko?

Približno tretjina strank je takšnih, da 
se z njimi srečamo le enkrat letno. In 
to izključno zaradi tega, ker narava nji-
hovega poslovanja dejansko potrebuje 
le minimalen obseg storitev. Tretjina 
strank je takšnih, da imajo klasično 
poslovanje in za njih opravljamo pale-
to storitev, ki jih potrebujejo za urejeno 
poslovanje in koristijo tudi nekatere 
dodatne storitve, kadar je to potrebno 

zaradi njihovega poslovanja. Preostala 
tretjina pa so nadstandardne stranke, 
ki so v koraku s časom, ki jih zanima 
digitalizacija poslovanja, digitalizaci-
ja dokumentacije, sodobno poročanje, 
kompleksne analize ... To so stranke, ki 
izkoriščajo vse naše potenciale in nas 
spodbujajo k pridobivanju dodatanih 
znanj in razvoju dodatnih novih sto-
ritev.

Princip delovanja, imate kakšne knji-
govodske standarde po katerih delate 
s svojimi strankami? Ali imate morda 
kakšno svojo metodologijo? 

Splošna osnova je to, da se poskrbi za 
administracijo, ki mora biti vodena 
skladno z zakonodajo in računovod-
skimi standardi. Naslednja stopnja je 
na višjem nivoju in obsega širši spekter 
podpore. S stranko se sestanemo, pre-
gledamo njeno poslovanje in sistem 
njenega delovanja ter se pogovorimo o 
željah podpore, ki jo stranka potrebuje 
in pričakovanjih, ki jih imajo od ra-
čunovodstva. Sam proces sodelovanja 
med podjetnikom in računovodstvom 
bi razdelil na tri segmente. Prvi je sis-
tem prejema dokumentov, podatkov in 
informacij, ki jih prejmemo od stranke. 
Ali dokumente, podatke in informaci-
je prejemamo v klasični papirni obliki 
ali jih prenašamo npr. v digitalni obliki. 
Drugi segment je obdelava podatkov, 
kjer se s stranko pogovorimo o vsebini 
ter obsegu njihovega poslovanja ter o 
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pričakovanjih, kakšne povratne infor-
macije želijo prejeti od računovodstva. 
Od same »globine« obdelave podatkov 
je namreč odvisno, kako podrobna po-
ročila in analize bomo lahko kasneje 
pripravili. In tretji segment je anali-
tično poročanje stranki ter svetovanje, 
kjer se s stranko dogovorimo, kakšne 
povratne inforacije in poročila svojega 
poslovanja v svojem procesu vodenja 
podjetja potrebuje in želi. Določenim 
strankam zadoščajo zgolj podatki za 
izplačilo plač zaposlenim in povratna 
informacija v obliki podatka o komu-
lativnih prihodkih, stroških, dobičku 
ter simulaciji obdavčitve. Določenim 
strankam pa nudimo direkten spletni 
24/7/365 dostop do računovodskih 
podatkov, dostop do digitalnega do-
kumentnega arhiva, s čimer pridobijo 
dejanski digitalni vpogled v njiho-
ve »fascikle«, pripravimo pa jim tudi 
ustrezna statična ali dinamična poro-
čila za najboljše poslovne odločitve. Pri 
poročanju lahko povzamemo zgolj ko-
mulativno postavko določenega konta 
ali skupine kontov, lahko pa gremo v 
detajljno poročanje do decimalne veji-
ce posamezne vknjižbe natančno.

Poleg tega lahko strankam ponudimo 
podporo ob nepredvidenih dogodkih. 
Na nas se lahko obrnejo preko e-po-
šte ali telefona, lahko pridejo do nas, 
lahko se mi oglasimo pri njih. Pregle-

damo in analiziramo njihov problem 
in ga pričnemo reševati. Kot sem dejal, 
nekaj je osnovna priprava po računo-
vodskih standardih, »jaz tebi pošljem 
dokumente, ti narediš obračune in po-
šlješ povratno informacijo«, kar se pri-
čakuje od klasičnega računovodstva, 
nadgradnja tega pa je podroben indi-
vidualen dogovor o načinu in obsegu 
sodelovanja, ki je popolnoma prilago-
jen željam in potrebam stranke.

Vmesne analize poslovanja omogočajo 
ukrepanje in spremembe že med letom, 
tako da ni konec leta problem, ko je po-
trebno pripraviti bilance?

Tako je. V računovodstvu je vse večji 
poudarek na dobri poslovni analitiki. 
Iz teh analiz je možno pripraviti simu-
lacije, »če se bo delalo enako kot do-
slej, potem bo na koncu leta rezultat 
ABDH in temu ustrezna obdavčitev. 
Če pa želite rezultat ABCD, je potreb-
no ukrepati na navedenih področjih 
...«. Potem je omogočeno konstantno 
poročanje o stanju na posameznih 
stroškovnih mestih ali enotah. Izbor 
kriterijev in analiza teh informacij 
pokaže, koliko je nek oddelek naredil 
plusa ali minusa, kakšni so bili stro-
ški, kakšni so bili prihodki, ali je po-
slovanje po pričakovanjih, ali pa bodo 
potrebne spremembe. In to omogoča 
lastnikom oziroma poslovnim odlo-
čevalcem, da prilagodijo strategijo in 

delovanje podjetja. Dopolnitev analiz 
je tudi svetovanje. Lahko je to svetova-
nje glede sprememb zakonodaje, lahko 
je to svetovanje na davčnem podro-
čju, lahko zgolj svetovanje pri razvoju 
podjetja. Primer, da se nekdo odloči 
za spletno trgovino, ki bo prodajala 
po celem svetu, potrebuje svetovanje, 
kako to administrativno izpeljati, kako 
bo to vplivalo na ostalo poslovanje, ka-
kšne so obdavčitve ...

Reciva hipotetični primer. Nekdo pride 
do vas in želi odpreti podjetje na Kitaj-
skem. Zanima ga, kje geografsko bi bilo 
to primerno, kakšni so pogoji in stroški 
itd., itd. ...

Izbrali ste ekstremen primer, pa poglej-
va, kako bi se tega lotili. Na sestanku bi 
stranki pojasnil, da izkušenj z odpira-
njem podjetij na Kitajskem še nima-
mo. Lahko pa poskrbimo za kontakt s 
strokovnjaki, ki so vešči tovrstnih pro-
jektov in vam bodo to uredili tako kot 
je treba. Iskreno bi povedal, da je pro-
jekt izven trenutne palete kompetenc 
in bi bilo tudi neracionalno za poten-
cialnega naročnika, da se proces vodi 
iz Škofje Loke v Sloveniji. Ponudil pa 
bi vso pomoč pri vzpostavitvi lokalnih 
in EU povezav, vso pomoč pri pripravi 
tehničnih podatkov in dokumentacije 
iz »naših krajev«.

Korektno in poslovno ...

Pa poglejva še drug primer. Podjetnik 
želi speljati KickStarter kampanjo. 
Pred leti je bila to nova in dokaj ne-
poznana metoda nabiranja finančnih 
sredstev preko platforme, locirane v 
ZDA. Kako speljati projekt? Najprej 
kako speljati kampanjo in potem, ko 
je uspešna, kako vzpostaviti spletno 
trgovino, ki bo predmet KickStarter 
kampanje prodajala po celem svetu ... 
To pa je projekt, ki «smo mu kos« in 
imamo z njim izkušnje. Poslovanje iz 
Slovenije po celem svetu, je v okvirih 
naših kompetenc. V razgovorih poja-
snimo, kakšni so postopki, okvirne ter-
minske okvire, koliko bo administra-
cije in v katerih segmentih, kdaj in na 
kakšen način se bo vzpostavila spletna 
trgovina...
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Imate že kakšne izvedene projekte?

Imamo.. Morda na začetku nisem po-
udaril, da je Prima račuonovodstvo 
sicer mlado podjetje, a imamo kombi-
nacijo klasičnega računovodskega zna-
nja, ki krasi računovodje z dolgoletni-
mi izkušnjami in mladostno energijo. 
Hkrati pa radovednost in odločenost, 
da se lotimo tudi projektov izven obi-
čajnih okvirov, katerih se nekateri ra-
čunovodski servisi ne želijo lotiti, saj 
preveč odstopajo od njihovega stan-
dardnega poslovnega modela. Doslej 
smo opravili nekaj KickStarter projek-
tov, prodajo na platformi Amazon, ra-
čunovodsko vrednotenje kriptovalut ... 

Morda lahko def inirate cenovni/kako-
vostni razred svojih uslug? Mercedes, 
na primer, velja za top znamko, Kia pa 
ne ...

Nudimo kvalitetne računovodske sto-
ritve za primerno/zmerno ceno. Ce-
novno politiko Prima računovodstva 
bi umestil v srednji cenovni razred. 
Kar pomeni, da nismo najcenejši in 
tudi ne želimo konkurirati izključno 
s ceno, ker je ob najnižji ceni onemo-
gočen razvoj podjetja in posledično ni 
moč ponuditi odlične storitve. Hkrati 
pa nismo najdražji, na tržišču je na-
mreč mogoče zaznati še precej dražjih 
ponudnikov. Kar se tiče naših storitev, 
pa se držimo načela, da je stranki po-
trebno po primerni/zmerni ceni kako-
vostno rešiti vse težave, ki smo jim kos. 
Nemalokrat naročniki dobijo komple-
ksnejšo uslugo kot so jo plačali. To je 
moja generalna usmeritev in politika 
podjetja. Na tak način se gradi tudi 
dolgoročen odnos s strankami, ki jih 
spremljamo med njihovim razvojem in 
poslovno potjo. 

Vizija - kam in kako naprej?

Kako naprej? V prihodnjem letu bomo 
praznovali 10 letnico poslovanja Pri-
ma računovodstva. Razvoj storitev, 
ki jih nudimo, rast ekipe sodelavcev, 
obseg poslovnih partnerjev, pozitivni 
načrti za prihodnost ter navsezadnje 
vizija, ki jo živimo, delamo in razvija-
mo, nas je pripeljala do odločitve, da 
od meseca novembra dalje poslujemo 
kot d.o.o.. Kmalu se nam pridruži 

novi sodelavec/-ka. Cilj pa je še vedno 
uspešno voditi računovodski servis, ki 
bo strankam iz Škofjeloškega, gorenj-
skega in osrednje slovenskega območja 
nudil kvalitetne računovodske storitve 
in podporo pri njihovemu poslovanju. 
Cilj je tudi razvijati sebe in zaposle-
ne po sodobnih smernicah stroke in 
kontrolirano razvijati podjetje ter rasti 
skladno z rastjo naših poslovnih strank, 
s katerimi sodelujemo in, ki jih bomo 
v prihodnje pridobili. Navsezadnje pa 

je dolgoročen cilj čimbolj optimizirati 
vse standardne procese dela in še bolj 
razviti obseg storitev, ki našim poslo-
vim partnerjem prinašajo dodano vre-
dnost. V računovodstvo bo vpete vse 
več poslovne analitike, na kar smo že 
sedaj pripravljeni. Tako ne bomo zgolj 
tisto »ne bodi ga treba« računovodstvo, 
temveč računovodstvo, ki poslovnim 
partnerjem prinese najboljše poslovne 
odločitve.
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V letošnjem letu so tako potekala že 
štiri srečanja mladih podjetnikov. Po 
prvem uvodnem sestanku v juniju so 
se mladi podjetniki po počitnicah nato 
redno sestajali vsak mesec, njihova 
druženja pa smo popestrili tudi z obi-
ski mladih gostov. 
Tako smo na srečanju 23. oktobra 
gostili mlada predstavnika uspešnega 
družinskega podjetja Mebor d.o.o. iz 
Železnikov, Simona in Uroša Mesca. 
Njun oče, Boris Mesec, je prvo žago 
za lastne potrebe oblikoval in izdelal 
skoraj 30 let nazaj in leta 2011 postal 
Obrtnik leta, podjetje pa je v letu 2018 
prejelo tudi laskavi naziv Zlata gazela. 
V podjetju se ukvarjajo s proizvodnjo 
svetovno znanih žag za obdelovanje 
lesa. Po ustnem priporočilu zadovolj-
nih kupcev se je podjetje postopno s 
slovenskega trga prebilo na svetovne 
trge, danes pa kar 95% izdelkov pro-
dajo v tujini, po vsem svetu. V družin-
sko podjetje je vpeta celotna družina, 
tudi Simon in Uroš. Čeprav sta mla-
da, imata številne izkušnje z različnih 
področij poslovanja, ki sta jih delila z 
mladimi udeleženci. Predstavila sta na 
kakšen način se vključujeta v delo pod-
jetja ter nam zaupala kar nekaj zanimi-
vih podjetniških anekdot. 
Tudi srečanje, ki je potekalo konec 
novembra je bilo zelo zanimivo. Po-

tekalo je nekoliko drugače, saj smo se 
tokrat na obisk odpravili mi. Povabili 
smo se v podjetje Optiweb d.o.o., kjer 
nas je sprejel Miha Lavtar, ustanovi-
telj, lastnik in izvršni direktor podjetja. 
Podjetje je ustanovil pred desetimi leti. 
Začel je z enim sodelavcem, potem pa 
se je podjetje širilo, tako kadrovsko kot 
pri storitvah. V podjetju sedaj lahko 
ponudijo celotno storitev nastopa na 
spletu (spletne strani, trgovino, aplika-
cije in digitalni marketing). 
Zaposleni, ki jih je sedaj že okoli 50, 
se opisujejo kot pretežno mlada ekipa 
»predanih programerjev, oblikovalcev, 
ki skrbijo za lepši (spletni) svet, SEO 
strokovnjakov, marketinških navdu-
šencev, učinkovitih vodij projektov, 
vestne administratorke in »šefeta«, ki 
skrbi, da nikoli ne zmanjka novih za-
nimivih projektov.«
Najprej smo si ogledali njihove nove 
prostore, ki ponujajo zaposlenim spro-
ščeno in prijazno delovno okolje, v 
katerem se počutijo domače. Nato pa 
smo spoznali zanimivo podjetniško 
zgodbo, ki jo Miha že od začetka gradi 
premišljeno in z namenom. Njegova 
vizija je, da postavi zaposlene na prvo 
mesto, da jim ne ponudi zgolj zaposli-
tve, ampak izkušnjo. In to mu več kot 
dobro uspeva, v kar smo se lahko tudi 
sami prepričali. 

KLUB mLadIh 
pOdJETNIKOV  
UspEšNO dELUJE

Mladi so na začetku 

podjetniške poti postavljeni 

pred številne izzive. OOZ 

Škofja Loka jim med 

drugim skuša pomagati tudi 

pri vzpostavitvi neformalne 

oblike povezovanje ter 

spodbuditi mreženje med 

njihovimi sovrstniki, zato 

organiziramo srečanja 

mladih podjetnikov. 

mLadI  
pOdJETNIKI
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Na jesensko odkrivanje lepot Logarske 
doline so se upokojenci odpravili 25. 
septembra. Pot jih je iz Škofje Loke 
vodila po avtocesti mimo Mozirja do 
Rečice ob Savinji, kjer so si ogledali 
muzej na kmetiji Brinovc. V pokušino 
so jim ponudili slastne domače piškote 
ter pijačo. Nato so pot nadaljevali do 
Solčave, kjer so se ustavili v Centru 
Rinka, kjer so predstavili Evropsko 
destinacijo odličnosti. Sprehodili so 
se po vasi in spoznali nekatere bisere. 
Ogledali so si: stalno razstavo in mul-
timedijsko predstavitev v Centru Rin-
ka z naslovom »Solčavsko – sprehod 
v naročje Alp«, prodajalno domačih 
izdelkov, razstavo fosilov iz srednjega 
triasa (izjemne najdbe na Solčavskem, 

UpOKOJENCI OdKRIVaLI 
LEpOTE LOgaRsKE 
dOLINE

Logarska dolina je ena 

najlepših alpskih ledeniških 

dolin v Evropi in se zajeda 

v Kamniško-Savinjske Alpe s 

severa. Kot del Solčavskega, 

sta tu našla sožitje tradicija 

in narava in je lep primer 

trajnostnega razvoja. 

Turizem kot dodana 

vrednost kmetijstvu in 

gozdarstvu ponuja oddih v 

mirnem okolju krajinskega 

parka in številne aktivnosti 

pohodništva, kolesarjenja, 

jahanja, fotolova... 

Sama predstavitev je potekala v spro-
ščenem in družabnem vzdušju, ki se je 
zavleklo v večurno prijetno druženje, 
saj vprašanj mladih obiskovalcev, ki so 
bili nad dosežki Mihe navdušeni, ni 
zmanjkalo. V prihodnjem letu vabi-
mo, da se nam na spoznavanju novih 
uspešnih lokalnih zgodb pridružijo še 
ostale mlade obrtnice in obrtniki ter 
podjetnice in podjetniki.

sEKCIJa UpOKOJENIh 
OBRTNIKOV

zaradi katerih se Slovenija uvršča med 
najpomembnejše lokacije triasnih fo-
silov na svetu) »Zgodbe zapisane v 
kamnu«, kmečki vrt, zdravilna zelišča, 
razstavo metuljev (preko 1000 vrst), 
atelje Franca in Lize Filc z unikatnimi 
izdelki iz polsti oz. solčavskega filca.

Pot so nato nadaljevali do Logarske 
doline, kjer so se z lokalnim vodnikom 
sprehodili do slapu Rinka. Pri enem 
od ponudnikov gostinskih storitev v 
Kmečki hiši Ojstrica so imeli popol-
dne domače kosilo. Sledil je povratek 
preko Gornjega Grada s postankom za 
zunanji ogled cerkve. Nato so se preko 
Črnivca vrnili domov, kamor so pri-
speli v večernih urah.
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V slovo poletju so se na 

lastno pobudo naši člani 

podali na tridnevno 

potovanje po Švici. 

z VLaKOm  
BERNINa ExpREss  
OBČUdOVaLI  
LEpOTE šVICE
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Švica je v vsakem letnem času zelo pri-
ljubljen cilj svetovnih potnikov, smu-
čarjev in pohodnikov. Izjemno lepa 
pokrajina, visoki gorski masivi, jezera 
in reke, slapovi in čudovita stara me-
stna jedra. Njena raznolikost je njena 
odlika: vsaka dolina je svet zase, vsa-
ko jezero obkrožajo drugačne silhuete, 
vsaka gora je oblikovana po drugač-
nem navdihu. Vse to je Švica.

Na pot nas je v zgodnjih jutranjih 
urah pospremilo slabo vreme in nizke 
temperature, vendar pa je topla obla-
čila in nepremočljivo obutev kmalu 
zamenjala povsem poletna gardero-
ba. Pot nas je vodila proti Benetkam, 
Veroni, mimo Gardskega jezera do 
Brescie, kjer smo zapustili avtocesto 
in se podali do slikovitega jezera Iseo 
ali Sebino, šestega največjega italijan-
skega jezera. Krasi ga največji evrop-
ski jezerski otok, Montisola. Jezero je 
stičišče alpskega severa in mediteran-
skega juga. Blaga klima je omogočala 
naselitev ljudstev že v prazgodovini, 

pokazatelji so ostanki številnih gradov, 
cerkva, samostanov, meščanskih vil in 
palač. Postanek smo naredili v slikoviti 
vasici Iseo, nato pa nadaljevali z vo-
žnjo ob jezeru in po dolini Camoni-
ca, ki je uvrščena na seznam dediščine 
UNESCO. Dolina slovi po risbah, ki 
so jih tamkajšnji prebivalci v prazgo-
dovini na različne načine vrezovali na 
gladke skalne površine, prikazujejo 
pa dogodke iz vsakdanjega življenja. 
Seveda smo si te risbe ob krajšem po-
stanku tudi ogledali, nato pa smo pot 
nadaljevali proti švicarski meji, kjer 
smo se namestili v hotelu, imeli večerjo 
in prenočili. 
Naslednji dan smo po zajtrku vstopili 
na vlak in se odpeljali v Švico. Vozili 
smo se po slavni progi Bernina express, 
ki je uvrščena na Unescov seznam. Ce-
lotna trasa proge je edinstvena, pove-
zuje mesta Tirano, St. Moritz, Davos 
in Chur. Vožnja traja približno 4 ure 
in vodi čez 196 mostov, skozi 55 tune-
lov, čez gorski prelaz Bernina, najvišjo 
točko pa doseže na postaji Ospizio 
Bernina na višini 2253 m, blizu vrha 
Piz Bernina, ki je s 4049 m najvišji vrh 
Vzhodnih Alp. Doživetja, razgledi in 
narava, ki smo jo srečevali na naši poti 
so bili edinstveni! Peljali smo se le po 
delu trase in izstopili v St. Moritzu, 
mondenemu turističnemu središču. Z 
našim vodičem Juretom smo se spre-
hodili po mestu, imeli prosto, nato pa 
smo pot nadaljevali proti mestu Chur, 
ki je najstarejše švicarsko mesto in se-
dež kantona (pokrajine) Graubünden. 
Sprehodili smo se po starem mestnem 
jedru, mimo mogočne romanske kate-
drale, cerkve Sv. Mihaela in številnih 
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meščanskih stavb. Pred namestitvijo v 
hotelu pa smo skočili še na krajši ogled 
majhne državice Lichtenstein.

Zadnji dan smo se po zajtrku odpeljali 
na območje San Bernardina in nada-
ljevali z vožnjo proti jugu. Ogledali 
smo si Bellinzone, najbolj italijansko 
mesto v Švici. Dolga stoletja so se bile 
bitke za prevlado, dokončno pa je 1516 
mesto pripadlo Švici. Nad mestom se 
dviguje mogočna trdnjava, iz kate-
re so varovali vstop v dolino. Trdnja-
va je uvrščena na seznam UNESCO, 
saj je ena najpomembnejših primerov 
srednjeveškega obrambnega sistema v 
Alpah. Sprehodili smo se po mestnem 
jedru, ki močno spominja na mesta v 
Lombardiji. Sledila je vožnja v čokola-
dnico Alprose, ki je največja proizva-
jalka švicarske čokolade. Seveda brez 
postanka in obiska tovarniške trgovi-
ne ni šlo. Po ogledu smo nadaljevali 
potovanje do Lugana, pomembnega 
švicarskega poslovnega središča, ki 
leži ob istoimenskem jezeru. Postanek 
smo namenili sprehodu po promenadi 

ob jezeru, starem delu mesta z moč-
no italijansko zasnovo in po trgih, nad 
katerimi se kitijo pročelja meščanskih 
hiš. Po ogledu pa nas je čakala le še vo-
žnja proti domu mimo Coma, Milana 
in Benetk.

Za čudovit izlet, ki nam bo še dolgo 
ostal v zelo lepem spominu, gre po-
sebna zahvala našemu vodiču Juretu 
iz Turistične agencije Alpetour ter 
nasmejanima in potrpežljivima šofer-
jema Arrive.

sEzNam pOKOJNIh OBRTNIKOV V LETU 2019

 Anton More  Sovodenj  4225 Sovodenj 
 Anton Poljanec Puštal 151 4220 Škofja Loka
 Anton Svoljšak Stara cesta 11 4220 Škofja Loka
 Ivan Peternelj Koprivnik 2 4225 Sovodenj 
 Ivana Šturm Spodnji trg 38 4220 Škofja Loka
 Mihael Selak Log 45 4228 Železniki
 Stane Vehar Čevljarska 19 4226 Žiri

To je seznam pokojnih, ki so umrli v času od izdaje lanskoletne decembrske številke Loške obrti.



BOŽIČEK

Zbornica vsako leto 

ne pozabi tudi na 

naše najmlajše in 

poskrbi za njihovo 

obdarovanje.

Tako so tudi letos otroci v spremstvu 
svojih bratov in sestric ter staršev tri-
krat do zadnjega kotička napolnili 
dvorano Loškega odra, kjer so si naj-
prej ogledali otroško predstavo Med-
vedek na obisku. V njej so otroci spo-
znali malo Katarinco, ki si je zaželela 
doma imeti čisto pravega medvedka 
in njenega dedka, ki tako kot marsi-
kateri dedek, želi ustreči svoji vnukinji. 
Tako Katarinci njen dedek res priskr-
bi medvedka, kljub temu, da se mora 
zato odreči svoji najljubši razvadi. Za 
zaplet pa sta poskrbela zlobna razboj-
nika Aha in Oho, ki sta se ravno takrat 
smukala naokrog in sta imela z med-
vedkom drugačne načrte. Otroci so v 
predstavi prijaznim pravljičnim juna-

mEdVEdEK IN BOŽIČEK 
OBIsKaLa NašE 
NaJmLaJšE
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kom pomagali pri razrešitvi proble-
mov, ko se ni vedelo ali bo medvedek 
pristal pri razbojnikih, pri Katarinci ali 
pa bo vnukinja malo ustregla tudi ded-
ku in bo medvedek zimo prespal kar v 
gozdu.

Mladi člani Loškega odra so ponovno 
pričarali otroško razposajeno in brez-
skrbno predpraznično vzdušje, ki je bil 
lep uvod v obdarovanje. Božiček je na-
mreč po predstavi skupaj obdaril 365 
otrok v starosti od enega do osem let, 
pri sestavi paketov pa mu je tudi letos 
pomagala Marjeta Jezeršek. Seveda so 
se otroci lahko z dobrim možem tudi 
fotografirali in s pričakovanjem odpi-
rali prejeta darila.
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aKTIVNOsTI  
Na zBORNICI

Ena glavnih nalog 

zbornice je skrb za 

izobraževanje članov. 

V ta namen je vsako 

leto izvedenih več 

dogodkov, kot so 

seminarji, delavnice, 

strokovne 

ekskurzije…

Porast zanimanja za 
strokovne ekskUrzije

OOZ Škofja Loka vsako leto organi-
zira številne strokovne ekskurzije po 
Sloveniji in v tujino, ki se jih člani radi 
udeležijo. Od konca avgusta so tako 
potekale štiri dobro obiskane ekskur-
zije s skupno več kot 160 udeleženci 
kar kaže na to, da je zaželeno več dnev-
no druženje s podobno mislečimi in 
interesi, predvsem pa so to priložnosti 
za navezavo novih stikov. 

V slovo poletju so se na lastno pobudo 
naši člani najprej podali na tridnevno 
potovanje po Švici, nato so se v Logar-
sko dolino podali naši upokojeni člani, 
gostinci in živilci so spoznavali turi-
stični in kulinarični utrip Toskane, že 
tradicionalno jesensko strokovno ek-
skurzijo pa je organizirala tudi sekcija 
lesarjev, ki se je tokrat podala na kra-
ško območje – v Prestranek in Pivko.

Širimo Področje 
izobraževanja

Zbornica vsako leto izvede kar nekaj 
izobraževanj na tematiko s področja 

pEsTRO dOgaJaNJE  
Na LOšKI zBORNICI

davkov, letošnje leto pa se je nabor 
obravnavanih tem še povečal. 

Jesen se je tako začela s 16-urno de-
lavnico s področja retorike: Govorim z 
žarom in z veseljem javno nastopam. 
Delavnica, ki jo je vodila Saša Pivk 
Avsec, je potekala v obliki 4 srečanj, 
udeleženci pa so pridobili osnovna 
znanja in spretnosti za javno nastopa-
nje. Udeleženci so se odločili, da izo-
braževanje nadaljujejo v januarju 2020 
in ga s tem še nadgradijo.

O delovnih razmerjih na splošno je 
bilo že veliko povedanega. Od časa 
uveljavitve Zakona o delovnih razmer-
jih (ZDR-1) pa se je pojavilo kar nekaj 
vprašanj in dilem, ki še vedno »burijo 
duhove«, zato je zbornica v sodelova-
nju z Združenjem delodajalcev obrti in 
podjetnikov Slovenije (ZDOPS) pri-
pravila seminar, kjer so udeleženci iz-
vedeli kako urediti delovna razmerja, 
ki so bolj specifična. Na posebnosti to-
vrstnih sklepanj pogodb o zaposlitvi je 
udeležence opozorila Nina Ličar, univ. 
dipl. pravnica, samostojna strokovna 
sodelavka-pravnica pri ZDOPS, ki 
ima dolgoletne izkušnje pri zastopanju 
delodajalcev pred sodišči na področju 
delovnega prava, socialne varnosti in 
civilnega prava.

Vsak obrtnik in podjetnik se v času 
svojega poslovanja običajno vsaj enkrat 
sreča z obiskom davčnega inšpektor-
ja. Pred njegovim obiskom pa se nam 
poraja cel kup vprašanj, kot so: Le kaj 
bo pregledoval? Kako naj se pripravim 
na pregled? Kakšne so moje pravice? 
Sem mu dolžan posredovati vso do-
kumentacijo, ki jo zahteva? Kaj storiti, 
če se ne strinjam z ugotovitvami? Da 
davčni nadzor ne bi postal nočna mora, 
je Jasmina Malnar Molek, svetovalka 
OZS s področja financ, računovodstva 
in davkov, udeležence seminarja v no-
vembru seznanila s splošnimi načeli Udeleženci na seminarju o delovnih razmerjih.
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davčnega postopka, s pooblastili davčnega organa, pravicami 
in obveznostmi zavezancev, potekom nadzora in podobno. 

Mag. Dejan Šraml iz OOZ Logatec pa je na seminarju 
25. novembra pojasnil razumevanje in pomen blagovne 
znamke v podjetništvu, njene vidne in nevidne dele, kako 
dojemajo blagovno znamko kupci, kako blagovno znamko 
razvijati, katera so orodja za uspešno uvajanje, vzdrževanje 
in komuniciranje blagovne znamke. 

Facebook je trenutno eno izmed najmočnejših orodij sple-
tne komunikacije. Podatki kažejo, da je na mesec aktivnih 
800.000 – 900.000 Slovencev. Glede na te podatke in po-
tencial, je uporaba tega socialnega omrežja nezanemarljiva. 
Facebook je enostavno prevelik, da bi ga ignorirali! V so-
delovanju z Mojco Babuder je zbornica najprej pripravila 
uvodni seminar na temo uporabe socialnih omrežij, pred-
vsem Facebooka. V decembru sta sledili še dve delavnici, 
kjer so udeleženci korak po korakih izdelali svojo Facebo-
ok stran. Tako so prejeli konkretno znanje o tem, kako do 
brezplačnega oglaševanja na Facebook-u, kako oblikovati 
prodajno zanimive in učinkovite objave, pripravili so stran 
za polno in uspešno funkcionalnost, pripravili plan in načrt 
objav ter oblikovali grafike. Delavnici sta potekali z ome-
jenim številom udeležencev, v primeru večjega interesa pa 
bo zbornica z delavnicami nadaljevali tudi v januarju 2020.

aktivne so tUdi sekcije

Sekcija frizerjev je izvedla seminar, na katerem so frizerke 
druga drugi služile kot model za barvanje las. Spoznavale so 
nove tehnike barvanja, individualno delo in zahtevna bar-
vanja, prav tako pa tudi SPA tretma za mastno lasišče in za 
suhe ter poškodovane lase. Seminarja, je potekal v Studiu 
Ma v Kranju, vodil pa ga je Sinan Šabić, edukator za Re-
vlon, se je udeležilo 19 frizerk. Nad celotno izvedbo vsega 
seminarja so bile vse udeleženke zelo zadovoljne in izrazile 
so željo po novih tovrstnih izobraževanjih. Prav tako so se 
frizerke udeležile tudi kongresa frizerjev, ki je 16. novembra 
potekal v Postojni in je postregel s pestrim programom. 

Tudi sekcija gostincev je svojim članom ponudila možnost 
udeležbe na tradicionalnem 12. Strokovnem srečanju go-
stincev, ki je potekal v Portorožu. Tokratno srečanje je bilo 
v znamenju žensk, saj je bila osrednja tema vloga in pomen 
žensk v gostinstvu, dogajanje pa je bilo popestreno z zani-
mivimi delavnicami.

Sekcija kovinarjev je organizirala obisk in ogled Medpod-
jetniškega izobraževalnega centra Škofja Loka (MIC), ki 
deluje v okviru Šolskega centra Škofja Loka in sodi med 
najuspešnejše in prepoznavne izobraževalne ustanove s po-
dročja strojništva. Franc Jelenc in Ivan Štrukelj sta predsta-
vila delovanje centra in primere dobre prakse povezovanja 
z gospodarstvom, sledil je ogled učnih prostorov in Učnega 
izdelovalnega laboratorija (UIL). Šolski center Škofja Loka 
je za vzpostavitev UIL, ki je vreden 621.000 EUR, prejel 
343.000 EUR sofinanciranih sredstev. UIL deluje na po-
dročju energetike, lesarstva in strojništva, opremljen pa je s 
sodobno tehnološko opremo. Po končanem ogledu je sledi-
lo druženje v prostorih Gostilne Pr‘ Starman.

Sekcija upokojencev je tako kot vsako leto organizira-
la prednovoletno srečanje v Gostilni Pr‘ Starman v Stari 
Loki, na katero smo povabili vse upokojene obrtnike. Seve-
da pa upokojenci niso pozabili tudi na tiste, ki se srečanja 
zaradi bolezni niso mogli udeležiti. Te so člani odbora sek-
cije obiskali na njihovih domovih in jih obenem simbolično 
obdarili tej jim zaželeli vse dobro v novem letu.

Tudi sekcija domače in umetnostne obrti se je v novem-
bru srečala na rednem sestanku. Obravnavali so predloge 
porabe proračunskih sredstev, organizacija decembrskega 
srečelova v Rokodelskem centru ter ureditev izložbe sekcije 
DUO na Mestnem trgu. 

Decembra pa je potekalo tudi srečanje Sekcije avtoservi-
serjev, ki so svoje druženje popestrili s prikazom rokovanja 
z orožjem ter s praktičnim prikazom na strelišču. 
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41. OBRTNIšKI pLEs

Tudi letošnja zadnja 

novembrska sobota je 

bila namenjena vsem, 

ki so si želeli večer 

preživeti ob dobri 

družbi in prijetnih 

zvokih v domačem 

ambientu gostilne in 

restavracije Avsenik. 

Tudi letošnja zadnja novembrska so-
bota je bila namenjena vsem, ki so si 
želeli večer preživeti ob dobri družbi in 
prijetnih zvokih v domačem ambientu 
gostilne in restavracije Avsenik. 
Tokratni 41. obrtniški ples smo po-
novno obeležili v Begunjah na Go-
renjskem v gostilni Avsenik, kjer smo 
se družili, vrteli in se zabavali ob zvo-
kih ansambla Strmina express in dua 
Daniel Rampre & Andreja Čamer-
nik Rampre. Vsi skupaj so poskrbeli 
za odlično glasbo različnih žanrov.
Večer smo tradicionalno popestrili z 
ugibanjem teže skrivnostnega paketa. 
Strokovna komisija v sestavi Marije 
Hudovernik in Janeza Filipiča je ob 
zaključku ročnega tehtanja sodelujo-
čih dejansko stehtala paket dobrot ter 
določila zmagovalca. Letos se je pravi 
teži najbolj približala Laura Demšar, 
najbolj v temo pa je brcnila Metka 

Na pLEsIšČU  
sO sE Nam pRIdRUŽILI 
TUdI ČLaNI  
OOz RadOVLJICa

Jugovic. Seveda smo njej in Klavdiji 
Filipič, Marjanu Hudoverniku ter 
Francu Debencu, ki so se dejanski teži 
paketa najbolj približali, podelili še ne-
kaj tolažilnih nagrad. Posamezne glas-
bene odmore pa smo dodatno pope-
strili še z dodatnim žrebanjem nagrad, 
v katerem so sodelovali vsi udeleženci.
Tudi letos sta za sladko sadno in čo-
koladno presenečenje ob zaključku ve-
čerje poskrbela Stanka in Janez Fon. 
Pod odrom sta prvi rez naredila pred-
sednik naše zbornice Jože Misson ter 
predsednica OOZ Radovljice Marija 
Hudovernik. V veliko veselje nam je, 
da so se našemu povabilu letos odzvali 
tudi člani OOZ Radovljice in se nam 
tako pridružili na plesišču.
Da se je druščina lahko varno vrnila 
domov, smo na zbornici poskrbeli tudi 
za organizirani prevoz gostov v jutra-
njih urah.
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