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TISKOVINA!
Poštnina pla~ana pri pošti 4220 Škofja Loka

Spremembe ...

Z letom 2020 Sekcija upokojenih obrtnikov uvaja članarino v višini 10 EUR/leto.

Kaj prinaša članstvo?

Za vse, ki se boste za članstvo odločili, se ne spremeni nič. Še naprej boste imeli možnost:
• udeležbe na družabnih dogodkih, ki jih organizira zbornica
(za aktivne in upokojene),
• udeležbe na aktivnostih, ki jih organizira sekcija (izleti, druženja…),
• udeležbe na prednovoletnem srečanju upokojenih članov,
• prejemali boste revijo Loška obrt in
• prejeli boste letni namizni koledar.
Vse aktivnosti bodo za vas brezplačne ali delno sofinancirane.
Izpolnite PRISTOPNO IZJAVO, ki jo najdete na naši spletni
strani (http://www.ooz-skofjaloka.si/sekcija-upokojenih-obrtnikov/) in jo vrnite na naš naslov po navadni (OOZ Škofja Loka,
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka) ali e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net).
Rok za podpis izjave za leto 2020 je do 15. 10. 2020!

Članarino v znesku 10 EUR poravnate najkasneje do 15. 10.
2020:
1. z vplačilom v gotovini v sprejemni pisarni zbornice v Škofji
Loki (izdali vam bodo gotovinski račun) ali
2. z nakazilom na TRR zbornice (naziv prejemnika: OOZ
Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, št. TRR:
SI56 0202 4001 9835 974, sklicna št: SI00 08152020, namen:
članarina SUO, koda namena: OTHR)

Vsi, ki ne boste izpolnili pristopne izjave in plačali članskega prispevka, s strani zbornice v prihodnje ne boste več prejemali pošte.
Seveda pa svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite in se pridružite vsem ostalim članom Sekcije upokojenih obrtnikov.

Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, tel.: 04 50 60 200,
ooz.sk.loka@siol.net
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K a z a l o

Spremembe ...
Epidemija, pandemija.
S temi izrazi se je opisovalo spremembo, ki se nam je zgodila letos.
A to ni nič novega, takšnim ali drugačnim spremembam smo priča skozi vso
zgodovino. Že egipčani so dejali »sedem suhih in sedem debelih krav«. Narava
ima svoje cikluse, gospodarstvo ima svoje cikluse - razcvete in krize, dogajajo
se različne bolezni, ljudje pa se bolj ali manj uspešno prilagajamo tako enim
kot drugim.
V začetku leta so nekateri dejali »To ni naš problem. Kitajska je na drugi strani
sveta ...«
Svet je velik, a hkrati veliko bolj povezan kot bi si mislili. Peš je daleč iz Azije
do Slovenije. Po zraku gre precej hitreje in na nebu ne moremo postaviti
zidov in meja. To se je pokazalo pred dvemi stoletji, ko je na drugem koncu
sveta leta 1815 izbruhnil vulkan Tambora v Indoneziji. Ogromen izbruh je
v ozračje vrgel takšne količine pepela in prahu, da je nastal debel sloj, ki je
zakril sonce. Svet se je ohladil, rastline so prenehale rasti in to je povzročilo
lakoto po celem svetu.
Vse je lahko tudi naš problem. Vsaka sprememba je lahko problem. A prav
obrtniki in podjetniki smo tisti, ki »probleme rešujemo za zajtrk«. Ko večina
jadikuje in obupuje, mi skušamo poiskati načine, da speljemo zamišljene
projekte.
Potrditev tega je tudi sprememba strategije v drugem valu COVID. Če ne
delujejo kmetijstvo, gospodarstvo in obrt, ni hrane, ni izdelkov, ni DDV-ja,
ni plač ...
Brez realnega gospodarstva ni dodane vrednosti, brez nas oblast »katerekoli
barve« nima denarja! Vsa »pomoč, spodbude in nadomestila«, ki jih dajejo
leve ali desne oblasti, smo že plačali ali pa jih bomo morali v prihodnjih letih.
Vse to je namreč le kredit, ki ga je »država« vzela v našem imenu.
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Izjemno zanimivo pa je, da nikomur v negospodarstvu ni prišlo na misel, da
bi si svoje plače prilagodili novi realnosti, ki jo čutimo v gospodarstvu.

V obrti in podjetništvu vztrajajo
že desetletja ........................................ 12

Tudi obrtnozbornični sistem ima svojo »režijo«, ki pri dohodkih ne čuti
nobene razlike. Zakaj pa bi se njim znižalo plače? Saj se tako zelo trudijo in
niso oni krivi za COVID ...
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LOŠKA OBRT je glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka.
GLAVNI UREDNIK: Franc Demšar; IZDAJATELJSKI SVET: vsi člani upravnega odbora;
UREDNIŠKI ODBOR: Milan Hafner, Petra Dolenc, Peter Podobnik, Matjaž Oblak, Boris Mesec,
Jože Misson;
IZDAJATELJ: Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, telefon: 04/50-60-200.
Glasilo je za vse člane zbornice in za člane Sekcije upokojenih obrtnikov brezplačno.

GOSTILNA BLEGOŠ
Že 100 let med štirimi vršaci,
»Gostilna Blegaš«................................ 16
Sodelovanje kuharskega mojstra
Uroša Štefelina v Okusih
Škofjeloškega ...................................... 20
4. rokodelska kolonija .......................... 23
Dež, sneg, sodra in lesarji
na Blegošu ......................................... 24
Aktivno dogajanje na zbornici ............. 26

Grafična priprava: Studio Design Demšar d.o.o., Škofja Loka, Tisk: Gregor Primožič s.p.
Glasilo je izšlo v nakladi 950 izvodov.

LOŠKA OBRT

3

Letošnje dogajanje je močno poseglo v naša življenja. Tako v zasebnem kot tudi v poslovnem smislu. COVID je popolnoma spremenil naš vsakdanjik. Če je po zasebni plati to neprijetno in moteče, pa je po poslovni plati to dejanska
katastrofa. Ker je oblast »ustavila« gibanje in transport, je v trenutku brez dela ostala večina države.
Strokovne sekcije so temelj delovanja obrtniške organizacije, zato smo za mnenja in izkušnje povprašali predsednike sekcij. Njihove izjave bi sicer morale biti objavljene že v juliju, ker to ni uspelo, pa jih objavljamo sedaj.

PREDSEDNICA
SEKCIJE FRIZERJEV

VALERIJA VAUPOTIČ

Mnogi frizerski kolegi
so bili v hudi finančni krizi,
oteženo je bilo izplačevanje
plač zaradi korone ...
Na našem področju je bilo
tudi veliko sive ekonomije.

NEUREJENE FRIZURE.
VIR SLABE VOLJE IN
VIZUALNA POSLEDICA
KITAJSKEGA VIRUSA.
Korona je močno vplivala na našo dejavnost, saj so bili frizerski saloni zaprti 7
tednov. Zaposlene delavce smo bili prisiljeni poslati domov, na čakanje na delo.
Ves čas sem bila v stiku z ostalimi člani Upravnega odbora Sekcije frizerjev pri
OZS, saj sem članica odbora. Žal sta med korono odstopila predsednik Upravnega odbora Mitja Sojar in podpredsednica Silva Baruca. Seveda sem vse pridobljene informacije delila takoj naprej ostalim članom Sekcije frizerjev pri naši
zbornici. Na splošno pa smo razmere frizerji, tako kot ostali, spremljali preko
medijev, v veliko pomoč pa so nam bile tudi informacije OZS in OOZ Škofja
Loka.
Korona je na frizerskem področju prinesla drugačen pristop k delu. Število strank
v salonih se je zmanjšalo, kar je posledica omejitev NIJZ. Mnogi frizerski kolegi
so bili, nekateri pa so še vedno, v hudi finančni krizi,
saj težko izplačujejo plače zaposlenim, plačujejo stroške
najemnin za lokale in odplačujejo kredite. Na našem
področju je bilo, zlasti v času zaprtja salonov, veliko sive
ekonomije.
Trenutno delamo z maskami in vizirji, obsežno razkužujemo vse pripomočke, potrebno je razkužiti stole za
vsako stranko posebej …
Sekcija frizerjev je prvi sestanek po ponovnem odprtju
salonov že izvedla v juniju, drugega pa tudi v septembru, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Tema obeh
sestankov je bila med drugim tudi to, kako uspešno
poslovati tudi v časih, ki jih zaznamuje korona virus.
Trenutno praktičnih izobraževanj za člane še ne izvajamo, saj imamo težave z zagotavljanjem varne razdalje.
Upam, da se bo tudi to čim prej spremenilo.
Predsednica Sekcije frizerjev
Valerija Vaupotič
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PREDSEDNIK SEKCIJE LESARJEV

UROŠ JENKO

Zaradi situacije je odpadel
tudi osrednji dogodek
TOP 2020 - podelitev
nagrad dijakom srednje
lesarske in strojne šole.
Za to mi je zelo žal,
ker imam podatke,
da so letos izdelki zopet
zelo kvalitetni in atraktivni.

Moram reči, da sem se ravno par dni
pred zaprtjem meja vrnil iz Švice, kjer
sem zaključil enega od projektov, pridobljenih v začetku letošnjega leta.
Na domačem trgu sem pred izbruhom pandemije prav tako ravno pridobil projekt, tako sem lahko nekako
v miru, sicer okrnjeno, deloval doma.
Seveda ni bilo terenskega dela, sem se
pa lahko temeljito pripravil na že naročeno delo in si malce pripravil samo

LESARJI IN KRIZA.
PRILAGODLJIVOST
IN PRILOŽNOSTI.

organizacijo dela. Tudi nekaj domačih
opravil je bilo lažje opraviti, ker drugače zanje zmanjka časa.
Seveda sem razmere, tako kot vsi,
spremljal preko medijev. Najbolje pa
sem jih prepoznal takoj, ko mi je bila
onemogočena izvedba pripravljenega
projekta v Švici. V začetku aprila smo
imeli že vse dogovorjeno, pripravljeno
smo imeli že vso dokumentacijo, prijave, rezervacije prenočišč, potem pa
smo se skupaj z naročnikom dogovorili za odpoved. V Švico bi nekako še
lahko prišli, vendar nas bi po povratku
domov čakala štirinajstdnevna obvezna karantena.
Priznam, da sem kot samozaposlen,
brez zaposlenih delavcev, lažje prebrodil vse ovire, ki jih je prinesel koronavirus. Kot sem že omenil, sem nekaj
naročil že imel pridobljenih, tako da je
bilo malce lažje. Seveda mi je prav prišla tudi pomoč, ki jo je nudila država.
Tudi lesna dejavnost je v negotovosti,
čeprav slišim in vidim, da imajo trenutno vsi nekako zapolnjene kapacitete.
Eni več, drugi malce manj, mislim pa,
da kriza in pomanjkanje dela šele pride. Upam, da ne v tolikšni meri kot je
bila pred leti, pa vendar se mi zdi, da
se bodo projekti rahlo zaustavili, ker so
časi kar nekako negotovi.
Upam, da bo državna vodstvena garnitura zmogla toliko modrosti in bo
s svojimi ukrepi pospešila potrošnjo
in potrebne investicije, bodisi v infrastrukturo ali novogradnje. Naša dejavnost je močno vezana na taka vlaganja
v javnem, pa tudi zasebnem sektorju.
LOŠKA OBRT

Glede na to, da je koronavirus globalna svetovna epidemija, vpliva tudi na
vse, ki so vezani na tuje trge. Tudi na
tem področju so zadeve negotove in
kar nekako okrnjene. Upamo na najboljše.
Kar se tiče delovanja Sekcije lesarjev,
so za sedaj vse aktivnosti odpovedane.
Prestavili smo našo osrednjo vsakoletno strokovno ekskurzijo, ki bi morala
biti konec letošnjega marca. V načrtu smo imeli obisk tovarne Rehau v
istoimenskem nemškem mestu dežele Frankovske. Najprej smo dogodek
prestavili na jesenski termin, zdaj pa
celo na prihodnje leto.
Po končanem prvem valu epidemije smo uspeli izvesti en sestanek, kjer
smo samo malo pokomentirali situacijo in se dogovorili za morebitne aktivnosti v jeseni.
Zaradi situacije je odpadel tudi Teden obrti in podjetništva na Loškem
– TOP 2020 in njegova osrednja prireditev - podelitev nagrad dijakom Srednje šole za lesarstvo in Srednje šole
za strojništvo. Za to mi je zelo žal, ker
imam podatke, da so letos dijaki uspeli izdelati zelo kvalitetne in atraktivne
izdelke.
Pred dnevi pa smo izvedli tradicionalni »popočitniški« sestanek sekcije, in
sicer smo se dobili v koči na Blegošu.
Potem bomo pa videli, kako naprej.
Sem optimističen in računam na najboljše.
Predsednik Sekcije lesarjev
Uroš Jenko
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PREDSEDNIK
SEKCIJE GRADBINCEV

TOMAŽ POTOČNIK

Zaskrbljujoče je,
da za drugo polovico leta
in za prihodnje leto
večina gradbenikov
nima dogovorjenega
dovolj velikega obsega del
za svoje kapacitete.

KORONAVIRUS
IN GRADBENIŠTVO

V splošnem velja mnenje, da se gradbeništvo v času epidemije ni ustavilo,
saj so se dela na večjih gradbiščih v
resnici odvijala naprej. Večja dela, katerih naročnik je država ali podjetja,
kljub posameznim motnjam pri dobavi
materiala in drugim oviram, povečini
niso obstala. To pa ne drži za izvajanje
gradbenih in zaključnih del na objektih fizičnih oseb, tako na novogradnjah, kot tudi pri izvajanju vzdrževalnih del na obstoječih objektih. Odlok
o začasni prepovedi ponujanja blaga
in storitev potrošnikom je namreč s
16. marcem 2020 popolnoma zaustavil izvajanje skoraj vseh storitev, med
njimi tudi gradbenih storitev za fizične
osebe oziroma potrošnike. Ravno to pa
so dela, ki jih v večini izvajajo obrtniki
oziroma manjša podjetja.
Ponovni zagon je bil postopen. Najprej, v začetku aprila na zunanjih delih stavb in v praznih, še nenaseljenih
objektih in stanovanjih. Šele v sredini
maja, natančneje 18. maja, pa tudi v
notranjosti objektov. To je za nekatera
manjša podjetja v gradbeništvu, ki so
odvisna predvsem od naročil posameznih potrošnikov, pomenilo dvomesečno zaustavitev dejavnosti.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je skrbela za sprotno informiranje
članov. Poleg tega je bila zelo aktivna
in je sodelovala pri oblikovanju vsebine protikoronskih zakonov tako, da bi
bili čim ugodnejši za člane zbornice.
Po podatkih s terena je zaenkrat dela
v gradbeništvu dovolj. Kot že napisano, se velika gradbišča, ki so bila začeta
ali načrtovana pred epidemijo, odvija-
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jo naprej, pri manjših delih pa je potrebno nadoknaditi nastale zamude in
hkrati izvajati tekoča dela.
Zaskrbljujoče je, da za drugo polovico
leta in za prihodnje leto večina gradbenikov nima dogovorjenega dovolj
velikega obsega del za svoje kapacitete.
Veliko investitorjev si je zaradi epidemije premislilo in so svoje predvidene investicije preložili na primernejše
čase. Tudi prekinitev izdaje gradbenih
dovoljenj bo negativno vplivalo na razpored dela v bližnji prihodnosti. Banke
nudijo neugodne pogoje za pridobivanje kreditov. Epidemija z možnimi
ponovitvami je med ljudi in v podjetja
vnesla strah in negotovost. Vse našteto
žal slabo vpliva na odločitve za investicije.
Pričakovati je, da bomo posledice epidemije gradbeniki občutili z zamikom
v drugi polovici leta in naslednje leto.
Predsednik Sekcije gradbincev
Tomaž Potočnik

PREDSEDNIK
SEKCIJE avtoserviserjev

roman jenko

Ne glede na vse,
smo v veliki večini
v naši dejavnosti uspeli
zadržati zaposlene tudi
z velikim razumevanjem
le teh do nastale situacije.

ODREJENE OMEJITVE SO
SE VEDNO STRIKTNO
IZVAJALE. OBLJUBLJENA
POMOČ PA VEČINOMA
NI UČINKOVALA.
Kot na vseh ostalih področjih, je tudi v
avtoservisni dejavnosti »korona« pustila svoj pečat. Po prvem šoku s prepovedjo opravljanja dela s strani države, je
bilo vsaj avtomehanikom v omejenem
obsegu dovoljeno opravljati dejavnost.
Najbolj na udaru smo se znašli tisti, ki
opravljamo (samo) avtoličarske, avtokleparske storitve, vulkanizerstvo, storitev zaščite vozil ter tudi prodajalci
vozil. Ostali, ki opravljajo kombinacijo
več dejavnosti, so vsaj nekako v spremenjenih razmerah lahko delu zaposlenim zagotavljali nekaj dela, s tem pa
tudi pridobivali prihodke.
Marsikomu od nas ni bilo ter tudi še
vedno ni lahko pokrivati stroškov, ki
so nam nastali s prepovedjo ali močno
omejitvijo opravljanja dela. Po velikih
obljubah s strani vlade, velikih besedah
o pomoči ... le te v večini nismo bili
deležni. Še vedno nam ostajajo vse obveznosti plačil, tako plač (kljub temu,
da večina zaposlenih ni mogla delati),
dodatnih »korona« dodatkov, regres ...
za kakršenkoli odlog, zamik plačila, pa

se je žal potrebno pogajati z bankami,
FURS-om itd. Skratka, kot vedno: veliko besed, na koncu pa se mora vsak
znajti sam, »odgovorni« pa se smehljajo v kamere ter hvalijo kako so uspeli
rešiti nastalo situacijo.
Ne glede na vse, smo v veliki večini v
naši dejavnosti uspeli zadržati zaposlene tudi z velikim razumevanjem le teh
do nastale situacije. Mislim, da nas bo
še naprej, ne samo v naši avtoservisni
dejavnosti oz. dejavnosti vzdrževanja
vozil držala pokonci (zagotavljala obstoj nas in delovnih mest zaposlenih)
naša trma, pridnost in vztrajnost. Na
nek način je v prid našemu delovanju in delu dejstvo, da se ukvarjamo
predvsem z vzdrževanjem vozil, transportnih sredstev, ki se bodo na tak ali
drugačen način uporabljala tudi še v
naprej.
Menim, da na delovanje same sekcije
»korona« nima večjega vpliva. Morda
so nekateri med nami vseeno večkrat
pomislili na to, da smo povezani v
zbornici močnejši, kot pa bi bil v tej
situaciji vsak posameznik sam. Kljub
takemu ali drugačnemu razmišljanju
smo bili v danih razmerah, ko so se
spremembe dogajale iz ure v uro, s strani OZS in naše OOZ hitro in kvalitetno obveščeni o zadevah, ki so krepko
zadevale naše delovanje in delo. Prav
tako pa je OZS močno pripomogla k
omilitvi oziroma postavljanju bolj življenjskih ukrepov s strani vlade.
Predsednik Sekcije avtoserviserjev
Roman Jenko
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PREDSEDNIca
SEKCIJE tekstilcev

januška strojan

Na trgu je naenkrat
nastalo veliko
povpraševanje po zaščitnih
maskah, ker je začelo
primanjkovati zaščitne
opreme za zdravstvo,
za osebje, in ne nazadnje
tudi za vso množico
navadnih občanov, nas ljudi.
Tako smo tekstilci začeli
izdelovati in šivati pralne
obrazne maske.

»KITAJCI TOLČEJO«
PO TEKSTILCIH.
OD NEKDAJ S CENENIM
TEKSTILOM, SEDAJ TUDI
S KORONA VIRUSOM.
Pred začetkom korone je delo tekstilcev
potekalo nemoteno, vseskozi so prihajala naročila, delo je potekalo utečeno.
»Danes delaš, jutri obstaneš«, smo se
nekega dne pogovarjali. In to se je tudi
nenadoma zgodilo in uresničilo.
Prišla je korona, ljudje so postali prestrašeni, naročila strank so se ustavila, proizvodnja in delo je obstalo. Kaj
bomo počeli v času zaprtja butikov, trgovinic, kako bo potekala proizvodnja
oblačil, kako bomo plačali zaposlene,
račune, razne takšne in drugačne obveznosti? To smo se največkrat spraševali.
Nič, nekako se je bilo potrebno znajti v
novi situaciji. Takrat je bilo na trgu veliko povpraševanje po zaščitnih maskah,
ker je začelo primanjkovati zaščitne
opreme za zdravstvo, za osebje, za vse,
ki so še opravljali svoje dejavnosti, pa
tudi za vso množico navadnih občanov,
nas ljudi. Tako smo tekstilci začeli izdelovati in šivati pralne obrazne maske.
Na začetku je bilo povpraševanje večje
od možnosti izdelave mask, zato je bilo
potrebno zavihati rokave in vse sile in
moči usmeriti v šivanje obraznih mask.
To obdobje je vseeno zaznamovalo
neko zadovoljstvo, neka sreča v nesreči,
da smo imeli vsaj delo, da ni delo obstalo, da smo nekako preživeli vsaj dva meseca krize. In poleg tega smo bili tudi
solidarni do skupnosti in smo precej teh
mask podarili v CSS Škofja Loka.
Ko so se stvari malo polegle in umirile,
zaščitne opreme je bilo na trgu dovolj,
pa se je pojavila nova modna muha.
Bele maske niso bile več aktualne, moderne in za modni dodatek so bile ak-
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tualne pisane, barvne maske, takšne, da
so bile v skladu z ostalo garderobo, kar
je postalo pomembno predvsem ženski
populaciji. In smo šli v šivanje pisanih,
več barvnih mask.
Ko se je stanje pričelo umirjati in se
je vse začelo odpirati, so se stranke res
zelo počasi začele vračati nazaj po novo
garderobo. So pa, kot opažamo šivilje,
ljudje bolj previdni, pazljivi, ohranjajo
neko razdaljo v trgovinici in tudi pomerjanj oblačil je zelo malo.
V prihodnje si želimo, da bi vsi ostali
zdravi, dobro delali in zopet imeli veliko strank in naročil.
Meta Markelj, šivilja iz Železnikov, pa se je takole spopadala s krizo v koronskem času:
»Takoj v začetku, še preden se je vse
ustavilo, sem zaprla vrata svoje delavnice, da bi pomagala pri preprečevanju širjenju virusa. Tudi strank
nasploh ni bilo več. Z delom sem vseeno nadaljevala par dni, da sem še
izdelala vse naročeno. Po izdelke so
stranke prišle po končanju karantene.
Za približno 14 dni se je pokazala
potreba po šivanju pralnih zaščitnih
maskah za obraz, kasneje pa sem bila
ponovno brez zaslužka. K sreči nimam zaposlenih in tako s tem nisem
bila obremenjena. Stranke se sedaj le
počasi vračajo, sicer v manjšem številu. Pri obisku pa lepo upoštevajo
varnostne razmere.«
Predsednica Sekcije tekstilcev
Januška Strojan

PREDSEDNIK SEKCIJE
ŽIVILCEV IN TRGOVCEV

janez fon

Z razglasitvijo epidemije
je nastopila negotovost ...
Po zaustavitvi gostinske
dejavnosti smo ostali brez
naročil ... Nastopil je
problem hitro pokvarljivih
živil in živil s krajšim
rokom trajanja.
Rešiš, kar se da, ostalo
skušaš razdeliti, da hrane

SVEŽA HRANA NE
POČAKA NIKOGAR!
NITI RESTRIKTIVNIH
UKREPOV PROTI
EPIDEMIJI.
Opravljam dejavnost slaščičarske delavnice za individualne naročnike in
lokale. Z razglasitvijo epidemije je nastopila negotovost in vprašanja, kako
bo s surovinami iz uvoza, zato sem si
najprej zagotovil zaloge vsaj za mesec
dni. V petek 13. 3. sem opravil zadnje
dostave v lokale in sprejemal odpovedi že naročenih tort. Po zaustavitvi
gostinske dejavnosti sem ostal brez
naročil, zaradi karantene ni bilo niti
individualnih naročil več kot 6 tednov.
Nastopil je problem hitro pokvarljivih
živil in živil s krajšim rokom trajanja.
Rešiš, kar se da, ostalo skušaš razdeliti,
da hrane ne zvržeš. Potem pa se začneš
spraševati, kako bo to šlo naprej, če se
nič ne dela. Začneš preračunavati likvidnost, preverjati obveznosti in terjatve.
Ukrepi države so bili zelo pomembni,

ker njihov vpliv ni bil samo finančen,
ampak tudi psihološki.
Po odprtju gostinskih lokalov so se
razmere začele izboljševati, pojavilo se
je tudi več individualnih praznovanj.
Ostaja pa še velika negotovost na trgu,
ker je obseg naročil bistveno manjši in
tudi dnevni podatki o okužbah vplivajo na dnevna nihanja naročil.
Dokler epidemija ne bo popolnoma
obvladana, bo živilska dejavnost delovala zelo različno. Osnovna preskrba
je obvezna in deluje kljub omejitvam.
Kar pa ni osnovna preskrba, pa ima
lahko zelo velika nihanja glede na epidemiološko sliko.
Predsednik Sekcije živilcev in trgovcev
Janez Fon

ne zavržeš ....
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PREDSEDNIca SEKCIJE duo

petra plestenjak
podlogar

Pričakuje se sušno poletje
in jesen, dokler ne bo
celotna družba zaživela
brez večine omejitev glede
druženja. Nekateri člani so
pripravljeni tudi na
najslabšo verzijo, zaprtje
s.p.-ja, v kolikor bodo
eksistenčno ogroženi.
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RES SMO LE MALE LOKALNE
OBRTI, A GLOBALNI
DOGODKI IZJEMNO
VPLIVAJO NA VSE, TUDI NA
NAS DUO PONUDNIKE.
Ob razglasitvi epidemije so se odpovedale že dogovorjene rokodelske delavnice, sejmi, naročila, ni bilo prodaje
doma, trgovine - galerije so se zaprle.
Zaslužek je bil ničen, stroški so ostali.
Lahko se je delalo izdelke na zalogo.
Člani so delali tudi druge stvari, za katere običajno zmanjka časa.
Prvi vplivi so se začeli kazati približno
14 dni pred razglasitvijo epidemije, kazalo se je na zmanjšanju prodaje. Naročila so se ustavila in prodaje ni bilo,
saj so ljudje kupovali le nujne stvari.
Rokodelski prostori so se prilagodili
priporočljivim ukrepom - maske, razkužila, omejitev števila oseb ... Zaradi tega je bilo obiska še manj. V času
epidemije smo lahko koristili državno
pomoč s.p.-jem in olajšavo članarine
OOZ, zdaj smo prepuščeni sami sebi.
V sekciji so člani z različnimi statusi.
Tisti, ki imajo status osebnega dopolnilnega dela, so imeli manj birokratskih težav.
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Upamo, da se bo stanje izboljšalo, drugih ukrepov za enkrat ne predvidevamo, morda selitev prodaje na splet.
Pričakuje se sušno poletje in jesen,
dokler ne bo celotna družba zaživela
brez večine omejitev glede druženja.
Nekateri člani so pripravljeni tudi na
najslabšo verzijo, zaprtje s.p.-ja, v kolikor bodo eksistenčno ogroženi.
Komunikacija s kolegi je dokaj redna, z
enimi bolj, z drugimi manj, trudimo se
po svojih najboljših močeh, se različno
prilagajamo in posvečamo DUO aktivnostim, za kar se vsem zahvaljujem.
V juliju in avgustu v RC DUO načrtujemo Rokodelska doživetja 2020 v
treh različicah in upamo na obisk, vsaj
slovenskih turistov. To bo morda pomagalo prebroditi poletje z upanjem
na boljšo jesen in zimo.
Predsednica Sekcije DUO
Petra Plestenjak

PREDSEDNIk
SEKCIJE AVTOPREVOZNIKOV

tADEJ FRAKELJ

... nismo vedeli, ali bomo
sploh še lahko naložili ali
razložili, ali se bomo sploh
lahko vrnili domov ...

... prevozniška podjetja,
ki so čez noč ostala brez
prihodkov in brez dela.

COVID-19,
TISTI NESREČNI PETEK
13. MARCA

V prevozništvu smo se z ukrepi covid
-19 srečevali že v mesecu februarju.
Situacije v tujini, sploh Italiji, so se
bliskovito spreminjale. Z negotovostjo
smo zrli v ekran in spremljali dogajanja naše sosednje države, kako bije
težek boj z obvladovanjem in zajezitvijo širjenja bolezni covid-19. Nikoli
nismo vedeli, ali bomo sploh še lahko
naložili ali razložili, ali se bomo sploh
lahko vrnili domov. S 13.3.2020, ko je
bila razglašena epidemija tudi v naši
državi Sloveniji, smo skoraj vsi občutili
oster rez ukrepov, kateri so močno pohabili naše gospodarstvo. V tem smo si
bili verjetno vsi enotni. Če je potrebno,
je potrebno in v kolikor je potrebno,
nam ni težko. Pa je bilo. Vsem delodajalcem je bilo težko. Spraševali smo
se do kdaj bo trajalo, kako bomo plačevali. Spraševali smo se, ali bo 14 dni
zaprtja skoraj vsega res dovolj? Seveda
ne, posledice čutimo in občutimo vsi v
tej branži. Moram omeniti prevozniška podjetja, ki so čez noč ostala brez
prihodkov in brez dela. To so tisti, ki
so opravljali avtobusne prevoze tj. pre-

voze oseb: turistične prevoze, prevoze
šoloobveznih otrok itd. Povsem nemočni in povsem spregledani v določenih točkah, ki so nujno potrebne za
obstoj podjetja.

Problemi ob določitvi ukrepov so si
sledili en za drugim. Pri tistih, ki so
delali in imajo voznike iz bivših jugoslovanskih držav je nastal velik problem, ki še vedno traja. Pri prestopu
meje se srečujejo z velikimi problemi
in vprašanji glede 14 dnevne karantene, saj so se njihove matične države
znašle na rdečem seznamu. V nobeni
od gospodarskih panog, z izjemo farmacije, ne vidim svetle prihodnosti, v
kolikor bo jesen taka, kot jo napovedujejo. V tem primeru je prihodnost
nekaterih transportnih podjetij zelo
negotova, kar bi posledično lahko pomenilo stečaje podjetij in odpuščanje
ljudi, česar si noben delodajalec ne želi.
Ostati moramo optimistični in z pozitivizmom zreti v prihodnost. Vsi smo
soodgovorni za potek in razplet, če pri
svojem delu skrbimo in poskrbimo za
upoštevanje varnostnih ukrepov, potem lahko naša država ponovno zmaga
v tem boju. Ostanimo skupaj, povezani
z mislijo o lepši prihodnosti.

Na tem mestu bi se kot predsednik
Sekcije avtoprevoznikov pri OOZ
Škofja Loka rad zahvalil Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Sekciji
za promet ter njenemu predsedniku
Petru Pišku, saj je svoje delo pri obveščanju glede ukrepov covid-19opravila
izjemno.
Predsednik Sekcije avtoprevoznikov
Tadej Frakelj

LOŠKA OBRT
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PODELITEV
jubilejnih PRIZNANJ

V OBRTI IN
PODJETNIŠTVU
VZTRAJAJO ŽE
DESETLETJA

Območna
obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka
vsako leto podeli
priznanja članom,
ki v tekočem
koledarskem letu
praznujejo okrogel jubilej
opravljanja dejavnosti.
Tudi letos je bilo temu
tako, čeprav je tokrat
prireditev potekala
nekoliko drugače in v
skladu s predpisanimi
smernicami za
obvladovanje širjenja
okužb s COVID-19.

12

Pozdrav predsednika Jožeta Missona

Slovesna podelitev jubilejnih priznaj,
ki jo je spremljal in popestril glasbeni
nastop družine Triler ter ob prijetnem
druženju s stanovskimi kolegi, je potekala v sredo, 2. septembra na dvorišču
Loškega gradu. Letos okrogel jubilej
uspešnega delovanja praznuje kar 84
naših članov. Tako 10. obletnico delovanja praznuje 33 članov, 20. obletnico
LOŠKA OBRT

17 članov, kar 27 članov opravlja dejavnost že 30 let, Blaž Okorn iz Spodnje Sorice praznuje 35 let delovanja,
Andrej Dolenc iz Škofje Loke pa kar
40 let delovanja.
OOZ Škofja Loka pa letno podeljuje
priznanja tudi tistim obratovalnicam,
ki nadaljujejo z opravljanjem dejavno-

sti oziroma je le-ta v družini ali podjetju postala že tradicionalna. Letos je to
priznanje prejelo 5 članov, in sicer so
za 35 let priznanja prejeli Jože & Ana
Debevc, Miroslav Marčeta & Marče-

ta d.o.o. ter podjetje Polycom Škofja Loka d.o.o. Za 40 let je priznanje
prejelo podjetje Simi Hafner d.o.o., ki
nadaljuje z dejavnostjo, prej samostojnega podjetnika, Milana Hafnerja.

Nastopajoči na podelitvi – Janez, Maja in Jan Triler

Že kar 120 let pa letos praznuje Kolarstvo Kuralt iz Škofje Loke.
Vsem jubilantom še enkrat čestitamo in jim želimo še veliko poslovnih
uspehov tudi v prihodnje.

Ekipa podjetja Polycom d.o.o. – tradicija 35 let

Prijeten ambient Loškega gradu
LOŠKA OBRT
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SPISEK JubilantOV OOZ Škofja Loka
v letu 2020
10 let
1

ALIČ BOJAN s.p. - IZDELAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

PEVNO 14

4220 ŠKOFJA LOKA

2

BAJT MARKO s.p. - SUHOMONTAŽA MONT-BAJT

PODJELOVO BRDO 18A

4225 SOVODENJ

3

BERNIK ANDREJ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA

ŠEVLJE 52

4227 SELCA

4

BERNIK BOŠTJAN s.p. - GOSTILNA PRI BOŠTJANU

KRIŽNA GORA 8A

4220 ŠKOFJA LOKA

5

BIČEK MATJAŽ s.p. - IZOLATERSTVO

LESKOVICA 8

4224 GORENJA VAS

6

ČADEŽ SIMON s.p. - KLJUČAVNIČARSTVO

KRIŽNA GORA 16

4220 ŠKOFJA LOKA

7

ČVD čiščenje in vzdrževanje d.o.o.

PODGORA 42

4224 GORENJA VAS

8

FILIPIČ IVAN s.p. - TISKANJE NA TEKSTIL IN PROMOCIJSKI TISK

ŽIROVSKI VRH SV. ANTONA 10

4224 GORENJA VAS

9

FON JANEZ s.p. - PRIPRAVA SLADIC STANKA

STARA LOKA 147

4220 ŠKOFJA LOKA

10 GLOBOKAR MARKO s.p. - MOBILNA EKO-NEGA VOZIL

PODLUBNIK 160

4220 ŠKOFJA LOKA

11 GOGALA MARTIN s.p. - ČISTILNI SERVIS

SELCA 91

4227 SELCA

12 HABJAN MARIJA s.p. - MODNO ŠIVILJSTVO IN SPLOŠNO TAPETNIŠTVO

LOG 38

4228 ŽELEZNIKI

13 HAFNER JAKA s.p. - PARKETARSTVO HAFNER

SUŠKA CESTA 55

4220 ŠKOFJA LOKA

14 KONTRA, SPLOŠNO GRADBENIŠTVO, d.o.o.

PUŠTAL 78

4220 ŠKOFJA LOKA

15 KRIŽAJ NEJC s.p. - ORODJARSTVO IN PLASTIKA

GODEŠIČ 131

4220 ŠKOFJA LOKA

16 KRŽIŠNIK LUKA s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO

DOLENJA DOBRAVA 17

4224 GORENJA VAS

17 MIZARSTVO JEREB, d.o.o.

CESTA NA LEDINICO 2

4226 ŽIRI

18 MIZARSTVO PETERNELJ - KRŽIŠNIK, d.o.o.

PODGORA 36A

4224 GORENJA VAS

19 MOHORIČ ANTON s.p. - TONI TRANSPORT

DOLENJA VAS 27

4227 SELCA

20 MOHORIČ BORUT s.p. - SLIKOPLESKARSTVO BORN

DOLENJA VAS 66

4227 SELCA

21 ORODJARSTVO BERGANT, d.o.o.

SV. BARBARA 1

4220 ŠKOFJA LOKA

22 PETERNELJ TOMAŽ s.p. - STROJNA OBDELAVA KOVIN

DAVČA 7

4228 ŽELEZNIKI

23 POLJANŠEK LILIJANA s.p. RAČUNOVODSKE IN DRUGE STORITVE

ČEVLJARSKA ULICA 41

4226 ŽIRI

24 PRIJATELJ MATJAŽ s.p. - PRIMA, RAČUNOVODSKE STORITVE

SPODNJI TRG 2A

4220 ŠKOFJA LOKA

25 RANT VESNA s.p. - VE-LO TAKSI PREVOZI

ZGORNJA LUŠA 5

4227 SELCA

26 RASST, d.o.o.

TREBIJA 47

4224 GORENJA VAS

27 ŠIVIC SABINA s.p. - FRIZERSTVO

CANKARJEV TRG 17

4220 ŠKOFJA LOKA

28 ŠTREMFELJ TILEN s.p. - MHE ZGORNJA VOLAKA

OB JEZU 2

4224 GORENJA VAS

29 ŠTURM MATJAŽ s.p. - GOSTILNA BLEGOŠ

JAVORJE 5

4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO

30 ŠTURM SIMON s.p. - KAVA BAR POLJANE, GOSTINSKE STORITVE

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 82

4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO

31 TRDINA TOMAŽ s.p. - SERVIS ŠPORTNE OPREME

HAFNERJEVO NASELJE 19

4220 ŠKOFJA LOKA

32 VOLČJAK LEOPOLD s.p. - VMP, IZDELAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA

VIRMAŠE 33

4220 ŠKOFJA LOKA

33 ŽUST-AL, d.o.o.

RAČEVA 14

4226 ŽIRI

20 let
1

DEBELAK LIDIJA s.p. - IZDELOVANJE IZDELKOV UMETNE OBRTI

POLJANSKA CESTA 57

4224 GORENJA VAS

2

HIRŠENFELDER IZTOK s.p. - SLIKOPLESKARSTVO

STARA LOKA 141

4220 ŠKOFJA LOKA

3

HIRŠENFELDER MATIJA s.p. - UNIKATNI LESENI IZDELKI

STARA LOKA 152

4220 ŠKOFJA LOKA

4

INT VRATA d.o.o.

TODRAŽ 11

4224 GORENJA VAS

5

JELOVČAN JANEZ s.p. - ORODJARSTVO

KIDRIČEVA CESTA 51

4220 ŠKOFJA LOKA

6

JELOVČAN ZDRAVKO s.p. - STORITVE Z GRADBENO IN KMETIJSKO MEHANIZACIJO

MARTINJ VRH 30

4228 ŽELEZNIKI

7

KLEMENČIČ PETRA s.p. - TAVERNA PETRA

POLJANSKA CESTA 104

4224 GORENJA VAS

8

MEGUŠAR - LES d.o.o.

KIDRIČEVA CESTA 95

4220 ŠKOFJA LOKA

9

PEGAM RAFKO s.p. - MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

SV. LENART 1

4227 SELCA

10 POTOČNIK ALEŠ s.p. - POHIŠTVO POTOČNIK

DORFARJE 5

4209 ŽABNICA

11 RESJE, d.o.o.

STUDOR 12

4224 GORENJA VAS

14
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12 RIHTARŠIČ JANEZ s.p. - PREVOZI IN IZKOPI

LAJŠE 33

4227 SELCA

13 SOFER, d.o.o.

KAPUCINSKI TRG 8

4220 ŠKOFJA LOKA

14 STRŽINAR FRANC s.p. - SLIKOPLESKARSTVO

HOTAVLJE 75

4224 GORENJA VAS

15 ŠTEFE GREGOR s.p. - KOČA STARI VRH

ZAPREVAL 5

4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO

16 ŠUŠTAR IRENA s.p. HOTEL GARNI PALETA IN TRG. ZA UMETNIŠKO USTVARJANJE KAPUCINSKI TRG 17

4220 ŠKOFJA LOKA

17 UDIR ALEŠ s.p. - PEČARSTVO UDIR

4220 ŠKOFJA LOKA

SV. DUH 46

30 let
1

ALMOS, ŠKOFJA LOKA, d.o.o.

ZMINEC 30

4220 ŠKOFJA LOKA

2

ANDI, d.o.o., ŽIRI

IDRIJSKA CESTA 3A

4226 ŽIRI

3

AVTO ERŽEN d.o.o.

PODJELOVO BRDO 1

4225 SOVODENJ

4

AVTO FRELIH, ŽIRI, d.o.o.

OB POTOKU 2

4226 ŽIRI

5

BIRO, d.o.o., ŽIRI

NOVOVAŠKA C. 48

4226 ŽIRI

6

DEMŠAR TOMAŽ s.p. - MIZARSTVO

RUDNO 13

4228 ŽELEZNIKI

7

DOLENC IVAN s.p. - AVTOPREVOZNIK

VIRMAŠE 113

4220 ŠKOFJA LOKA

8

DOLENC MILENA s.p. - MODNO ŠIVILJSTVO

LOG NAD ŠK. LOKO 35

4220 ŠKOFJA LOKA

9

DRAKSLER DUŠAN s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA IN ČIŠČ. POSL. PROST.

FORME 26

4209 ŽABNICA

10 DRNOVŠEK, LESNO PREDELOVALNO PODJETJE, d.o.o.

BUKOV VRH 10

4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO

11 GALCIN, d.o.o., ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 17A

4220 ŠKOFJA LOKA

12 HARTMAN MATEJ s.p. - - OKREPČEVALNICA "MAH"

PODLUBNIK 1C

4220 ŠKOFJA LOKA

13 IKA, Žiri, d.o.o.

INDUSTRIJSKA ULICA 11

4226 ŽIRI

14 INO, d.o.o., Žiri

INDUSTRIJSKA ULICA 14

4226 ŽIRI

15 JEREB-ELEKTRONIKA, d.o.o., Žiri

DOBRAČEVSKA ULICA 12 4226 ŽIRI

16 KEM-PRO, d.o.o.

RETEČE 41A

4220 ŠKOFJA LOKA

17 KINS, d.o.o., ŽIRI

PRVOMAJSKA ULICA 6

4226 ŽIRI

18 LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA

KIDRIČEVA CESTA 43A

4220 ŠKOFJA LOKA

19 MIT d.o.o.

HOTAVLJE 21

4224 GORENJA VAS

20 MLINAR MARIJA s.p. - FRIZERSKI SALON MARIJA

LOŠKA CESTA 11

4226 ŽIRI

21 MRAVLJA, d.o.o.

HOTAVLJE 65

4224 GORENJA VAS

22 NIKA-ŠIV, d.o.o.

DAŠNICA 73

4228 ŽELEZNIKI

23 OBLAK VIKO s.p. - AVT ELECTRONIC

SPODNJI TRG 2A

4220 ŠKOFJA LOKA

24 OPTIKA SEVER, d.o.o.

MESTNI TRG 6

4220 ŠKOFJA LOKA

25 RUPERT LIBUŠKA s.p. - GOSTIŠČE PRI ŽUPANU

LOŠKA CESTA 78

4226 ŽIRI

26 VISTA, HIDRAVLIKA, d.o.o.

KOSOVELOVA ULICA 14

4226 ŽIRI

27 VISTOP, d.o.o., SELCA

DOLENJA VAS 93

4227 SELCA

SPODNJA SORICA 1A

4228 ŽELEZNIKI

GABROVO 2

4220 ŠKOFJA LOKA

35 let
1

OKORN BLAŽ s.p. SPLOŠNO MIZARSTVO

40 let
1

DOLENC ANDREJ s.p. AVTOPREVOZNIŠTVO

Tradicija
35 let

JOŽE DEBEVC & ANA DEBEVC

KIDRIČEVA CESTA 77

4220 ŠKOFJA LOKA

35 let

MARČETA d.o.o. in Miroslav Marčeta

RETEČE 46

4220 ŠKOFJA LOKA

35 let

POLYCOM ŠKOFJA LOKA d.o.o.

DOBJE 10

4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO

40 let

MILAN HAFNER IN SIMI HAFNER d.o.o.

HAFNERJEVO NASELJE 97 4220 ŠKOFJA LOKA

120 let

KOLARSTVO KURALT

STARA LOKA 4

LOŠKA OBRT
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4220 ŠKOFJA LOKA

gostilna Blegoš

Od nekdaj Blegoš,
Koprivnik,
Mladi vrh in Stari vrh
gledajo na svojo okolico
in ljudi, ki tam bivajo.
Pred stoletjem je
v Javorjih nastala
Gostilna Blegaš ...

Pogovarjali smo se

Že 100 let
med štirimi VRŠACI,
»Gostilna Blegaš«

Kdaj in kako ste začeli?
Jaz sem bil med tistimi, ki so v začetku devetdesetih prvi izgubili službo v
Rudniku urana Žirovski vrh. Dobili
smo nekaj malega odpravnine. Potem
pa se je bilo potrebno znajti po svoje.
Najprej sem pričel z gojenjem šampinjonov. Vmes sem eno leto sodeloval s
kolegom v zabavno-gostinskem projektu diskoteka Maximilian v Dobovi.
Takrat sem se izobrazil tudi za vse formalne zahteve, ki jih je oblast zahtevala za opravljanje gostinske dejavnosti.
Kmalu se je v Poljanah pokazala priložnost za nadaljevanje gostinske dejavnosti v bifeju v Domu Kulture. To
se je izkazalo kot precej priljubljena
lokacija za lokalne goste in je omogočalo normalno delovanje do leta 2000.

z očetom Janezom
ter sinovoma Simonom
in Matjažem Šturmom,
ki danes vodita
Gostilno Blegoš in
Kava Bar Poljane.
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Takrat se je oblast odločila, da je na
tistem mestu potrebno izvajati nekaj
drugega in smo morali oditi drugam.
Kako ste prišli v Javorje?
V istem obdobju se je kupilo gostilno
v Javorjah in hkrati delalo na drugi lokaciji v Poljanah in na obnovi gostilne
v Javorjah.
Dva projekta hkrati, kako je šlo?
Precej truda, precej dela, a skozi čas se
je pokazalo, da gosti cenijo ponudbo,
da vidijo razliko in vedno več je bilo
stalnega povpraševanja in skupinskih
pogostitev, kot so Abrahami, poroke,
rojstno dnevne zabave ...
Ta gostilna obstaja od ...?
Po znanih podatkih je podjetna ženska
iz Vinharij zgodaj »v tisočdevetstotih«

pričela s to gostilno in jo uspešno vodila skozi dve vojni. Modri podjetniki
v povojnih časih so vedeli »kam piha
oblast«, zato je razdelila/podarila svoje
premoženje v skladu s takratnimi uradnimi direktivami. Potem so »lokalni
upravljalci« izbirali različne najemnike, do leta 1965, ko je smučarski klub
Škofja Loka kupil to gostilno. Ker pa
sistemske institucije niso bile uspešne z realnim delovanjem, jo je že leta
1967 kupila druga sposobna ženska in
gostilno vodila do leta 1984. Od nje je
potem gostilno kupil domačin in od
njega sem gostilno kupil jaz in se lotil
gostinstva pod Blegošem.

zelo široko paleto ponudbe tudi med
tednom.
Na tej lokaciji ste od ...?
Leta 2000.
Vi ste vodili gostilno do ...?
Do leta 2010. Od takrat jo vodi sin
Matjaž. Še vedno smo delali tudi v Poljanah. Kava Bar Poljane pa vodi starejši sin Simon.
Sta sinova že prej sodelovala pri gostinskih opravilih?

Seveda. Od malih nog sta pomagala
pri takšnih opravilih, ki sta jih zmogla.
Simon je že od 1997 pomagal v bifeju
v Poljanah. Matjaž je naredil gostinsko
šolo, tudi hči se izobražuje v tej smeri.
Osebno nisem nekdo, ki bi dal veliko na formalno izobrazbo. Praktično
delo, izkušnje, natančnost, vztrajnost
in neprestano vsakodnevno učenje, so
za gostinca veliko pomembnejše kot
kos papirja, ki mu rečejo diploma. A
živimo v takih časih, da se marsikje še
vedno najprej pogleda »papir« in temu
se pač moramo prilagoditi.

Vaša ponudba? So bila prenočišča že od
vsega začetka?
Ne. V moji ponudbi niso bila.V prvotni gostilni so prenočišča verjetno bila
že od začetka. Potem se je ponudba
spreminjala in ko sem gostilno prevzel
jaz, smo najprej registrirali le gostinsko
dejavnost.
V ponudbi smo na začetku imeli pizze,
klobase, s časom se je ponudba dopolnjevala in širila. Ekonomika poslovanja je izredno pomembna. Dolgoročno
vzdržni so lokali, ki poslujejo racionalno. Za neko hribovsko gostilno imamo
LOŠKA OBRT
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Kdo so vaši gosti?
V Poljanah so to predvsem lokalni prebivalci. V Javorje pa prihajajo obiskovalci iz širšega področja. Za prenočišča
so to večinoma tujci. To so obiskovalci,
ki želijo mirno, nekaj dnevno nastanitev v naravnem okolju, dobro hrano in
pijačo. Čez dan raziskujejo lokacije po
Sloveniji: Bohinj, Bled, Vintgar ... Ker
je vedno bolj pestra ponudba lokalnih
aktivnosti, jih v zadnjih letih uspemo
zadržati v bližnji okolici tudi dlje časa.
Veliko domačih gostov pride na enodnevne izlete in kosila. Precej je skupinskih praznovanj, obletnic, Abrahamov, porok itd.
Koliko vas je zaposlenih v gostilni?
Štirje redno zaposleni, po potrebi pa
priskočijo na pomoč tudi ostali iz družine.
Primerjava med lokacijo v Poljanah in
to v Javorjih?
V zadnjem desetletju se je v Poljanah
precej spremenilo poslovanje. Prva večja sprememba je bila prepoved kajenja
v zaprtih prostorih. Pred nekaj leti se
je iz centra Poljan odselil Polycom, kar
je povsem spremenilo prehranski del
poslovanja. Prej smo dnevno pripra-

vljali po 50 malic, poleg tega smo imeli
tudi popoldanske obiskovalce. Danes v
»koronskih časih« je vse drugače. Potrebno je veliko truda, da lokal sploh
obratuje.
Kako je korona vplivala na Gostilno
Blegoš?
Glede na prvotne napovedi, smo kar
zadovoljni. Zaradi omejitev potovanj
je nastal izpad na področju nastanitev
tujih turistov. Kar se pa tiče slovenskih
gostov je bil obisk soliden. Seveda pa je
prometa precej manj kot prejšnja leta.

Ponudba hrane in pijače?
Poznani smo po odlični in pestri ponudbi domačih podeželskih jedi. Kar
se vin tiče, nabavljamo v različnih vinorodnih deželah, pač glede na želje in
povpraševanja gostov.
Po prenovi in razširitvi gostilne imamo prostora za približno 150 gostov.
Na voljo je tudi 18 ležišč v 6 sodobnih
sobah in apartmaju.
Ste člani Loške obrtne zbornice, kako
ste zadovoljni z delovanjem?
Kadarkoli smo kaj potrebovali smo
dobili odgovore na svoja vprašanja in
potem lahko ustrezno ukrepali glede
razmer, ki jih je bilo tisti trenutek potrebno rešiti. Torej ni dileme, članstvo
je koristno in se povrne skozi informacije in ugodnosti.
Kaj pa različna izobraževanja, kot je
trenutni projekt »Okusi Škofjeloškega«? Kot gostinci sodelujete zraven?
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Šlo se je na sestanek, a se je ocenilo, da
projekt ni za nas. Več pa ne bi, da ne bo
kakšne zamere ...
Ne, ne, kar povejte. Če se delamo, da je
vse v redu in čudovito, se projekti ne
morejo spremeniti in izboljšati. To pa je
ključno za pripravo naslednjih izobraževanj.
Če pogledam nazaj, okrog leta 2002
smo sodelovali v projektu Karniola. Takrat se je pripravljala lokalna ponudba
za domače in tuje goste. Pokazalo se
je, da ni univerzalne lokalne ponudbe.
Ni logike, da v lokalni ponudbi ponujamo jedi, ki niso autohtone. Torej bi v
Tržiču morali ponujati drugačne stvari
kot v Javorjih. Kaj pa, če si gost zaželi
»tenstan krompir« namesto projektne
ponudbe?

Sedaj je podobno. Nam iz podeželja se
razlaga, da so lokalne podeželske surovine najboljše, natančno se definirajo pogoji in zahteve za sodelovanje ...
Nihče pa ne pove, da v Podvin hodijo
drugačni gostje kot v Javorje.

Tega je veliko, a se ne spodobi, da bi
se omenjalo lokalne obiskovalce. Lahko pa omenimo, da je Polde Bibič pred
leti hodil v našo gostilno na češnjevec.
Kraje je poznal iz snemanja nadaljevanke Cvetje v jeseni in se je rad občasno vračal.

Glede na dolgoletne izkušnje takšni
projekti niso primerni za našo gostilno. Tisti, ki menijo drugače pa lahko
udobno plačo zamenjajo za gostinsko
dejavnost.

Vizija - kako naprej?

Imate kakšno anekdoto ali zanimivost
iz gostinskega delovanja?

Nameravamo nadaljevati na enak način, ki se nam je izkazal v preteklih desetletjih. Ostajamo družinska podeželska gostilna. Stalne stranke so ključne
stranke, želimo privabiti več tujih gostov. Aktivno pa se bo sodelovalo tudi
v pripravi skupnih lokalnih ponudb.

Naslednji projekt je bil OLP, kjer se
je pripravilo paleto receptov za dražje
jedi z višjo dodano vrednostjo. Pogoje za sodelovanje je pripravljal nekdo,
ki nima gostilne na podeželju ali pod
Blegošem. Zahtevalo se je, da morajo biti izbrane jedi na razpolago ves
čas trajanja projekta. Tudi, če nihče
ne povpraša za tiste jedi, mora gostinec financirati zalogo dražjih sestavin.
Stroški pa so realnost vsake gostilne.
Gostinci nismo plačani iz evropskih in
državnih sredstev.
LOŠKA OBRT
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OKUSI
ŠKOFJELOŠKEGA

Z nekoliko zamude
zaradi virusnih prigod
v pomladanskih mesecih,
smo projektni partnerji
(Razvojna agencija Sora,
Območna obrtnopodjetniška zbornica Škofja
Loka, KGZS – Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj ter
Društvo za razvoj

Sodelovanje
kuharskega mojstra
Uroša Štefelina v
Okusih Škofjeloškega
Skozi projekt se bo ob uporabi lokalnih surovin prenovila in nadgradila
obstoječa kulinarična ponudba, ki bo
gostom predstavljena v okviru kulinaričnega festivala v začetku naslednjega leta.
Prvi korak v to smer smo naredili v
ponedeljek, 15. junija, ko so se na Turistični kmetiji Pri Marku v Crngrobu
prvič na enem mestu v večjem številu
zbrali tako ponudniki lokalnih živil
kot tudi gostinci ter turistične kmetije
na Loškem. Medse smo povabili kuharskega mojstra Uroša Štefelina, ki
je dan za tem postal nosilec Michelinove zvezdice. Skupaj z Marcelo Klofutar, ki iz tradicionalnih slovenskih
jedi soustvarjata uspešno kulinarično
zgodbo v Vili Podvin, sta predstavila

podeželja Resje) nadaljevali
z izvajanjem projekta
Okusi Škofjeloškega,
s katerim želimo
povezovati ponudnike
lokalnih živil
in gostinske ponudnike
ter turistične kmetije.
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svoje izkušnje pri zasnovi in izvedbi
kulinaričnega festivala Okusi Radol‘ce.
Pri predstavitvi sta se mu pridružila
tudi zakonca Tavčar, vodji Gostišča
Draga v Begunjah na Gorenjskem
ter kmetije Likozar iz Šenčurja, ki sta
podkrepila njune besede ter udeležencem iz prve roke predstavila izzive, s
katerimi se kot gostinec in ponudnik
lokalnih surovin pri tem srečujeta. Vsi
štirje so veliki zagovorniki uporabe lokalnih surovin in avtentičnosti pri pripravi in postrežbi domačih jedi, zato je
bilo v ospredje postavljeno lokalno sodelovanje tako med gostinci in kmeti,
kot tudi vključevanje ostalih lokalnih
ponudnikov npr. ponudnikov izdelkov
domače in umetnostne obrti.

Udeleženci so ugotovili, da zametki nekega sodelovanja
med gostinci in kmeti sicer že obstajajo tudi na našem območju, ostaja pa še veliko neizkoriščenih priložnosti za po-

globitev takega povezovanja in sodelovanja na vseh nivojih.
Kuharski mojster Štefelin je poudaril tudi, da je ključnega
pomena pri tem medsebojno razumevanje ter spoštovanje
dela, ki ga opravi tako kmet kot tudi gostinec, vsak na svojem področju. Pomembne so tudi zgodbe, ki jih s svojim
delom pišeta oba, predstavitev teh zgodb gostu ter aktivno
vključevanje gostov v samo kulinarično doživetje.
Da pa se kolesje vsega zavrti, je pomemben tudi marsikateri
preskok v miselnosti tako gostinca, turistične kmetije kot
tudi ponudnika lokalnih surovin pri ustvarjanju, oblikovanju
in ponujanju svojih produktov strankam in gostom. Seveda
se to ne more zgoditi čez noč, ampak tako kot vsaka stvar,
tudi ta mora skozi čas dozoreti. Potrebno pa se je odločiti.
Projektni partnerji si želimo, da bi se za korak naprej odločilo čim več udeležencev srečanja in bodo odzvali našemu
povabilu k nadaljnjemu sodelovanju. Prepričani smo, da
tudi na našem območju še posebej ob strokovni pomoči vrhunskega kuharskega mojstra Uroša Štefelina, pričenjamo
uspešno kulinarično zgodbo.

V jeseni nadaljujemo z izvajanjem projektnih aktivnosti. Ker želimo dvigniti nivo kulinarike na našem območju na višjo raven, smo za gostinske ponudnike in turistične kmetije pripravili sklop izobraževanj, in sicer:
KOMUNIKACIJA V GOSTINSTVU (delavnica za gostinske ponudnike in turistične kmetije)
• ponedeljek, 5.10. in torek 6.10.2020 od 9.00 do 13.00 ure,
• velika sejna soba, Upravna enota Škofja Loka (Poljanska cesta 2)

LOŠKA OBRT
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Bojana Košnik Čuk, mednarodno priznana strokovnjakinja s področja poslovnega bontona in Peter Ribič bosta spregovorila o tem, kakšna komunikacija je primerna, česa si pri komunikaciji ne smemo privoščiti, kakšen
je bonton obnašanja pri mizi in strežbi, na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi slavij in cateringov in kako
uporabiti cvetje za okrasitev gostinskega lokala ob različnih priložnostih.
ZELIŠČA IN ZAČIMBE V KULINARIKI (kulinarična delavnica za osveščanje širše javnosti)
• četrtek, 8.10.2020 od 16.00 do 20.00 ure,
• Gostilna Pr´ Starman, Škofja Loka (Stara Loka 22)
Izvajalki Jožica Bajc Pivec in Kristina Frlic bosta opozorili na pomen in načine uporabe zelišč in začimb pri
pripravi jedi ter pripravili 5 jedi na žlico, kjer bosta uporabili različne začimbe in dišavnice.
PASTI SODOBNE HRANE IN KAKO SE JIM IZOGNITI? (predavanje o pomenu uživanja lokalne
hrane)
• petek, 9.10.2020 od 17.30 do 19.30 ure,
• velika sejna soba, Upravna enota Škofja Loka (Poljanska cesta 2)
Predstavnica Združenja za obuditev celostnega človeka in Rajko Škarič bosta odgovorila na vprašanja, kot so
kaj je lokalna hrana in zakaj je bolj kakovostna kot uvožena, kakšen je pomen domače pridelave, zakaj podpirati lokalne ponudnike osnovnih živil in izdelkov ter kakšne nevarnosti prinaša predelana hrana tujega izvora,
z neznanimi dodatki. Govora bo tudi o tem, zakaj je pomembno, kakšen odnos imamo do samega sebe in kako
je ravnovesje telesa in duha povezano z našim odnosom do hrane.
V oktobru pa nas čaka tudi ponovno SREČANJE S KUHARSKIM
MOJSTROM UROŠEM ŠTEFELINOM, na katerem bo gostinskim ponudnikom in turističnim kmetijam:
• predstavil smernice, ki jih bodo sodelujoči morali upoštevati v okviru Festivala kulinarike Okusi Škofjeloškega
• postavil koncept Festivala kulinarike (postavitev večhodnega menija, uporaba surovin lokalnih proizvajalcev, postavitev cene menije,
izvedbe promocijskih aktivnosti,…)
• komentiral predlagane menije gostinskih ponudnikov
Za prijave in dodatne informacije o izvedbi srečanja ter festivala kulinarike Okusi škofjeloškega nas kontaktirajte: OOZ Škofja Loka,
04 50 60 200, julija.primozic@ozs.si.
Projekt Okusi škofjeloškega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020,
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovorna Razvojna agencija
Sora.

Julija Primožič, OOZ Škofja Loka in ostali projektni partnerji
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SEKCIJA DUO

Sekcija DUO pri
OOZ Škofja Loka in
Rokodelski center DUO
Škofja Loka, ki deluje
v okviru Razvojne agencije
Sora, sta v Breznici pod
Lubnikom ponovno
pripravili Rokodelsko
kolonijo, ki je potekala od
11. do 13. septembra.
Sedaj že uveljavljena in
tradicionalna kolonija se je
ponovno odvijala v
Kalanovi hiši pri naši
gostoljubni Katki Žbogar.

4. ROKODELSKA
KOLONIJA
Temo in termin smo sicer izbrali že
pozno pozimi, nato pa se je tudi v
Sloveniji zgodila korona in karantena. Sledilo je vprašanje, kaj bo z letošnjo kolonijo? Ali bo sploh izvedljiva?
Sprejeta je bila odločitev, da jo prestavimo na jesenski termin, s tem pa je
prišlo tudi do spremembe teme letošnje kolonije. Naslov je postal: »PRINEŠENO V SVET«.
Zaradi nepričakovanih nastalih razmer, smo tokrat izjemoma dali možnost sodelovanja tudi tistim članom
Sekcije DUO, ki se kolonije niso mogli udeležit, pa bi na njej vseeno radi
sodelovali. Pogoj je bil, da naredijo
izdelek, ki bi ga sicer naredili v dveh
dneh kolonije.
Na sami koloniji nas je letos ustvarjalo 8 rokodelcev, članov Sekcije DUO:
Matija Hiršenfelder, Lili Panjtar,
Anja Musek z Danielom, Ladka Peneš, Klemen Urbanija z Janjo, Petra
Vengar, Darja Rant in Petra Plestenjak Podlogar. Nekaj naših članov se
je oglasilo na krajši obisk. Tako kot vedno, so imeli naši mlajši člani s seboj
tudi otroke, ki so se seznanjali z različnimi ročnimi ustvarjalnostmi.
Otvoritveni večer je bil v petek ob
ognju, poslušanju Karline pripovedke

in glasbi, ki sta nam jo pripravili mladi Tonja in Lejla Vita. Zbralo se nas
je lepo število rokodelcev, družinskih
članov in prijateljev. Spomnili smo
se tudi naše drage dolgoletne članice
Mili Primožič iz Hiše klekljanih čipk
A. Primožič 1888 iz Žirov, ki nas je žal
julija za vedno zapustila. Bila je naša
zvesta članica, predana rokodelstvu z
vsem srcem.
V lepem sobotnem jutru se je nekaj
naših članov najprej podalo na Lubnik,
drugi pa smo se po zajtrku spoprijeli z
ustvarjalnostjo v naravi v okolici Kalanove hiše. Tudi tokrat je nekaj naših
članov skuhalo okusno kosilo, ki nam
je dalo moči za nadaljevanje ustvarjalnosti in ročno spopadanje z naravnimi
materiali.
Večer smo ponovno zaključili ob ognju,
kjer se nas je zbralo blizu 50. Uživali
in sprostili smo se ob prijetnem poslušanju handpana, na katerega nam
je zaigral Jaka Strajnar ter nadaljevali
ob pogovoru in se nato odpravili spat
v hišo in šotore, postavljene okoli nje.
Nekaj najbolj vztrajnih nas je tudi v
nedeljo nadaljevalo z delom. Po kosilu smo si, tako kot vedno, obljubili,
da se naslednje leto zopet snidemo na
ustvarjanju v čim večjem številu.
Tudi letos smo hvaležni gostiteljici
Katki in njeni družini, OOZ Škofja
Loka ter vodji Rokodelskega centra
DUO Kati Sekirnik za vso dano podporo, saj je tako naš dogodek uspešno
potekal.
Rokodelski izdelki bodo razstavljeni
med 24. septembrom in 14. oktobrom
v Sokolskem domu v Škofji Loki v
okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, in sicer pod naslovom: »SPOZNAJ? VARUJ! OHRANI. Dediščina
kot vir navdiha in ohranjanja znanja.«
Predsednica Sekcije DUO
Petra Plestenjak Podlogar

LOŠKA OBRT
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SEKCIJA LESARJEV

Po burni
in nemirni noči,
vremenski,
da ne bo pomote,
smo se v soboto,
26. septembra,
v hladnem in oblačnem
jutru lesarji zbrali
na Črnem kalu
pod Blegošem.

Dež, sneg,
sodra in lesarji
na Blegošu

Seveda prišel je čas za popočitniški, letos po-koronski oziroma med-koronski, sestanek. Pa vendar sestanek ni bil
kar tako. Tokrat je bil jubilejni – 10. v
koči pod Blegošem in skupaj 13. planinsko pohodniški. Dvakrat do sedaj
smo že osvojili Ratitovec, enkrat pa
Lubnik. Pa še malo statistike: v povprečju se nas je sestankov udeležilo devet članov. Največ septembra 2010 na
Blegošu, in sicer sedemnajst članov in
najmanj v lanskem letu na Ratitovcu,
in sicer samo šest članov.
Tako, kot že ustaljeno v vseh teh trinajstih letih, smo se zbrali na običajnem zbirnem mestu in času primerno
najprej uporabili razkužilo. Saj veste tisto: »Minister za zdravje priporoča ...«
Letos smo se razdelili v dve skupini in
po dveh poteh uspešno osvojili cilj. Še

Zbor članov na Črnem kalu
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preden pa smo ga dokončno osvojili,
so nas prijetno pobožali sončni žarki,
oči pa so se nam spočile ob pogledu na
prečudovite zasnežene okoliške vrhe
in v ozadju na naš ponosni Triglav.
V planinski koči nas je oskrbnica skupaj z osebjem toplo pozdravila, po protokolu razkužila, po koncu sestanka pa
tudi dala dovolj energije, da smo se vrnili v dolino.
Uradni del sestanka je bil več ali manj
v znamenju aktualnega dogajanja in
pod vtisom epidemiološkega stanja pri
nas in v svetu. Tako so vse aktivnosti
sekcije okrnjene ali pa so povsem odpadle. Pa vendar obrtniki, kot vedno,
moramo stati na trdnih tleh in se ne
predati. Ne nazadnje smo odvisni od
svojega dela, od njega živimo in preživimo.

Sestanek v koči

V zelo sproščujočem vzdušju smo se
člani sekcije, prisotne pa so bile tudi
naše partnerice, seznanili tudi s tem,
da bo že prestavljena pomladanska
strokovna ekskurzija v Nemčijo morala počakati na izvedbo naslednje leto.
Poskušali pa bomo pripraviti jesensko
enodnevno ekskurzijo po Sloveniji.
Proti koncu sestanka smo bili seznanjeni z nekaj aktualnimi temami, kot
na primer z vsebino predloga petega

Obvezen postanek na kmetiji Andrejon

protikoronskega paketa, ki je ravno v
fazi sprejemanja in pa seveda z vsemi
dogodki, ki jih OOZ Škofja Loka še
pripravlja do konca leta.

nike napolnimo z nekaj dobrotami,
ki jih pripravlja Anka. Saj veste, kako
je zapel tisti fantič: »Dobra volja je
najbolj'a…«

Pred dokončnim povratkom v dolino
smo se še ustavili, tudi to je v tradiciji,
v Gornji Žetini na kmečkem turizmu Andrejon. Tudi tu nas vedno lepo
sprejmejo in pričakajo z obilo smeha
in veselja. Pred odhodom si nahrbt-

Drugo leto se pa zopet vidimo! Že
zdaj vas vabimo, da se nam pridružite!
Obljubljamo, da vam ne bo žal!
Predsednik Sekcije lesarjev
Uroš Jenko

Proti pobeljenemu vrhu ...
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AKTIVNO DOGAJANJE
NA ZBORNICI
Zbornica je v prvih
dveh mesecih oz.
do 10. marca izvedla
različne izobraževalne
dogodke. Žal pa nam je
izvajanje ostalih
aktivnosti začasno »ustavil«

Tako so se davčni zavezanci, ki so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni
obračun ter poslovno oz. letno poročilo skladno z veljavno zakonodajo, s temi
temami seznanili na strokovno praktičnem seminarju, ki smo ga izvedli 21. januarja. Udeleženci so dobili napotke in priporočila za pripravo računovodskega in
davčnega obračuna. Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in predavateljica z več kot 25 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, je kar 67 udeležencev
opozorila, na kaj morajo biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019
in jih hkrati seznanila z novostmi, ki so stopile v veljavo 1.1.2020. Pred začetkom
seminarja je bila prisotnim predstavljena slovenska spletna platforma Hiveterminal, ki na enem mestu združuje prodajalce in kupce terjatev, malim in srednje
velikim podjetjem pa omogoča prejem denarja takoj po opravljeni storitvi.

korona virus.

Z novostmi pa so bili seznanjeni tudi udeleženci 1. srečanja Kluba mladih podjetnikov v tem letu. Tokrat se jim je na srečanju pridružila Katarina Klemenčič,
solastnica podjetja Perla-Star d.o.o. Škofja Loka in obenem predsednica Sekcije računovodij pri OOZ Škofja Loka. Predstavila je nekatere davčne novosti
in obenem opozorila, na kaj je pri finančnem poslovanju potrebno še posebej
paziti. V nadaljevanju je sledila predstavitev novosti na delovno-pravnem področju, srečanje pa se je zaključilo z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev.
Čeprav je bilo o veljavnosti kolektivnih pogodb povedanega že veliko, pa se še
vedno pojavljajo vprašanja in dileme, katero kolektivno pogodbo uporabiti in
kako ravnati v primeru, da nas zavezujeta dve ali več kolektivnih pogodb. Prav
tako še vedno odpira vrsto vprašanj in številne nejasnosti prenehanje veljavnosti
Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP), zato je bila vsebina seminarja 13. februarja posvečena ravno tej tematiki. Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev, je 35
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udeležencev med drugim opozorila na kaj morajo paziti pri
uporabi kolektivnih pogodb, kako ravnati v primeru odsotnosti zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma kako zadeve
urediti v svojem internem pravilniku.

izplača, kako in koliko prihraniti na električni energiji v primeru lastne sončne elektrarne, kakšne so možnosti pridobitve različnih spodbud, ki so namenjene za izgradnjo elektrarn iz obnovljivih virov ter kako poteka postavitev sončne
elektrarne (pridobivanje subvencije, ugodnejših kreditov,
potrebna dokumentacija…).
Zbornica pa se je vključila tudi v osveščanje o pomenu lokalne rabe lokalnega lesa. Tako sta v februarju Uroš Jenko,
predsednik Sekcije lesarjev in Petra Dolenc, sekretarka naše
zbornice, sodelovala pri izvedbi 20 delavnic, ki jih je izvedel
Šolski center Škofja Loka oz. Medpodjetniški izobraževalni center za učence osnovnih šol. Tema delavnic je bila
ozaveščanje o pomenu lokalne rabe lokalnega lesa, učenci pa
so pridobljene informacije lahko tudi praktično uporabili.

Ker se na zbornici zavedamo, da je z energijo potrebno
ravnati odgovorno, smo v sodelovanju s podjetjem Sonce
Energija, partnerjem Suncontract energetske tržnice in
Medpodjetniškim izobraževalnim centrom Škofja Loka,
11. februarja izvedli odmevnejši dogodek na temo kako s
soncem do prihrankov. Ste vedeli, da lahko s sončno elektrarno dolgoročno znižate strošek elektrike ali z njo celo
zaslužite? Predstavniki podjetja Sonce energija so 45 interesentom predstavili, zakaj se investicija v sončno elektrarno
Prav tako je na to tematiko na zbornici 7. februarja potekal
tudi delovni sestanek oziroma delavnica, na kateri so predstavniki BSC, Poslovno podpornega centra Kranj, zainteresiranim predstavili projekt CASCO, ki je sofinanciran
iz programa Alpski prostor. Znano je, da v vseh državah
Alpskega prostora veliko lokalnega lesa izvozimo v druge
države in ga ne predelamo v končne izdelke. V projektu
CASCO BSC, skupaj s partnerji iz Italije, Francije, Avstrije
in Nemčije, razvija pristope za oblikovanje kratkih lesnih
verig in uporabo lokalnega lesa (od poseka lesa do končnega
izdelka). Predstavljena je bila tudi že vzpostavljena lesna veriga »Solčavski les«. Celotni projekt še poteka, predvidoma
pa se bo zaključil konec aprila 2020.
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Vsem letošnjim jubilantom naše območne obrtno-podjetniške zbornice
čestitam in želim veliko poslovnih uspehov tudi v bodoče.
Jože Misson

Predsednik OOZ Škofja Loka
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