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45 in 100

Na prvi pogled le navadni številki.
Dokler ju ne povežemo s podatki.

Letos praznujemo 45 let delovanja naše zbornice.
In ta številka Loške obrti, ki jo držite v rokah, je  
100. izdaja tega glasila.
Naključje.
In po zanimivem naključju je 50. številka Loške obr-
ti izšla maja 2006, pred praznovanjem 30-letnice naše 
zbornice.
Ni pa po naključju nastala naša zbornica.
Je rezultat zavedanja naših predhodnikov, da potre-
bujemo organizacijo, ki nas povezuje, da potrebujemo 
družbo in podporo svojih stanovskih kolegov, da je 
zato naš glas močnejši in so tudi naši predlogi in zah-
teve bolj slišane.
Velika tuja podjetja pridejo, ko se jim obeta velik profit 
in odidejo takoj, ko tega ni več. Lokalni obrtniki in 
podjetniki pa ostajajo, ker so del tega okolja.
V dosedanjih letih se je zgodilo mnogo dogodkov in 
zgodb članov naše zbornice in nekatere smo uspeli 
tudi zabeležiti v Loški obrti.
Vse najboljše za 45 let slavljenka in naj se zgodi čimveč 
zanimivih stvari, ki se jih bo lahko zapisalo v Loški 
obrti. 

Urednik
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JubileJ naše  
zbornice

Pisalo se je leto 1976,  

ko se je 16. aprila na 

loškem postavil temelj 

obrtniškega organiziranja  

z ustanovitvijo Društva 

samostojnih obrtnikov 

Škofja Loka, predhodnika 

današnje Območne  

obrtno-podjetniške zbornice 

Škofja Loka (OOZ).  

V letošnjem letu tako 

praznujemo 45 let. 
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naša zbornica 
praznuJe 45 let

Vsa ta leta zbornica ščiti in zastopa 
interese članov, skrbi za pravilno rav-
nanje in njihov ugled. Spodbudno je, 
da se število članov v zbornici ohranja, 
kljub v letu 2013 uvedenemu prosto-
voljnemu članstvu, kar kaže na to, da 
škofjeloška zbornica dela dobro. 

Danes lahko rečemo, da je naša zbor-
nica ena najuspešnejših v Sloveniji. 
Zbornica se vključuje v različne pro-
jekte na številnih področjih, kjer lahko 
vpliva na razvoj obrti in podjetništva. 
Glavni in temeljni nalogi zbornice sta 
predvsem svetovanje in izobraževan- 
je.

Prijeten ambient Loškega gradu

V okviru praznovanja 45-letnice smo 
3. junija na dvorišču Loškega gradu, 
kljub nekaterim epidemiološkim ome-
jitvam, pripravili manjšo slovesnost. 
Na njej smo podelili tudi priznanja.

Leta 1976 se je povezovanje obrtnikov 
začelo v nekem, povsem drugem času, 
z nekimi drugimi idejami. »Ko pa zdaj 
pogledamo kam smo danes prišli, se 
zdi, da je minilo ogromno časa, v resni-
ci pa zelo malo. Prišli smo iz socializ-
ma, politično povsem drugega sistema 
in kot danes kaže večje število članov, 
ki praznujejo 30-letnico delovanja, se 
je od osamosvojitve obrt razcvetela,« 
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je na prireditvi povedal Jože Misson, 
predsednik naše zbornice in poudaril, 
da je bilo ravno svetovanje v tem »ko-
ronskem« času tisto, kar so obrtniki in 
podjetniki najbolj pričakovali s strani 
zbornice, po drugi strani pa je zbornica 
dajala vladi pobude in predloge kaj se 
lahko še izboljša. »Lahko smo zado-
voljni, saj članstvo v zbornici ne upada, 
za obrtništvo pa se odloča tudi vse več 

mladih. Obrtniki tradicionalno, že od 
cehov naprej čutijo potrebo po pove-
zovanju, zato potrebujejo organizacijo, 
ki jih povezuje in jim daje oporo,« je še 
dodal Misson. 

Prisotne je nagovoril tudi Branko 
Meh, predsednik Obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenije, ki je izrazil ve-
selje, da je po dolgem času spet med 
člani. Povedal je, da zbornica dela do-
bro, zato se za članstvo ni treba bati. 
OZS se skupaj z 62 območnimi obr-
tno-podjetniškimi zbornicami trudi 
za znosno zakonodajo in normalno 
poslovanje obrtnikov in podjetnikov. 

»Preteklo leto, v času korone, se je pri-
čakoval upad članstva. Članom je bila 
dana možnost oprostitve plačila člana-
rine, vendar pa se je za to odločilo le 
malo članov,« je povedal Branko Meh 
in dodal, da je zadovoljen in presene-
čen, da se je v sistem včlanilo 2.000 
novih poslovnih subjektov v letu 2020, 
kar je tudi odraz dejstva, da so bile 
spletne strani in svetovalci OZS na 
razpolago vsem, ne glede na članstvo. 
Tako so lahko vsi opazili, kako potreb-
na je zbornica za njihovo delovanje.

Obrtnikom in podjetnikom, ki delu-
jejo na širšem škofjeloškem območju, 

Jože Misson, predsednik naše zbornice Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije

Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka

Nastopajoči
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je čestital tudi škofjeloški župan Tine 
Radinja, ki ga veseli, da obrtniki in 
podjetniki delujejo dobro. »Lepo je 
bilo danes praznovati skupaj z OOZ 
Škofja Loka. Čestitke vsem in obenem 
tudi zbornici za njihovo delo in trud 
tudi v času epidemije. Njihovo delo se 
je močno povečalo, predvsem na po-
dročju svetovanja. Moje želje gredo 
v smeri, da bi bila prihodnja leta bolj 
mirna, da bodo obrtniki in podjetniki 
ter vsi v zbornici še naprej tako uspe-
šno držali temelje našega gospodar-
stva, pri čemer jim bo po svojih močeh 
pomagala tudi občina.« Po besedah 
župana je podpora občine gospodar-
stvu raznovrstna, predvsem pa si želi 
nadaljevati tam, kjer država konča. 

Na prireditvi smo podelili priznanja 
letošnjim jubilantom, ki dokazujejo, da 
je obrtništvo na škofjeloškem še kako 
živo. Letos okrogel jubilej 10, 20, 30 
in 35 let uspešnega delovanja praznuje 
kar 75 naših članov, 12 pa je takšnih, 

andrej Karlin 

Andrej Karlin svojo gostinsko dejavnostjo opravlja že vse od leta 
1987 dalje. Od takrat pa je tudi že aktiven na OOZ Škofja Loka. 
Tako je bil predsednik območne zbornice v času od leta 1992 do 
1998, član Upravnega odbora od leta 2002 do 2010 in predsednik 
Nadzornega odbora od leta 2010 dalje. Obenem tudi vodi Sekcijo 
gostincev. Andrej Karlin že daljše obdobje uspešno in plodno sodeluje 
tako z OOZ Škofja Loka, kot tudi z OZS, glede uresničevanja njenih 
nalog, uspešno deluje v organih in telesih zbornice ter s svojim 
delovanjem razvija ter utrjuje obrtništvo in podjetništvo, zato mu 
OZS podeljuje priznanje Zlati ključ.

OOZ Škofja Loka je prejela posebno 
priznanje OZS.

Spominsko darilo Gorenjskih OOZ ob 
45-letnici OOZ Škofja Loka

Matjaž oblak

Ob umiku iz aktivnega delovanja v upravnih organih OOZ Škofja 
Loka, se podeli posebno priznanje OOZ Škofja Loka – kipec Matjažu 
Oblaku. V času od 1998 do 2006 je bil predsednik Sekcije lesarjev 
pri območni zbornici, od leta 2006 dalje, pa vse do letošnjega leta 
je bil član Upravnega odbora in podpredsednik območne zbornice. 
Tudi njegovi vztrajnosti, ki je bila vedno oprta na tehtne razloge, 
je moč pripisati mesto, ki ga je doseglo obrtništvo in podjetništvo 
na škofjeloškem območju, obrtna zbornica pa je eden od stebrov 
slovenskega obrtništva. V zahvalo mu OOZ Škofja Loka izroča 
posebno priznanje. 

ki so obrt nadgradili v družinsko tra-
dicijo. 

Podeljeni pa sta bili tudi dve posebni 
priznanji. Prvo – Zlati ključ je podelil 
Branko Meh v imenu Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slovenije Andreju 
Karlinu. Predsednik OOZ Škofja 

Loka Jože Misson pa je posebno pri-
znanje izročil Matjažu Oblaku.

Slovesnost je z veselimi ritmi glasbe 
popestril pevec Anton Habjan, sku-
paj z njim so nastopili še Luka Vehar, 
Jaka Strajnar, Simon Tavčar in Nejc 
Jemc. 
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10 let
1 AMBROŽIČ ALEŠ s.p. SPODNJI TRG 28 4220 ŠKOFJA LOKA

2 BINE ČISTILNI SERVIS d.o.o. DOBRAČEVSKA ULICA 32 4226 ŽIRI

3 BURNIK TADEJ s.p. TABOR 5 4226 ŽIRI

4 ČEMAŽAR ALEŠ s.p. DAVČA 49 4228 ŽELEZNIKI

5 DEBELAK VIKTOR s.p. POLJANSKA CESTA 57 4224 GORENJA VAS

6 DEMŠAR JANKO s.p. BUKOV VRH 17A 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

7 DOLENC STANISLAV s.p. PRAPROTNO 14 4227 SELCA

8 DOLENC STANISLAV s.p. BUKOV VRH NAD VISOKIM 11 1355 POLHOV GRADEC

9 DOLENEC MATEJ s.p. JAVORJE 36 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

10 ERZNOŽNIK PRIMOŽ s.p. POLJE 9 4226 ŽIRI

11 GUZELJ SEBASTIJAN s.p. POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 52 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

12 HAJNRIHAR JURE s.p. BINKELJ 1 4220 ŠKOFJA LOKA

13 JESENKO JANEZ s.p. STARA LOKA 114 4220 ŠKOFJA LOKA

14 KALAN MIHA s.p. PODLUBNIK 290 4220 ŠKOFJA LOKA

15 KOVINOPLASTIKA BERGANT, d.o.o. PUNGERT 22 4220 ŠKOFJA LOKA

16 LIKAR BOGDAN s.p. VIRMAŠE 67 4220 ŠKOFJA LOKA

17 MAŠ, SERVIS HLADILNIH NAPRAV, d.o.o. VEŠTER 36 4220 ŠKOFJA LOKA

18 PEČNIK GREGOR s.p. ZGORNJA LUŠA 8 4227 SELCA

19 POGAČAR KLEMENTINA s.p. DRAŽGOŠE 62 4228 ŽELEZNIKI

20 PREZELJ ANDREJA s.p. PODLONK 6 4228 ŽELEZNIKI

21 RUPAR ANTON s.p. BUKOV VRH NAD VISOKIM 2 4220 ŠKOFJA LOKA

22 STANONIK JANEZ s.p. VOLAKA 6 4224 GORENJA VAS

20 let
1 ARTAČ PRIMOŽ s.p. LEDINICA 4 4226 ŽIRI

2 BENEDIK DOMEN s.p. STUDENO 2 4228 ŽELEZNIKI

3 FARA TISKARSTVO, d.o.o. STARA LOKA 54 4220 ŠKOFJA LOKA

4 GRADBENIŠTVO PLANINČIČ IN PARTNER, d.n.o. FRANKOVO NASELJE 164 4220 ŠKOFJA LOKA

5 JERAM SIMON s.p. PODGORA 1 4224 GORENJA VAS

6 KRMELJ MATJAŽ s.p. GORENJA DOBRAVA 7 4224 GORENJA VAS

7 OBLAK IGOR s.p. RAKULK 50 4226 ŽIRI

8 OBLAK JANEZ s.p. DOLENČICE 11 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

9 OREHAR TOMAŽ s.p. DORFARJE 4 4209 ŽABNICA

10 PR, ŠPORT IN TRGOVINA, d.o.o. PUŠTAL 101 4220 ŠKOFJA LOKA

11 RANT MONIKA s.p. HOTOVLJA 26 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

12 RUPAR BOŠTJAN s.p. HOSTA 4 4220 ŠKOFJA LOKA

13 SLAP, d.o.o. TRATA 40 4220 ŠKOFJA LOKA

14 STANONIK RAFAEL s.p. HAFNERJEVO NASELJE 42 4220 ŠKOFJA LOKA

15 ŠTIBILJ STANKO s.p. SOPOTNICA 2 4220 ŠKOFJA LOKA

30 let
1 A & K, d.o.o. SV. DUH 273b 4220 ŠKOFJA LOKA

2 A. PRIMOŽIČ - 1888 - ŽIRI, d.o.o. JOBSTOVA CESTA 29 4226 ŽIRI

3 BERNIK JANEZ s.p. KLOBOVSOVA ULICA 4 4220 ŠKOFJA LOKA

4 DEMŠAR FRANC s.p. LOG 98 4228 ŽELEZNIKI

SpiSeK JubilantoV  
ooz šKofJa loKa V letu 2021
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30 let
5 DEMŠAR LEON s.p. PREDMOST 12 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

6 DESIGN DEMŠAR d.o.o. KAMNIŠKA CESTA 24 1217 VODICE

7 DIMKO, d.o.o., ŠKOFJA LOKA FUŽINSKA ULICA 8 4220 ŠKOFJA LOKA

8 ESP, d.o.o. GORENJA DOBRAVA 13 4224 GORENJA VAS

9 FAJFAR LUCIJA s.p. PARTIZANSKA CESTA 40 4220 ŠKOFJA LOKA

10 FINŽGAR TOMAŽ s.p. GORENJA VAS - RETEČE 79 4220 ŠKOFJA LOKA

11 FRELIH VALENTINA s.p. GOROPEKE 10 4226 ŽIRI

12 GAMS, d.o.o. MALENSKI VRH 9 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

13 GAUBE NADA s.p. POLJANSKA CESTA 65A 4224 GORENJA VAS

14 HABJAN TRANSPORT, d.o.o., ŠKOFJA LOKA TRATA 50 4220 ŠKOFJA LOKA

15 HAFNER TOMAŽ s.p. FRANKOVO NASELJE 85 4220 ŠKOFJA LOKA

16 KMETIJA PUSTOTNIK, d.o.o. GORENJA VAS POLJANSKA CESTA 19 4224 GORENJA VAS

17 KOVAČIČ MITJA s.p. SV. DUH 175 4220 ŠKOFJA LOKA

18 KRMELJ JOŽE s.p. LOG NAD ŠKOFJO LOKO 13 4220 ŠKOFJA LOKA

19 KURALT RIHARD s.p. STARA LOKA 4 4220 ŠKOFJA LOKA

20 LESKO, d.o.o. ŽIRI POT V SKALE 10 4226 ŽIRI

21 MARČETA d.o.o. RETEČE 46 4220 ŠKOFJA LOKA

22 MEBOR, d.o.o. ČEŠNJICA 48B 4228 ŽELEZNIKI

23 MIRAMAR, d.o.o. VIRMAŠE 193 4220 ŠKOFJA LOKA

24 NOVAK TATJANA s.p. SPODNJI TRG 2A 4220 ŠKOFJA LOKA

25 OMAN STO, transport, trgovina in storitve, d.o.o. ZMINEC 11 4220 ŠKOFJA LOKA

26 PETROVČIČ ŠTEFAN s.p. POD GRIČI 77 4226 ŽIRI

27 PFAJFAR ZDENKA s.p. STUDENO 3 A 4228 ŽELEZNIKI

28 POTOČNIK IVAN s.p. STIRPNIK 15 4227 SELCA

29 PRIMOŽIČ MARKO s.p. RETEČE 159A 4220 ŠKOFJA LOKA

30 SMOLEJ ANDREJA s.p. SV. DUH 192 4220 ŠKOFJA LOKA

31 STOILJKOVIĆ ŽELJKO s.p. SV. DUH 96 4220 ŠKOFJA LOKA

32 TALCOM ŠKOFJA LOKA d.o.o. DEMŠARJEVA C. 14 4220 ŠKOFJA LOKA

35 let
1 BIZOVIČAR FRANC s.p. HOTOVLJA 48 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

2 JERAM JANEZ s.p. TRATA 25 4224 GORENJA VAS

3 KLEMENČIČ JAKOB s.p. STARA OSELICA 44 4224 GORENJA VAS

4 KOŠAN OLGA s.p. HOSTA 7 4220 ŠKOFJA LOKA

5 KOVAČ MARKO s.p. ZMINEC 4 4220 ŠKOFJA LOKA

6 PINTAR VANDA s.p. JESENOVEC 15 4228 ŽELEZNIKI

Tradicija
30 let AVTO LUŠINA d.o.o. in Franc Lušina GOSTEČE 8 4220 ŠKOFJA LOKA

30 let GOSTILNA JAGER DOLENJA DOBRAVA 2B 4224 GORENJA VAS

30 let LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o. in Marko Lotrič SELCA 163 4227 SELCA

30 let MIZARSTVO STRUŠNIK d.o.o. in Rajko Strušnik SV. ANDREJ 2 4220 ŠKOFJA LOKA

30 let SLIKOPLESKARSTVO FERLAN d.o.o. in Tomaž Ferlan OB JEZU 6 4224 GORENJA VAS

30 let SOFER d.o.o. in Helena Sajevic KAPUCINSKI TRG 8 4220 ŠKOFJA LOKA

35 let STROJAN d.o.o. in Januška Strojan VIRLOG 14 4220 ŠKOFJA LOKA

35 let ZIDARSTVO BOŽNAR d.o.o. in Božnar Marko BUKOV VRH 4 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

40 let B-TEH d.o.o. in Anton Bevk STARA LOKA 23 4220 ŠKOFJA LOKA

45 let AVTOPREVOZNIŠTVO KRŽIŠNIK Luka in Anton DOLENJA DOBRAVA 17 4224 GORENJA VAS

55 let TAPETNIŠTVO ERŽEN KOŠIRJEVA CESTA 16 4220 ŠKOFJA LOKA

90 let AVTOSERVIS PAULUS PARTIZANSKA CESTA 23 4220 ŠKOFJA LOKA
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oKuSi šKofJelošKega 
Se nadalJuJeJo  
V JeSeni

Zaradi epidemije je bilo potrebno prvi 
kulinarični festival na Škofjeloškem – 
Okusi Škofjeloškega, ki je bil planiran 
v začetku letošnjega leta, žal prestaviti. 
Projektni partnerji smo tako spomladi 
skupaj s poročilom za prvo obdobje iz-
vajanja projekta tudi uradno zaprosili 
za prestavitev festivala oz. podaljšanje 
projekta za eno leto. 

V mesecu maju sta vodja projekta in 
predstavnica Turizma Škofja Loka 
obiskali tudi vse gostinske ponudni-
ke, ki so do sedaj izkazali interes po 
sodelovanju na projektu in jim oseb-
no predstavili idejo kulinaričnega fe-
stivala. Izjavo o sodelovanju je tako 
podpisalo 15 gostinskih ponudnikov 
in turističnih kmetij, ki bodo s svojo 
ponudbo sodelovali na kulinaričnem 
festivalu, in sicer: Na vasi, Pr‘ Pepet, 
Gostišče pri županu, Gostilna Kašča, 
Gostišče Tolc, Gostilna Jager, Taver-
na Petra, Gostilna Lipan, Gostilna Pr‘ 
Starman, Gostilna pri Boštjanu, Re-
stavracija Kompliment, Penzion Laj-
nar, Danilo Gostilna in vinoteka, Tu-
ristična kmetija Pri Marku, Turistična 
kmetija Bukovc ter Turistična kmetija 
Jamnk. 

KGZ Kranj je prav tako v spomladan-
skem času pripravil seznam ponudni-
kov lokalnih izdelkov in pridelkov, ki 
so gostinskim ponudnikom pripravlje-
ni ponuditi svoje dobrote. Gostinski 

ponudniki bodo seznam ponudnikov 
prejeli po e-pošti oz. jim bo na voljo 
preko spletnih strani sekcije gostincev 
pri OOZ Škofja Loka. 

Projektne aktivnosti se bodo v polni 
meri ponovno nadaljevale v jeseni, ko 
bomo izvedli še delavnico o peki kruha 
in peciva, nadaljevali pa bomo tudi s 
promocijskimi aktivnostmi in ostalimi 
pripravami na izvedbo kulinaričnega 
festivala v začetku naslednjega leta. 

Operacijo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Organ upravljanja določen 
za izvajanje Programa razvoja pode-
želja RS za programsko obdobje 2014 
– 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je 
odgovorna OOZ Škofja Loka. 

 

OOZ Škofja Loka poleg 

Razvojne agencije Sora, 

KGZS – Kmetijsko 

gozdarskega zavoda Kranj 

ter Društva za razvoj 

podeželja Resje nadaljuje  

z izvajanjem projekta 

Okusi Škofjeloškega. 

oKuSi  
šKofJelošKega
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Zahtevni časi za 

naše člane seveda 

niso nič posebnega.

Nekoč je bila težava  

z nerazumevanjem 

komunističnega okolja,

danes težavo predstavlja

Covidna epidemija.

Vedno se je bilo 

potrebno prizadevati za 

primerne pogoje, v katerih 

bi obrtniki in podjetniki 

lahko optimalno delovali.

Zato so aprila 1976  

naši predhodniki 

ustanovili Društvo 

samostojnih obrtnikov ...

predSedniK ooz 
Jože MiSSon (JM) 

in predSedniK 
nadzornega  

odbora  
andreJ Karlin (aK)

V zahteVnih in 
izziVoV polnih čaSih 
naša zbornica 
obeležuJe 45 let 
SVoJega deloVanJa
V začetku junija smo na Loškem gra- 
du na skupni prireditvi poleg podelit- 
ve jubilejnih priznanj obeležili tudi 
45-letnico naše obrtno-podjetniške 
zbornice. 

JM – Kot omenjeno, praznujemo 45 
let naše OOZ. Na prvi pogled to ni 
neka zelo dolga doba. Pokazalo pa se 
je, da smo zelo stabilna zbornica, katere 
preteklo delovanje je bilo dovolj dobro, 
da smo tudi ob uvedbi prostovoljnega 
članstva obdržali večino članov. Verje-
tno je k temu pripomogla tudi zgodo-
vinska tradicija obrtništva na Loškem 
in obeh dolinah. Od nekdaj so podjetni 
ljudje v teh krajih znali reševati težave 
in zaplete, ki jim jih je prinesla dejav-
nost. Posledično so hitro ugotovili, da 
jim je težje, če se s problemi soočajo 

sami, zato so se pričeli povezovati v 
različna združenja. Sedanja OOZ je 
zadnja od takšnih oblik. Naši člani se 
zavedajo, da je koristno, če si del učin-
kovitega sistema kot je naša obrtno- 
podjetniška zbornica, ki je del OZS. 
Lokalno nas je skoraj 700, na držav-
nem nivoju preko 20.000. Če k številu 
dodamo še gospodarski vpliv, je jasno, 
da naš glas ne more biti preslišan. 

Delovanje zbornice je »dvosmerna 
cesta«. Najprej preko sekcij, sestan-
kov in direktnih klicev na zbornico 
zabeležimo stanje in težave na nivoju 
dnevnega delovanja naših članov. To 
se posreduje na OZS, ki komunicira z 
organi, ki sprejemajo zakonodajo. Ko 
se zakonski okviri spremenijo, pa je 
naloga zbornice, da svojim članom na 
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enostaven način razloži, kako bodo to 
vključili v svoje poslovanje, kar jim bo 
olajšalo delo in preživetje. 

Dodatna naloga zbornice je ohranjanje 
tradicionalnih obrti. Skozi zgodovino 
se je pokazalo, da mnoge dejavnosti 
nimajo več takšne vloge kot pred stole-
tji. Nadomeščajo jih novejše in cenejše 
tehnologije. Mi skušamo pomagati pri 
delovanju tistih, ki se s takšno obrtjo 
ukvarjajo in jim v povezavi z drugimi 
deležniki olajšati promocijo in trženje 
njihovih izdelkov.

Vi ste sodelovali pri nastajanju naše 
obrtno-podjetniške zbornice in zaradi 
skoraj polstoletnega dela v obrtniški or-
ganizaciji tudi prejeli priznanje Zlati 
ključ OZS na nedavni prireditvi na 
Loškem gradu. Kako primerjate tiste 
čase z današnjimi? 

AK – Pred petdesetimi leti je bilo 
precej drugače kot danes. Družbe-
na naravnanost in zakonodaja sta bili 
usmerjeni proti kakršnikoli samostojni 
pobudi. Podjetni ljudje pa vedno iščejo 
poti kako bi spremenili stanje na bolje. 

Tudi takrat je bilo veliko posamezni-
kov iz družinskih obrti oziroma tistih, 
ki so želeli s svojo dejavnostjo na novo 
začeti namesto alternativnih služb v 
bivši Jugoslaviji. Ker je na Loškem ob-
močju obstajala pretekla obrtniška tra-
dicija, je bilo takratni oblasti verjetno 
lažje sprejeti spremembe, ki pa so seve-
da pomenile tudi večji finančni učinek 
v »družbenih proračunih«. 

Obrtniška organiziranost je hitro dala 
rezultate. Obrtniki v tistih časih so 
imeli ogromno težav in problemov pri 

svojem delovanju, zato so si želeli te-
snejše povezanosti in zato so bili tudi 
pripravljeni prispevati k temu. Najprej 
smo naredili Dom obrtnikov, potem 
so sledile naslednje investicije, ki so še 
danes temelj današnje OOZ. 

Odlično opravljeno delo na osnovi ka-
terega danes odlično deluje naša območ-
na zbornica. Nahajamo pa se na drugi 
prelomnici. Sedaj je družbena klima 
drugačna in menda bolj naklonjena 
obrtnikom ter podjetnikom ... Kot iz-
gleda bo kmalu več »državnoplača-
nih razvojnih uradnikov«, ki naj bi 
pospeševali podjetništvo, kot tistih, ki 
bi se s tem dejansko želeli ukvarjati ... 
Kako torej v našo zbornico vkjučiti 
mlajše generacije?

JM – Po mojem mnenju bo v časih 
globalizacije ključno, da zbornični sis-
tem na državnem in lokalnem nivoju 
ostane atraktivna in prepričljiva opcija 
za nove podjetnike, ter da odigramo 
vlogo stabilnega in verodostojnega za-
stopnika skupnih interesov v stikih z 
zakonodajalci. 

Lokalno sodelujemo v različnih proce-
sih. Nedavno sem sodeloval na »okro-
gli mizi« v sklopu TOP 2021. Sodelo-
vali so tudi precej mlajši, a zelo uspešni 
podjetniki. Razmišljajo drugače kot 
prejšnje generacije, kar je razumljivo, 

ker so tudi odraščali v novejših časih. 
Pomembno je to, da so uspešni na svo-
jem področju.

Na zbornici se je v preteklih letih že 
naredilo nekaj korakov v tej smeri, ni 
še pričakovanega odziva, a delamo v 
pravi smeri in rezultati se bodo poka-
zali. 

Korona ...?

JM – Nepričakovana kriza, ki nam 
mora biti v poduk. Tistim, ki mislijo, 
da ne potrebujejo stanovske organiza-
cije, je zrno za razmišljanje dala tudi 
tokratna epidemija. Hiter razvoj je ne-
katere, ki so v kriznih ostali brez posla, 
potisnil v brezizhodne razmere.

V nepredvidljivih in vseh ostalih raz-
merah je lažje prebroditi težave v druž-
bi stanovskih kolegov s podobnimi 
težavami. Zbornični sistem je v zad- 
njem letu in pol dokazal svojo učin-
kovitost. Zaradi odličnega delovanja 
OZS so imeli boljše pogoje poslovanja 
člani zborničnega sistema in tudi tisti, 
ki niso člani ... 

To pa je stanje, ki bi ga morali korigi-
rati. K delovanju učinkovitega sistema 
bi morali prispevati vsi, ki imajo koristi 
od delovanja takšnega sistema ...
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Filozof Seneka je 

nekoč dejal:  

»Uspeh lahko 

nastane takrat, 

ko priložnost sreča 

pripravljenega«.

V tem primeru se je 

priložnost pokazala šoferju, 

ki jo je izkoristil 

in postal obrtnik.

In letos je na podelitvi  

jubilejnih priznanj prejel

priznanje za 45 let.

aVtopreVozništVo 
KržišniK 

anton KržišniK (aK) 
luKa KržišniK (lK)

poMladi pred 45 leti 
Je z obrtJo pričel 
anton KržišniK.
iSto poMlad Je naStala 
tudi lošKa zbornica.
Kako in kdaj ste začeli? 

AK – Preden sem odprl obrt, sem bil 
že šofer. 

Kje? Lokalno ali morda v Ljubljani?

AK – Začel sem leta 1972 v Škofji 
Loki pri podjetju Veletrgovina Loka. 
Tam sem vozil štiri leta.

Kako se je pojavila ideja o obrti?

AK – Pogovarjal sem se z znancem, ki 
je že imel obrt. Takrat je vozil gradbeni 
material do naročnikov na Loškem, po 
dolinah in tudi do Medvod. Ker je bila 
priložnost zanimiva, sem se odločil, da 
kupim njegov tovornjak in prevzamem 
dogovorjene prevozne posle. 

So bile pri odhodu iz službe kakšne te-
žave?

AK – Nihče mi ni nagajal, le šef avto-
parka me je nerad pustil iz službe, ker 
sem bil zelo »ekonomičen« voznik.

Kaj to pomeni?

AK – Imel sem najstarejši kamion, a 
kljub temu najmanj okvar in najnižjo 
porabo goriva. To pa seveda pomeni 
višjo profitabilnost na tono prepelja-
nega tovora. To je bil razlog, da bi me 
takrat radi obdržali, hkrati pa je bil to 
spodbuda zame, da grem na svoje. Vse, 
kar sem privarčeval z racionalno vo-
žnjo, je potem ostalo v moji obrti.

Kakšni so bili začetki obrti? Težave, 
spodbude ...?

AK – V tistih časih odpreti obrt ni 
bilo tako enostavno kot danes. Na sre-
čo sem imel ob sebi »poslovno soin-

45 
let
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vestitorko«, s katero sva zbrala dovolj 
sredstev za nakup kamiona. 
Glede odpiranja obrti pa ni bilo težav. 
Vse se je uredilo s pričakovano hitro-
stjo in maja 1976 sem uradno pričel z 
obrtjo.
Torej ste »pomladnik«, tako kot naša 
zbornica, ki je bila ustanovljena 16. 
aprila 1976 ...
AK – Drži. Letos Avtoprevozništvo 
Kržišnik in Loška zbornica praznujeta 
45 let.
Če se vrnem na prej omenjene težave 
prevozništva, v tistem času je bil velik 
problem pri razlaganju tovora. Takrat 

ni bilo dvigal in ves tovor je bilo po-
trebno razložiti na roke. Precej težko 
je bilo pretovarjanje 50 kilogramskih 
vreč cementa ali betonskih zidakov ...

Je bilo to del opravil prevoznika takš- 
nih tovorov?

LK – Stari šoferji niso pomagali pri 
razlaganju tovora, on pa je bil še mlad 
...

Verjetno je bila razlika tudi v pristopu 
k delu. Šofer, ki je bil nekje v službi, je 
dobil enako plačo tudi, če je v senci ča-
kal na spraznitev kamiona. Obrtniku 
pa je v interesu opraviti več naročenih 
voženj vsak dan ... 

AK – Res je. Vsaka ura, ki jo po nepo-
trebnem izgubiš na raztovoru, je tisti 
dan izgubljena za nasledno vožnjo. 

Kakšne prevoze ste opravljali? 

AK – Večinoma sem vozil gradbeni 
material, pesek, apno, cement, zidake, 
strešnike na različna gradbišča ... Ne-
kaj je bilo tudi lokalnega prevoza lesa. 

Kdo so bili vaši naročniki? Velika pod-
jetja ali morda tudi privatni naročniki?

AK – Večinoma veliki naročniki, ve-
letrgovine. Običajen prevoz je izgledal 
tako, da je gradbena trgovina prodala 
material kupcu in naročila prevoz tega 
materiala. S kamionom se je šlo potem 
k proizvajalcu in največkrat se ga je kar 
direktno dostavilo do kupca.
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Kaj pa lokacijsko? Ste vozili le lokalno 
ali morda tudi po Gorenjskem območju?

AK – Prevozi so se opravljali po celot- 
ni Sloveniji in tudi od bližnjih proizva-
jalcev na Hrvaškem. 

LK – Spominjam se, da sva z očetom 
leta 1991 odšla v Varaždin na Hrva-
škem po tovor zidakov. Na večer, ko 
sva se vrnila, je bila »fešta« ob razgla-
sitvi samostojnosti. Naslednje jutro pa 
pričetek vojne ...

Zanimivi spomini. Kako pa je bilo s 
prevozništvom takrat, v vojnem času?

Ves čas se je vozilo. Sicer so bile pone-
kod postavljene barikade, a se je dogo-
vorjene prevoze spuščalo mimo. 

Kako se je razvijala obrt? Ste dodatno 
zaposlovali in širili vozni park?

AK – Ne. Obrt sem obdržal v okvirih, 
katere sem lahko obvladal oziroma raz-
vozil sam. Nisem se želel širiti in spe-
cializirati na ozke tržne niše. Občas- 
no se je posodabljalo vozni park. To je 
omogočilo tudi težje prevoze naenkrat 
in posledično drugačne, bolj donosne 
vožnje.

Prva širitev ekipe je bila v letu 1999, ko 
se je pri meni zaposlil sin Luka. Kupilo 
se je tudi kamion s prikolico in posle-
dično precej povečalo obseg prevozov.

LK – Takrat se je pričelo tudi s prevo-
zi lesa v luke, kot sta Koper in Trst. V 
povratni smeri pa cement. Precej se je 
vozilo tudi nižje na Hrvaško, v Zadar 
in Split. Sedaj pa se veliko vozi v Itali-
jo, v Trst in Udine. 

Vprašanje za sedanjega nosilca obrti. 
Zakaj se nekdo odloči postati prevoz- 
nik?

LK – Od nekdaj sem na vožnjah  
spremljal očeta kadarkoli je bilo to 
mogoče in »pomagal pri razkladanju«. 
S tem sem odraščal in takoj, ko je bilo 
možno opravljati izpit, sem opravil 
vozniški izpit za voznika kamiona in 
hkrati dobil tudi dovoljenje za vožnjo 
osebnega avtomobila. Ker se je plani-
rala nabava prej omenjenega kamiona 
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s prikolico, sem hitro opravil tudi izpit 
za to kategorijo in od takrat dalje po-
leg očeta razvažal tovore za naročnike. 

Kakšne so vaše izkušnje z Loško obrtno 
zbornico?

AK – Od ustanovitve obrti do danes je 
Avtoprevozništvo Kržišnik član Loške 
obrtne zbornice. Informacije in nasve-
ti, ki jih prejemamo, izobraževanja, ki 
so na voljo za prevozniško dejavnost, 
so zelo dobrodošla.

LK – Ko sva z očetom urejala prenos 
obrti, sva vse opravila na zbornici. Pri 
urejanju ustreznih licenc in dovoljenj 
se vedno lahko zaneseš na zbornico. 
Če omenimo še dodatne ugodnosti, 
kot so Božiček za otroke, Božično-no-

voletni koncert, Obrtniški ples, Obrt- 
niški pohod ...

Eno od vprašanj je vedno tudi, če imate 
kakšne nenavadne dogodke iz oprav- 
ljanja svoje obrti?

AK – Tega se je nabralo veliko. Enkrat 
sem v Podgoro peljal tovor naročniku 
do željene lokacije. Ko sem »skipal«, 
sem z metlo začel čistiti keson. Takrat 
pa se je kamion speljal navzdol po hri-
bu in preko glavne ceste. Najprej sem 
skočil s kesona, potem stekel za njim, 
ga ujel in tik pred reko uspel ustaviti z 
ročno zavoro.

Z istim kamionom sem imel »bližnje 
srečanje« v Hotovlji. Na ozki cesti sem 
se srečeval s »fičkotom«. Voznik je bil 

zračni ventil. Kar naenkrat se je celot- 
no vozilo začelo pomikati nazaj. Ste-
kel sem za njim, skočil v kabino in ga 
uspel ustaviti.

Vizija - kam in kako naprej?

LK – Enako kot oče, nimam načr-
tov za širitev obrti preko nivoja, ki ga 
obvladam sam. Če bo vse tako kot se 
planira, bom opravljal prevozniško de-
javnost do upokojitve in jo nato z ve-
seljem predal naprej, če jo bo kdo pri-
pravljen prevzeti in z njo nadaljevati.

malce opit in je precej hitro pripeljal 
po cesti. Da bi se izognil trčenju, sem 
zapeljal bolj na bankino, ki pa je po-
pustila in kamion se je počasi nagnil 
na bok.

Je bil kamion zelo poškodovan?

AK – Razen vdrte pločevine na kabini 
ni bilo večjih težav in sem lahko vozil 
naprej.

LK – Jaz pa sem imel dogodek s pri-
količarjem. Nekaj je »štekala« prikolica 
in sem stopil iz kabine ter malce butnil 



top 2021

Kot tradicionalni in 

obenem osrednji dogodek 

v okviru Tedna obrti in 

podjetništva na Loškem – 

TOP, ki ga vsako leto v 

sodelovanju z Razvojno 

agencijo Sora in ob 

finančni pomoči občin 

Škofja Loka, Gorenja vas-

Poljane, Žiri in Železniki 

organizira OOZ Škofja 

Loka, prav gotovo lahko 

označimo razstavo 

izdelkov dijakov Šolskega 

centra Škofja Loka.

Letošnja otvoritev in podelitev nagrad 
je potekala 19. maja v duhu trenutne-
ga časa – v znamenju epidemije. »Kla-
sične« otvoritve, kot smo je bili vajeni 
v preteklosti, tokrat žal ni bilo. Kot 
uspeh pa tako lahko štejemo že to, da 
je Šolskemu centru Škofja Loka, kljub 
dogajanju in šolanju dijakov od doma, 
uspelo razstavo postaviti. Žal te sreče 
niso imeli dijaki v lanskem letu. Takrat 
razstava ni bila organizirana, prav tako 
svojih nagrad ni podelila OOZ Škofja 
Loka.

Nagradni sklad

Podelitev tokratnih nagrad je potekala 
v zaprtem krogu. Najbolj kreativni di-
jaki so prejeli denarne nagrade. Nagra-
dni sklad je znašal 2.000 EUR v neto 
vrednosti, po 1.000 EUR za dijake 
posamezne šole. S podelitvijo denar-
nih nagrad je škofjeloška zbornica si-
cer pričela že leta 2010 in jih, z izjemo 
leta 2020, letno podeljevala. Najprej 
so bile namenjene le dijakom Srednje 
šole za lesarstvo Škofja Loka. Leta 
2011 se je nagradni sklad povečal, v 

razpis so se vključili še dijaki Srednje 
šole za strojništvo Škofja Loka. Obe 
šoli namreč delujeta v okviru Šolskega 
centra Škofja Loka. Zbornica je tako, 
vključno z letošnjim letom, doslej raz-
delila dijakom denarne nagrade v sku-
pni neto višini 21.200 EUR.

Letošnji nagrajenci

Prisotne je najprej pozdravil direktor 
Šolskega centra Škofja Loka Martin 
Pivk, nato še župan Občine Škofja 
Loka Tine Radinja.  Sledil je najbolj 
pričakovan trenutek - razglasitev na-
grajencev, kar je bila naloga predsedni-
ka OOZ Škofja Loka Jožeta Missona.

Za področje lesarstva je letos komi-
sija, ki so jo sestavljali Uroš Jenko, 
Damijan Kržišnik in Matija Hiršen-
felder iz OOZ Škofja Loka ter Bojan 
Prezelj iz Srednje šole za lesarstvo in 
Jaka Kožuh, ki je v preteklosti že pre-
jel nagrado zbornice za področje lesar-
stva, sprejela odločitev, da se:
• nagrada za tretje mesto in denar-

na nagrada 200 evrov podeli Evi  

zbornica SpodbuJa 
Mlade pri nJihoVeM 
uStVarJanJu

16 LOŠKA OBRT
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Kokelj za izdelek z naslovom Psiha 
(mentor Peter Kurnik),

• drugo mesto in denarno nagrado 
v višini 300 evrov je prejel Jernej 
Dolenc za izdelavo nizke omarice 
(mentor Peter Kurnik),

• prvo mesto in s tem denarno na-
grado v višini 500 evrov pa si je za 
izdelavo jedilne mize prislužil Filip 
Kumer (mentorica Janja Hadalin).

Za področje strojništva pa je komi-
sija, ki so jo sestavljali Roman Jenko 
in Devis Martinčič iz OOZ Škofja 
Loka ter Alojzij Kokalj iz Srednje šole 
za strojništvo, sprejela odločitev, da:
• nagrado za tretje mesto in denarno 

nagrado v višini 200 evrov prejme 
Janez Poklukar za mobilno servi-
sno enoto (mentor Matej Prapro-
tnik),

• za drugo mesto in denarno nagra-
do v višini 300 evrov je prejel Ja-
nez Slapar za svoj izdelek z naslo-
vom Sprednji nakladalec za traktor 
(mentor Borut Poljanšek),

• prvo mesto in s tem denarno nagra-
do v višini 500 evrov pa je osvojil 
Klemen Filipič za izdelek z na-
slovom Pedal box (mentor Kristjan 
Prosen).

Podelitvi denarnih nagrad pa se vsako 
leto pridruži tudi podjetje TRI KRO-
NE d.o.o. iz Škofje Loke, ki prispe-
va posebno nagrado za inovativnost s 
področja strojništva v višini 200 evrov. 
Tokrat je nagrado prejel Martin Kna-
felj za izdelek z naslovom Latalnik 
(mentor Stanko Šlibar).

Tudi tokrat so mladi razstavljavci nav-
dušili s svežino idej in znanjem. Do-

Filip Kumer – 1. nagrada (lesarstvo)

Klemen Filipič – 1. nagrada (strojništvo)

Janez Slapar – 2. nagrada (strojništvo)

Janez Poklukar – 3. nagrada (strojništvo)

Martin Knafelj – nagrada za inovativnost

Jernej Dolenc – 2. nagrada (lesarstvo)

Eva Kokelj – 3. nagrada (lesarstvo)

godek mladi dijaki Šolskega centra 
Škofja Loka prepoznavajo kot odlično 
priložnost, da se pokažejo obrtnikom 
in podjetnikom, bodočim deloda-
jalcem. S tem škofjeloška območna 
obrtno-podjetniška zbornica podpira 
ustvarjalnost in inovativnost dijakov 
ter obenem spodbuja povezovanje iz-
obraževanja z gospodarstvom.



LOŠKA OBRT18

Šolski center Škofja Loka podelil 
simbolična darila lanskoletnim 
dijakom

Ob zaključku se je Šolski center Škofja 
Loka spomnil tudi lanskoletnih dija-
kov in najboljšim podelil simbolična 
darila.

Na lesnem področju so jih prejeli:
• Gašper Jereb za Ležalnik (mentor 

Peter Kurnik)
• Janez Kokelj za Vhodna vrata 

(mentor Janez Belič)
• Andraž Rožanski za Banjo (men-

tor Aleš Malnarič).

Na področju strojništva:
• prvo mesto sta si razdelila Sandi 

Habjan za obnovo starodobnika 
VW Hrošč (mentor Jure Mrak) in 
Žiga Stržinar za CNC stroj na ele-
ktrični brusilnik (mentor Kristjan 
Prosen),

• tretje mesto pa sta si prav tako delila 
Matej Oblak za hidravlični cepil-
nik s priklopom na bager (mentor 
Drago Frelih) in Drejc Čibej za 

stiskalnico za pločevinke (mentor 
Kristjan Prosen).

Iskrene čestitke vsem nagrajencem in 
njihovim mentorjem!

Letošnji Teden obrti in podjetništva 
na Loškem je poleg osrednjega dogod-
ka – razstave izdelkov dijakov Šolske-
ga centra Škofja Loka, postregel tudi z 
drugimi dogodki, namenjenimi različ-
nim ciljnim skupinam, zaradi spreme-
njenih razmer pa so potekali po večini 
na daljavo.

V ponedeljek, 17. maja je najprej pote-
kal on-line dogodek z naslovom Mo-
žnosti pridobivanja finančne podpore 
za ustvarjalce v kulturnem in kreativ-
nem sektorju in druga podjetja. Dan 
pozneje so se na Srednji šoli za stroj-
ništvo tamkajšnji dijaki lahko udele-
žili delavnice z Matijem Goljarjem iz 
socialnega podjetja Ustvarjalnik, pos- 
peševalnika mladinskega podjetništva 

na temo kako hobi pretvoriti v posel 
in katere veščine so potrebne za uspeh 
na trgu. V večernem času je na Radiu 
Sora potekala okrogla miza v živo z 
naslovom Covid-19 kot izziv za razvoj 
in modernizacijo podjetij na Škofje-
loškem. Svoje poglede na situacijo so 
predstavili: 
• Miha Lavtar: Optiweb, spletne re-

šitve, d.o.o.
• Polona Golija: Turistični center So-

riška Planina d.o.o.
• Katarina Brence: Kmetija Pustotnik 

d.o.o. Gorenja vas
• Jernej Demšar: Bederfly d.o.o.
• Metka Sporiš: Sanjski šopek
• Tine Radinja, župan občine Škofja 

Loka

• Gašper Kleč, direkotr Razvojne 
agencije Sora d.o.o. 

• Jože Misson, predsednik OOZ 
Škofja Loka

S strokovnim predavanjem s področja 
financ je v četrtek potekalo on-line 
predavanje na temo kaj ostane tistim, 
ki ne pristanejo na ničelne obrestne 
mere. Letošnji TOP 2021 pa se je za-
ključil v sporščenem vzdušju stand-up 
komika Roka Škrlepa, ki nam je na da-
ljavo postregel s podjetniškimi forami 
in prigodami.

top 2021 poStregel 
tudi z drugiMi 
dogodKi
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Našega Rokodelskega 

centra DUO Škofja Loka 

verjetno ne bi bilo,  

če člani Sekcije DUO  

OOZ Škofja Loka  

pred dobrimi desetimi leti 

ne bi dali pobude 

za vzpostavitev prostora  

v starem mestnem jedru 

Škofje Loke, kjer bi se 

srečavali in razvijali  

svoje dejavnosti. 

duo šKofJa loKa 10 let  
roKodelSKega 
centra duo  
šKofJa loKa

Prav tako ga ne bi bilo, če ne bi po-
vezoval in združeval ljudi, ki čutijo 
odgovornost do rokodelske dediščine 
in jo prepoznajo kot tisto, ki je vedno 
pomembnejša tudi za sodobni čas. In 
centra ne bi bilo, če ga lokalna sku-
pnost s svojo podporo in odzivom ne 
bi podpirala že vsa leta. 
Naš Rokodelski center DUO je maj-
hen prostor, vendar vsebinsko izjemno 
velik in bogat. S povezovanjem moj-
strov rokodelcev in mojstric rokodelk 
na celotnem Škofjeloškem in širše, s 
številnimi razstavami, rokodelskimi 
tečaji, delavnicami, dogodki, razvojni-
mi projekti in celoletnim programom 
dokazujemo, da rokodelska tradicija 
še zdaleč ni stvar preteklosti in da je 
zanjo vedno več zanimanja. Vse to pa 
zato, ker so temelj našega dela izjemni 
rokodelci in rokodelke, ki so izjemni 
strokovnjaki na svojih področjih. V 
vseh desetih letih je Rokodelski center 
prerastel v prepoznavnega in povezal 

veliko število posameznikov, organiza-
cij in institucij. Hvala vsem, ki so tako 
ali drugače prispevali k temu, da se ro-
kodelstvo ohranja in razvija.

Ob desetletnici vas povabimo, da še 
bolj podpirate domače rokodelke in 
rokodelce in da nas obiščete v Roko-
delskem centru na Mestnem trgu. V 
poletnih mesecih vas povabimo na bo-
gat program rokodelskih doživetij, ki 
jih pripravljamo in na ogled razstave v 
ulični galeriji z razstavnimi panoji na 
Mestnem trgu. Na Tavčarjevem dvor-
cu na Visokem načrtujejo večji roko-
delski dogodek s sejemskim in razstav-
nim delom, z delavnicami, programom 
za otroke in večernim koncertom, ki 
bo predvidoma potekal 12. septembra, 
skupaj s Sekcijo DUO OOZ Škofja 
Loka pa bodo izvedli že 5. rokodelsko 
kolonijo. 

Kati Sekirnik
Foto: Katja Jemec
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OOZ Škofja Loka je 

projektni partner v okviru 

projekta, ki nosi pomenljiv 

naslov – Roko-delci. 

roKo-delci roKo-delci:  
proJeKt, Ki priSpeVa  
K ohranJanJu 
Kulturne dediščine

V projektu smo povezani partnerji šti-
rih LAS (LAS s CILjem, LAS loškega 
pogorja, LAS Obsotelje in Kozjansko, 
LAS Dobro za nas), na Škofjeloškem 
pa projekt povezuje Razvojno agen-
cijo Sora d.o.o. – Rokodelski center 
DUO Škofja Loka (vodilni partner), 
Loški muzej Škofja Loka, Območna 
obrtno – podjetniško zbornico Škofja 
Loka in LAS loškega pogorja. Projekt 
je sofinanciran iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja. Or-
gan upravljanja za izvajanje Progra-
ma razvoja podeželja RS za obdobje 
2014—2020, je Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt je v polnem teku. Vse, kar bo 
v projektu predstavljeno, ustvarjajo 
roke številnih posameznikov, mojstrov 
rokodelcev in mojstric rokodelk. Vsak 
od njih ohranja specifični del narodo-
ve identitete, vsi skupaj pa bomo skozi 
projekt pomembno prispevali k ohra-
nitvi elementov nesnovne kulturne 
dediščine. Vsebine smo oblikovali na 
podlagi prepoznanih skupnih potreb 
in priložnosti na področju dokumenti-
ranja tradicionalnih rokodelskih znanj, 
njihovega prenosa in nadgradnje, ra-
zvoja ter trženja rokodelstva.

Glavno vodilo vseh vsebin je, da z 
ustrezno predstavitvijo, izobraževanji, 
trženjem in promocijo bogato roko-
delsko dediščino in znanja interpreti-
ramo ter umeščamo v sodobni prostor 
in čas, pri čemer posebno mesto name-
njamo vključitvi rokodelstva v urbani 
prostor. 

Na Škofjeloškem se v prvem delu pro-
jekta ukvarjamo s pletarstvom. Izje-

Dokumentiranje pletarskih postopkov z 
mojstrom Janezom Krišljem. Izmenjava znanj in praks v Idriji

men poznavalec zgodovine in tehnike 
pletarstva z vitrami je mojster Janez 
Krišelj, s katerim Rokodelski center 
DUO Škofja Loka dokumentira de-
lovne postopke in pripravlja gradiva 
za izobraževalni priročnik in film na 
temo pletarstva. V Loškem muzeju 
Škofja Loka raziskujejo v arhivih in 
muzejskih depojih, rezultat skupnega 
raziskovanja pletarstva pa bo javnosti 
prikazan s skupno razstavo, ki se za-
čenja v sredini septembra 2021. OOZ 
Škofja Loka izvaja podjetniška sveto-
vanja, pripravlja pa tudi izobraževanje 
posvečeno pripravi in razvoju celotnih 
grafičnih podob posameznih rokodel-
cev in njihovih blagovnih znamk. 

Projektni partnerji sodelujemo tudi 
na srečanjih, ki so namenjena izme-
njavi znanj in praks med rokodelci. 
Eno tako srečanje, na katerem so bile 
predstavljene dobre prakse rokodelstva 
na Idrijskem in Cerkljanskem, je po-
tekalo 8. junija v Idriji. Dobili smo se 
pred Čipkarsko šolo Idrija in si ogle-
dali čipke, ki so jih izdelali učenci in 
učenke programa za otroke in mladi-
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no. Pod spretnimi prstki najmlajših varovancev so nastale 
prave vrhunske klekljane umetnine. Preko predavanja na 
temo »Kreativnost v idrijski čipki« smo bili deležni števil-
nih izkušenj pri razvijanju izdelkov v sodelovanju z različ-
nimi ustvarjalci – rokodelci, obrtniki, oblikovalci in podjetji. 
Sledila je še delavnica klekljanja »Zapestnica prijateljstva!« 
na kateri smo spoznali osnovne materiale in pripomočke za 
klekljanje in si sklekljali zapestnico.
Drugo srečanje je bilo 16. junija v Škofji Loki in je bilo 
namenjeno predstavitvi dobrih praks rokodelstva na Škofje-
loškem. Najprej smo si ogledali skupinsko razstavo Sekcije 
DUO OOZ Škofja Loka, ki so stalni člani Rokodelskega 
centra DUO Škofja Loka. Na razstavi sodeluje 22 mojstrov 
in mojstric rokodelk iz Loškega in širše Gorenjske. Sledila 
je delavnica mokrega polstenja v ateljeju Amuse, naše člani-
ce Anje Musek. Spoznali smo osnovne zakonitosti tehnike 
in izdelali svojo polsteno posodico. Nato smo obiskali še 
Loški muzej z grajskim zeliščnim vrtom. 

tri osnove tehnike prostoročnega oblikovanja gline, nato pa 
smo se v oblikovanju gline preizkusile še udeleženke. 

Tretje srečanje pa je potekalo 22. junija v Slovenski Bistrici, 
na katerem so bile predstavljene tamkajšnje dobre prakse ro-
kodelstva na temo gline in lončarstva. Po ogledu in predsta-
vitvi razstave sodobne keramike nam je gostiteljica prikazala 

Obisk Centra DUO v Škofji Loki 

Srečanje v Idriji

Izdelki udeleženk z delavnice o polstenju v ataljeju Amuse Anje Musek

V jeseni bomo na OOZ Škofja Loka izvedli sklop treh de-
lavnic na temo celostne grafične podobe. Delavnice bodo 
v prvi vrsti namenjene obstoječim in potencialnim roko-
delkam in rokodelcem iz lokalnega območja, ki še nimajo 
izdelane celostne grafične podobe oz. bi jo želeli nadgra-
diti. Namen delavnic je, da bodo udeleženci pod strokov-
nim mentorstvom ozavestili kaj zaznamuje njih in njihove 
mojstrovine in iz tega izhajali pri razvijanju idejne zasnove 
lastne grafične podobe.
Projekt Roko-delci poteka vse do konca februarja 2023, v 
tem času pa se bomo posvečali tudi drugim rokodelskih ve-
ščinam, povezovanju in prikazovanju bogate nesnovne de-
diščine. 

Foto: arhiv Rokodelski center DUO
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JubileJna  
5. roKodelSKa 
KoloniJa

Februarja leta 2017, ko sem obiskala 
Katko Žbogar, mi je predstavila svo-
jo novo pridobitev - starejšo hišo na 
Breznici pod Lubnikom. Hkrati mi je 
povedala, da bo to »hiša odprtih vrat«. 
Utrnila se mi je misel, da bi tudi roko-
delci lahko imeli svojo stalno kolonijo, 
tako kot so slikarske že običaj. Katka 
je bila takoj navdušena, prav tako Kati 
Sekirnik - vodja Centra DUO, ki sva 
jo seznanili z novico. Že istega leta 
smo organizirale prvo kolonijo in tako 
povsem spontano se je vse začelo … in 
nadaljevalo v Kalanovi hiši na Breznici.

Temo, po kateri bomo ustvarjali, do-
ločimo vnaprej. Vsakič se dobimo že v 
petek, postavimo šotore oz. se razpo-
redimo po sobah. Poiščemo si prime-
ren prostor, kjer bomo delali. Zvečer 
se zberemo ob prigrizkih, ki jih prine-
semo s seboj. Običajno si preberemo 
kakšno loško legendo, zapojemo ali 
igramo na inštrumente.

V soboto zjutraj pričnemo ustvarjati 
okoli hiše in tako je ves dan. Odmor si 
vzamemo le za zajtrk in kosilo, ki si ga 
sami skuhamo. Zvečer se zberemo ob 
kresu, kjer imamo kulturni program. 
Pridružijo se nam tudi obiskovalci. Za 
glavnega nastopajočega povabimo ne-
koga, da nam pričara prijetno počutje 
ob poslušanju in druženju.

V nedeljo, takoj po zajtrku, nadaljuje-
mo z delom vsak na svojem izdelku. Po 
kosilu pripravimo v okolici hiše manj-
šo razstavo izdelkov, ki so nastali na 
koloniji. Naši izdelki so vsakič pred-
stavljeni tudi na razstavi na različnih 
lokacijah v Škofji Loki, v Jesharni, v 
DUO centru, v Pilarni in zadnji dve 
leti v Sokolskem domu. Vsakič tudi iz-
damo bilten, ki ga oblikuje Lili Panjtar. 
Fotografije in teksti nam pomagajo, da 
si ohranimo lepe spomine.

Rokodelska kolonija,  

ki jo organiziramo za naše 

člane sekcije DUO pri  

OOZ Škofja Loka ter 

nekatere povabljene, 

poteka letos že petič. 

Vedno smo veseli 

medgeneracijskega 

druženja nas rokodelcev,  

ki se uspemo kljub svoji 

osebni različnosti lepo 

povezati v plodno 

sodelovanje.

roKodelSKa  
KoloniJa
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Letošnja kolonija je bila postavljena v 
kresni čas, zato je bila tudi tema ko-
lonije KRES - KRESOVANJE, saj 
nas živi ogenj ob večerih povezuje v 
prijetno druženje. Letos smo zaneti-
li KRES ustvarjalnosti, novih zgodb, 
druženja, … »Kres«, ki je lahko kres 
upanja, prijateljstva, povezovanja, sre-
če, ljubezni, odrešitve, jeze, besa, ne-
moči, ... Vsak si lahko sam izbere, kako 
si ga bo razlagal. Več različnih inter-
pretacij naredi dogodek še bolj zani-
miv. ... kresni ogenj, kresna noč, kresne 

rastline, kresnice, kresovanje, Kresnik 
... 

Ob tem želim navesti tudi Katkino 
misel: »Vse bolj jasno postaja, da so 
moč znanja različnih rokodelskih ve-
ščin in spretnosti, samooskrbnost, naše 
korenine in globoke vezi sodelovanja 
tiste, ki črpajo modrost iz znanja naših 
prednikov v novih podobah sedanjosti, 
da so tista zlata vez, ki nas neposredno 
navdihujejo v naravi, znanju, v mo-
drosti narave, dediščine, nas krepijo v 
naših vrednotah človeškosti in v notra-
njem ognju raziskovanja in ustvarjanja. 
Kažejo se kot nuja trenutne situacije v 
družbi, ki nas je doletela.«

Letošnji otvoritveni petek sta nam ku-
linarično popestrila kolega Matija in 
Katja, ki sta pred kratkim praznovala 

svojo okroglo obletnico. Na letošnji 
koloniji je bilo ustvarjalnih 11 roko-
delcev, večina preostalih nas je obiskala 
kolonijo v soboto popoldne. Svoje iz-
delke za razstavo bodo ustvarili doma. 
Sobotni kulturni večer ob kresu nam 
je popestril priznani škofjeloški glas-
benik Tomaž Hostnik. Veseli smo bili 
obilice obiskovalcev, s katerimi smo 
uživali ob pestrem in duhovitem re-
pertoarju nastopajočega. Tudi tokrat 
smo hvaležni gostiteljici Katki Žbo-
gar, vodji DUO centra Kati Sekirnik, 
OOZ Škofja Loka ter nam rokodel-
cem, da se je naš jubilejni dogodek v 
zadovoljstvo vseh uspešno zaključil.

Petra Plestenjak Podlogar,  
predsednica sekcije DUO



izlet upoKoJenih 
obrtniKoV  
V preKMurJe

Pravočasno, ob 6. uri zjutraj 9. junija, 
smo startali iz Škofje Loke proti Prek- 
murju. Bilo nas je 42 izletnikov, prvič 
pa z nami ni bilo »mame Tone« (op: 
Tončke Arhar), ki sedaj preživlja svoj 
čas v domu za starejše v Stari Loki. Ob 
najinem zadnjem srečanju mi je naro-
čila, da moram vse pozdraviti v njenem 
imenu in z veseljem sem njene pozdra-
ve prenesla naprej.

Dobro razpoloženi in v prijetnem  
kramljanju, predvsem pa veseli snide-
nja po dolgem času, smo hitro napre-
dovali kljub jutranji gneči in zastojem 
na vpadnici v glavno mesto.

Standardna kava in okrepčilo na poti 
ter varne roke dveh šoferjev in vodstvo 
vodiča, so bili garancija, da smo točno 
ob dogovorjenem času prispeli v Po-
murje do reke Mure in Babičevega 

mlina. Bogata zgodovina mlina in po-
sebno plavajoče leseno mlinsko kolo, 
ki se prilagaja nivoju reke Mure, nam 
je pričaralo edinstveno doživetje. Izko-
ristili smo tudi priložnost za nakup res 
domačih in svežih mlevskih izdelkov 
neposredno izpod mlinskega kolesa. V 
Veržeju smo prečkali most na Muri in 
že smo bili v Prekmurju.

Šunkarna Kodila je bila še slajša po-
staja, saj nas je čakala slastna domača 
malica. V družinskem podjetju Kodila 
že tretji rod nadaljuje tradicijo prede-
lave in sušenja mesnin. Naši predniki 
so znali shraniti in predelati meso na 
naraven način, saj niso imeli hladilni-
kov in zmrzovalnikov in raznih aditi-
vov, kot to poznamo danes. Prekmur-
ska šunka s poreklom, ki mora biti 
zorjena in iti skozi proces v vseh štirih 

Končno. Po dolgih  

9 mesecih smo lahko šli  

na izlet, seveda ob 

upoštevanju vseh ukrepov 

NIJZ, ki smo se jih morali 

držati na vseh destinacijah. 

SeKciJa  
upoKoJenceV
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letnih časih, je »paradni konj« Kodile. 
Prodajajo jo po vsej Sloveniji in tudi v 
Evropi. Da je čas zorenja skrajšan, je 
Janko Kodila v ta namen uredil štiri 
komore. V vsaki so ustvarjeni pogoji 
enega letnega časa in s tem je skraj-
šan proces predelave. V Šunkarni Ko-
dila, ki ima cca 80 zaposlenih, delajo 
dobro in predvsem na način, kot so to 
delali včasih naši predniki. V njihovih 
dobrotah je zaznati tisti pravi okus po 
domačem. Prijazno osebje je malico 
dopolnilo še s sladico. Seveda je bila to 
Prekmurska gibanica. 

Po vsakem obroku se prileže dobra 
kapljica in že smo hiteli do Hiše vin 
Cuk. Vinarstvo Cuk obdeluje približno 
27.000 trt in se nahaja v Lendavskih 
goricah na vrhu grička. O tod se vidi 
že Hrvaška, le nekaj korakov je tudi do 
meje z Madžarsko. Njihova hišna vina 
so vsa stekleničena in se prodajajo iz-
ključno samo pri njih doma. Brbončice 
smo razvajali z dvema rdečima in tremi 
vrstami belih vin. Za nevtralizacijo pri 
degustaciji pa so poskrbeli pravkar pe-
čeni »pereci«. Vina imajo tudi posebna 
imena kot na primer »Kindermaher« 
in »Piroškove solze«. Da je družina res 
podjetna, dokazuje tudi to, da se ukvar-
jajo še s cvetličarstvom, v ponudbi pa 
imajo tudi osem dvoposteljnih sob in 
apartmaje v lično urejenih hišicah. Nji-
hova hiša je krita s slamo, interier pa 
opremljen z veliko lesa in dodatki roč-
ne izdelave, kar daje hiši zelo topel in 
prijeten občutek bivanja. Tudi okolica 
hiše je zelo lepo in skrbno urejena, pika 
na i pa je vsekakor gospodinja, ki nam 

je na izviren in humoren način pred-
stavila njihova vina, delo in življenje. 
Bila je zelo duhovita, izvirna in tudi 
zelo strokovno podkovana. Zelo smo 
se zabavali in uživali v njeni razlagi. 
Kar težko smo se poslovili in nekateri 
so že razmišljali o koriščenju turistič-
nih bonov kar pri njih. 

Le lučaj stran nas je že čakal stolp 
Vinarium, ena najbolj obiskanih de-
stinacij do »korona časov« v Sloveniji. 
Razgledni stolp na nadmorski višini 
344,35 m je visok 53,5 m in je z 240 
stopnicami res prava atrakcija. Neka-
teri smo se nanj povzpeli peš, drugi z 
dvigalom in na vrhu ob močnem vet- 
ru občudovali štiri države: Sloveni-
jo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. 
Najlepša je bila seveda Slovenija z ne-
skončno Panonsko nižino, žitnimi po-
lji in majhnimi belimi hiškami. Seveda 
nismo pozabili na obvezne skupinske 
fotografije.

Že nas je čakal bograč v tipični pre-
kmurski gostilni »Pri Lojzi« ob Bu-
kovniškem jezeru, kjer smo se prav 
lepo okrepčali in odžejali s kozarcem 
domačega vina iz njihove ponudbe in 
domače »fontane vin«.

Sledil je obvezen sprehod do Bu-
kovniškega jezera, kamor ljudje radi 
zahajajo zaradi 26 energijskih točk 
in zdravilne izvirske vode, katero je 
»verjetno blagoslovil Sv. Vid«. Njemu 
v čast blizu jezera stoji tudi kapelica. 
Voda naj bi zdravila oči in obraz. Oko-
li jezera s površino 8 hektarov površine 
je speljana tudi gozdna učna pot.

Dan se je že prevesil v večer, ko smo 
se obrnili proti domu, na poti pa smo 
se ustavili še v Bogojini ob znameni-
ti Plečnikovi cerkvi. Od leta 1925 do 
1927 je naš znameniti arhitekt Plečnik 
naredil načrt in postavil ob ruševinah 
stare cerkve današnjo. V notranjosti 
cerkve se vidi ločeni del in vidna je 
razlika staro - novo.

Dan je bil popoln, z obilo doživetij, 
dobre in okusne domače hrane, lepe-
ga vremena in odličnega vodenja. Naš 
vodič je bil res neumoren pri podajanju 
vseh informacij, zelo prijazen, ustrežljiv 
in zabaven. Šoferja sta nas varno pripe-
ljala čez Trojane domov v Škofjo Loko. 

V upanju, da gremo spet kmalu na iz-
let, smo se zadovoljni poslovili. Veseli 
smo, da smo po dolgem času spet lah-
ko skupaj preživeli tako lep dan.

Mira Bevk



MeMorial  
V SpoMin  
na poKoJne  
športniKe – obrtniKe

V času vodenja Športne sekcije sem, tudi na pobudo takratnega predsednika 
OOZ Škofja Loka Franca Šifrarja, predlagal, da v okviru sekcije vsako leto v 
mesecu maju priredimo »Šifrerjev memorial«, kegljaško tekmovanje v spomin 
Janeza Šifrerja. Prvo tekmovanje je bilo izvedeno leta 1991.
V letih, ki so prihajala, so se od nas poslovili še nekateri člani Športne sekcije, kot 
so Porenta Ivan, Kos Tine, Florjančič Ciril in Gaber Jože. Odločili smo se, da s 
prirejanjem kegljaškega tekmovanja nadaljujemo in dogodek smo poimenovali 
»Memorial v spomin na pokojne športnike - obrtnike«.
Zgoraj omenjeni pokojni so bili dobri športniki in naši pravi prijatelji. Skupaj 
smo vrsto let zastopali OOZ Škofja Loka na raznih tekmovanjih, kjer smo se 
srečevali s predstavniki drugih območnih obrtno-podjetniških zbornic po vsej 
Sloveniji.

Rezultati letošnjega srečanja:
1. mesto: Košmelj Jani, 619 podrtih kegljev
2. mesto: Hajnrihar Jure, 590 podrtih kegljev
3. mesto: Oberstar Edo, 588 podrtih kegljev
Za nepoznavalce kegljaških dosežkov naj dodam, da 
so letošnji rezultati na ravni državnih dosežkov.
Želim si, da tudi v bodoče aktivnost OOZ Škofja 
Loka na športnem področju ne bi zamrla, zato upam, 
da bomo na nivoju naše zbornice uspeli določiti ne-
koga, ki bi koordiniral športno dejavnost članov, v ta 
namen pa bi zbornica tudi namenila določena finanč-
na sredstva.
Razmisliti moramo o tem, da je tudi v tem času po-
membno vzdrževati povezanost med obrtniki in pod-
jetniki v regiji. Tako se na primer kegljaško srečanje v 
regiji lahko organizira z nizkimi finančnimi sredstvi. 
Že v preteklosti so bila taka srečanja uspešno izvede-
na, čeprav so bili časi za obrtniške dejavnosti tudi ta-
krat težki, s podobnimi problemi pa se srečujejo tudi 
današnji obrtniki in podjetniki (nakup strojev, dostop 
do novih poslov, prostorske težave itd.).
Verjamem, da bi tudi z boljšo aktivnostjo v športu in 
raznimi srečanji privabili nove člane v članstvo OOZ 
Škofja Loka.

Emil Šinkovec
Foto: Emil Šinkovec

Kar veliko let je že minilo 

od takrat, ko nas je 

nepričakovano za vedno 

zapustil takratni prvi 

predsednik Športne sekcije 

Janez Šifrer. 

športna  
SeKciJa
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Zbornica za svoje potrebe uporablja 
prvo nadstropje v Domu obrtnikov 
in del mansarde v Centru storitvene 
obrti, kjer se nahaja velika sejna soba 
oz. predavalnica. Vsi ostali prostori so 
oddani v najem samostojnim podjet- 
nikom in podjetjem, ki plačujejo na-
jemnino, s čimer se ustvarijo dodatni 
prihodki za potrebe delovanja zborni-
ce in aktivnosti njenih članov. 

V marcu 2020 je izbruhnila epide-
mija, ki je spremenila celotno poslo-
vanje zbornice. Izvajanje načrtovanih 
projektov, seminarjev, izobraževanj, 
strokovnih ekskurzij in izletov, je bilo 
od sredine marca pa vse do konca leta 
2020 praktično onemogočeno. Z od-
povedjo dogodkov zaradi omejitev 
s strani države in kljub zmanjšanju 
prihodkov iz naslova članarin in na-
jemnin zaradi oprostitev zaradi epide-
mije, pa je zbornica uspela privarčevati 
del tekočih finančnih sredstev, zato je 
bil podan predlog, da se prostori po 
več kot 35. letih končno prenovijo. 

Opravljena je bila analiza obstoječega 
stanja opreme in prostorov. Na podlagi 
finančnih projekcij, je Upravni odbor 
zbornice na svoji 13. seji dne 2. 12. 
2020 soglašal s predlogom predsedni-
ka Jožeta Missona in sprejel sklep, da 
se izvede celovita prenova prostorov 

uSpešna prenoVa 
proStoroV naše 
zbornice

OOZ Škofja je lastnik 

Doma obrtnikov,  

Spodnji trg 2  

in Centra storitvene obrti, 

Spodnji trg 2a.  

Obe stavbi sta bili zgrajeni 

s pomočjo dodatnih 

prostovoljnih prispevkov,  

ki so jih namensko 

plačevali člani zbornice. 

Prostori zbornice  

so bili opremljeni  

v letu 1985 in 1988.

prenoVa  
poSloVnih  

proStoroV

Tajništvo

Mala sejna soba
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Pri prenovi so sodelovali:

KaKo SMo prežiVeli 
lanSKo leto?
Leto 2020 je bilo v vseh pogledih ne-
navadno leto. Odvijala se je (in se še 
vedno) situacija, s kakršno se še nismo 
srečali. Virus SARS-CoV-2, ki je znan 
tudi pod imenom novi koronavirus 
2019 (COVID-19), je s svojo izredno 
nalezljivostjo povzročil pandemijo v 
celotnem svetu, Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) pa je situacijo 
razglasila za javnozdravstveno krizo 
mednarodnih razsežnosti.

Država je z omejevanjem dejavnosti, 
nenehnim sprejemanjem novih in po-
novnim spreminjanjem ravno sprejetih 
odlokov, s številnimi protokoronski-
mi zakoni in ukrepi povzročala pravo 
zmedo med obrtniki in podjetniki tudi 
na Loškem. Zbornica je zato vsem, ne 
samo svojim članom, skušala zagotav- 
ljati aktualne in strokovno preverjene 
informacije ter na ta način pomiriti 
brezupni položaj, v katerem se je v tis- 
tem trenutku znašel marsikateri loški 

obrtnik in podjetnik. Naše telefonske 
linije so pregorevale. Ker pa smo vse in-
formacije objavljali tudi na naši splet- 
ni strani, se je obisk le-teh v primerjavi 
z lanskim obdobjem močno povečal, 
s tem pa tudi število uporabnikov. Na 
spletni strani smo objavili 269 prispev-
kov, dosegli kar 45.540 ogledov splet- 
ne strani. Povečalo se je tudi število 
uporabnikov, in sicer jih je bilo 18.760 
(v letu 2019 jih je bilo 7.884).

Lahko rečemo, da je bila v letu 2020 
glavna dejavnost zbornice namenjena 
izvajanju svetovanja in informiranja 
o sprejetih ukrepih. Pri zagotavljanju 
preverjenih in verodostojnih informa-
cij je bila zbornici v največjo pomoč 
Obrtno-podjetniška zbornica Slove-

zbornice v 1. nadstropju Doma obrtni-
kov. Imenovana je bila tudi komisija za 
pregled ponudb in izvajanje nadzora 
nad izvedenimi deli. Vrednost investi-
cije je znašala cca 60.000 evrov.

Pred praznitvijo prostorov in odstra-
nitvijo opreme, je strokovna služba 
zbornice, skupaj z gospodarjem stavb 
Antonom Bevkom, v času od 14. de-
cembra 2020 do 4. januarja 2021 po-
skrbela za ureditev arhiva in preseli-
tev kartotečnih omar v klet stavbe ter 
odvoz ostankov na deponijo. 

Dela v fazi prenove so bila izvedena v 
času od 5. januarja do 24. februarja 

2021, prenova pa je potekala tekoče in 
brez posebnosti. Vsa dela je koordini-
ral Uroš Jenko. 

V času prenove je strokovna služba 
normalno poslovala v veliki sejni sobi 
v mansardi Centra storitvene obrti, 
tako da delo s strankami ni bilo mo-
teno, bilo pa je prilagojeno razmeram 

oz. ukrepom za preprečevanje okužb z 
novim korona virusom. 

Ob zaključku del lahko ugotovimo, 
da so bila dela izvedena kvalitetno, ce-
novno ugodno, izvedli pa so jih člani 
zbornice. Lahko smo ponosni na nove 
prostore, saj bomo opremo lahko upo-
rabljali še veliko let. 

Sprejemna pisarna Kuhinja in priročni arhiv
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nije (OZS) in njene svetovalne služ-
be, saj imamo ves čas na voljo njiho-
vo strokovno podporo in pomoč, naše 
svetovanje pa tako postane veliko lažje.

Eno od pooblastil, za katero zbornica 
ne prejme plačila, je opravljanje po-
stopkov na točki SPOT registracije, v 
preteklosti označeno kot VEM točka. 
V Škofji Loki je naša zbornica ena iz-
med treh točk.

V letu 2020 zaradi splošnega stanja v 
Sloveniji in svetu ni bilo registriranih 
toliko novih podjetij, kot v preteklih 
letih. Kljub temu je bilo na naši zbor-
nici opaziti porast registracij s.p., be-
ležili pa smo zelo velik porast prejetih 
pooblastil za opravljanje postopkov 
preko portala SPOT (bolniški listi, 
potrdila za delo v tujini, delovna dovo-
ljenja…), saj država omogoča oddajo 
vlog za različne postopke preko tega 
portala. 

V času omejevanja fizičnega poslova-
nja s strankami smo postopek izvajali 
izključno na daljavo. Celoten postopek 
je strokovni službi vzel veliko časa, zato 
smo takoj po delni sprostitvi ukrepov s 
strani vlade ponovno pričeli s fizičnim 
sprejemanjem strank. Postopek smo 
nekoliko spremenili in poenostavili, 
tako da stranka za podpisovanje vlo-
ge na zbornici porabi čim manj časa. 

V letu 2020 smo izvedli čez 2.000 po-
stopkov, kar je še enkrat več kot npr. 
leto poprej. 

Kljub temu, da smo izvajali dogodke le 
do razglasitve epidemije, smo bili kar 
aktivni. Tako smo sodelovali v Kredit- 
ni shemi, kamor sredstva poleg zbor-
nice namenjajo tudi vse štiri občine, v 
projektih Okusi Škofjeloškega in Ro-
ko-delci, sodelovali smo z MIC Škofja 
Loka in BSC Kranj v projektu CAS-
CO, veliko pa smo se ukvarjali tudi z 
razdelitvijo zaščitnih mask. 

Leto 2020 je bilo prav gotovo posebno 
leto. Eno tistih let, ki bi si jih po eni 
strani želeli čim prej pozabiti. Izvaja-
nje načrtovanih projektov, seminarjev, 
izobraževanj, strokovnih ekskurzij in 
izletov, je bilo od sredi marca pa vse 
do konca leta 2020 praktično one-
mogočeno. Žal smo bili primorani 
odpovedati vse naše načrtovane in že 
tradicionalne družabne dogodke, kot 
je Obrtniški ples, gledališka predsta-
va, Božično-novoletni koncert, pred-
novoletno srečanje upokojenih obrt- 
nikov, sestanki in srečanja članov po 
strokovnih sekcijah, … Na srečo smo v 
decembru izvedli vsaj obdaritev otrok, 
kjer se otroci sicer niso osebno srečali 
z Božičkom in si ogledali igrico, so pa 
bili vseeno deležni njegove pozornosti 

v obliki darila. Prav tako smo septem-
bra lahko izvedli podelitev priznanj ju-
bilantom na Loškem gradu in jesenski 
izlet za upokojene obrtnike. 

Aktivnosti smo morali zelo prilagodi-
ti razmeram, odpadli so vsi družabni 
dogodki, sestanki sekcij, strokovne ek-
skurzije, izleti… Aktivnosti, na katerih 
je zbornica gradila pripadnost član-
stvu. Po drugi strani pa se je izkazala 
moč obrtno-zborničnega sistema in 
njegove svetovalne funkcije. Pravoča-
sne in pravilne informacije so v kaotič-
nem času marsikateremu obrtniku in 
podjetniku pomagale pri sprejemanju 
premišljenih odločitev. 

Za malo gospodarstvo in poslovne sub- 
jekte želimo ostati »prva pomoč« in 
»varuh njihovega poslovanja«, saj ob 
svojem vsakdanjem delu in iskanju pos- 
la nimajo časa za iskanje nasvetov pri 
različnih inštitucijah in preverjanju ve-
rodostojnosti informacij, pridobljenih 
na spletu.

S skrbnim in kvalitetnim delom vod-
stva zbornice in strokovne službe, v 
sodelovanju s specializiranimi strokov-
njaki ter skupnimi močmi, želimo do-
segati zastavljene cilje tudi v bodoče.

težaVe V čaSu Korone

Prišel je datum 13. 3. 2020 in Slovenija se je ustavila. 
Razglašena je bila epidemija. Ljudje so hiteli po zadnjih 
nakupih hrane in se »zatekli« v svoja stanovanja. Zavla-
dala je panika. Delavci so po večini ostali doma in po-
slušali novice. Za obrtnike in podjetnike pa se je začela 
kalvarija. Začela so se zastavljati vprašanja, kot so: kako 
bodo delavcem izplačali plače, kako bodo odplačali kre-
dite … Nekatere stranke so bile vezane na dobavne roke 
in delavci niso hoteli na delo, nekateri delavci bi radi de-
lali, pa niso smeli …
Za naše podjetje, ki se ukvarja z računovodskimi sto-
ritvami, se je začelo težko obdobje. Težava ni bila v 
pomanjkanju dela, ampak v prekomerni obremenjeno-
sti zaposlenih. Naj povem, da so nekatere stranke vsa-
kodnevno klicale in se zanimale za nove informacije v 

zvezi z zaposlenimi in njihovimi možnostmi poslovanja. 
Vlada je začela pripravljati in objavljati predloge inter-
ventne zakonodaje. Predlogi, informacije in spremembe 
so se spreminjale iz ure v uro. Za nas je bil glaven in 
najbolj relevanten vir informacij Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Škofja Loka. V »korona času« so bili 
vedno dosegljivi, pripravljeni na nudenje pomoči v obliki 
svetovanja in naš sogovornik v iskanju rešitev. Z njimi 
smo usklajevali vprašanja in odgovore. Probleme iz te-
rena smo preko območne zbornice posredovali Obrtno- 
podjetniški zbornici Slovenije in po mojem mnenju so 
se, kljub stanju, neverjetno hitro reševali. 

Ko danes zrem v preteklost in se spomnim negodovanj 
v zvezi z reševanji problemov ugotovim, da smo čas »ko-
rona krize« prebrodili odlično. Skupaj z našo zbornico in 
razumnimi sogovorniki na drugi strani.

Peter Podobnik, Sofer d.o.o.
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noVičKe

zamenjava člana v upravnem  
in uredniškem odboru

Skupščina OOZ Škofja Loka je na svoji dopisni seji v fe-
bruarju 2021 sprejela sklep in Matjaža Oblaka, na njegovo 
željo, razrešila kot člana Upravnega odbora OOZ Škofja 
Loka in na njegovo mesto, na predlog predsednika zbornice 
Jožeta Missona, do zaključka mandata imenovala Boštjana 
Stanonika, lastnika in direktorja podjetja Zidarstvo Stano-
nik d.o.o. iz Žirov. Prevzel je tudi mesto podpredsednika 
naše zbornice za območje občine Žiri. Boštjan Stanonik je 
sicer že vrsto let član Skupščine OOZ Škofja Loka, kamor 
je bil izvoljen kot predstavnik Sekcije gradbenikov. 
Upravni odbor pa je, prav tako na željo Matjaža Oblaka, 
na njegovo mesto v Uredniškem odboru imenoval Tomaža 
Mlakarja, lastnika in direktorja podjetja Kins d.o.o. iz Ži-
rov. Tomaž Mlakar že opravlja funkcijo predsednika Sekcije 
kovinarjev pri naši zbornici, obenem pa je član razširjenega 
Upravnega odbora.

dobili smo obisk s Koroške

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 
2018-2022«, so nas obiskali iz SPOT Svetovanje Koroška. 
Ogledali so si dobre prakse na področju lesarstva, in si-
cer podjetji dveh naših članov: Pohištvo Potočnik, Aleš 
Potočnik s.p. in Mizarstvo Jezeršek d.o.o. Med celotnim 
obiskom je udeležence spremljal Uroš Jenko, predsednik 
Sekcije lesarjev pri naši zbornici. 
Obisk je bil namenjen spoznavanju dejavnikov razvoja na 
področju lesarstva. Diskusija v obeh podjetjih in na naši 
zbornici v Škofji Loki, kjer jih je sprejel tudi predsednik 

Jože Misson, je dala možnost izmenjave pogledov ter na-
daljnjega sodelovanja. Ob tej priložnosti so si udeleženci 
pod strokovnim vodstvom Mire Bevk ogledali tudi staro 
mestno jedro Škofje Loke.

izvedli smo usposabljanji za voznike

Po več kot letu dni, smo ponovno izvedli usposabljanje za 
voznike. V skladu z omejitvami, ki sta jih postavila država 
in NIJZ, je bilo število udeležencev omejeno na 50 oseb, 
čeprav je bilo interesentov veliko več. Usposabljanje po pro-
gramu 2020 je potekalo 26. junija, za leto 2021 pa 3. julija. V 
letošnjem letu bomo predvidoma izvedli še tri usposablja-
nja, in sicer v septembru, oktobru in novembru. 
Trenutno je podaljšana veljavnost kode 95, vpisane v voz-
niško dovoljenje ali izdano izkaznico, in sicer za vse kar je 
poteklo:
• od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 za 10 mesecev od poteka 

veljavnosti,
• od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020 za dodatnih 6. mesecev od 

poteka veljavnosti oz. do 1. 7. 2021. 
Poleg navedenega se z enako dinamiko podaljšujejo tudi 
potrdila o rednem usposabljanju za podaljšanje veljavnosti 
temeljne kvalifikacije.Obisk pri Pohištvu Potočnik, Aleš Potočnik s.p.

Obisk pri podjetju Mizarstvo Jezeršek
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