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Združeni smo močnejši

Septembra 1968, v časih, ki obrtništvu niso bili naklonjeni, so se na Bledu sestali tedanji 
obrtniki. Ustanovili so Združenje samostojnih obrtnikov Radovljica z namenom in željo, 
da dobijo organizacijo, preko katere bo glas obrtnika prišel do oblasti. Zbornica je vse od 
takrat pomemben sogovornik državnih organov.

Zdaj je za nami že  petdeset let sprememb poslovnega okolja, delovanje obrtnikov v dveh državah, 
dveh sistemih, veliko obratov na lokalnem in globalnem trgu, svetovne krize in drugega, kar po-
membno vpliva na delovanje obrtnikov in podjetnikov.

V času hitrih svetovnih sprememb in gospodarske krize je bil obrtniški in podjetniški staž izpos- 
tavljen vedno novim izzivom, za katere se potrebuje nova znanja, ustrezno poslovno okolje ter 
dobro informiranost.

Prav zato je potrebna stanovska organizacija, kot je Območna obrtno-podjetniška zbornica  
Radovljica in celoten obrtno-podjetniški zbornični sistem.

Mislim, da je treba dati vso zahvalo vsem našim predhodnikom, od ustanoviteljev do preteklih 
predsednikov, članov upravnih odborov in drugih članov, ki so podpirali našo stanovsko organiza-
cijo do današnjih dni.

Vsem tistim, ki so nas v zgodnjem obdobju po uveljavitvi prostovoljnega članstva zapustili, pola-
gam na srce, da še enkrat pretehtajo svojo odločitev: vse pozitivne in negativne stvari ter se nam 
v bližnji prihodnosti spet pridružijo. S svojimi predlogi lahko sodelujejo pri delu zbornice in sou-
stvarjajo boljšo gospodarsko klimo v naših dejavnostih.

Veliko je v naši družbi še neurejenega, zato sem prepričana, da združenja, kot je Območna  
obrtno-podjetniška zbornica Radovljica, ne bodo nikoli propadla.

Danes je rek, da smo združeni močnejši,  bolj prisoten kot kadarkoli prej, zato bom drugi mandat 
delovala povezovalno in odgovorno, v korist članov ter širše družbene skupnosti.

Marija Hudovernik, 
predsednica OOZ Radovljica
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Obrtniki in podjetniki smo gonilna sila slovenskega gospodarstva

Obrt je že od samih začetkov pomembno zaznamovala slovenski prostor. V srednjem veku so  
se k nam priseljevali obrtniki iz nemških krajev, rokodelstvo pa se je v naših krajih razvijalo že v 
grško-rimskih časih. Zato niti ne preseneča, da je obrtništvo in malo podjetništvo v Sloveniji tako 
razvito še dandanes. Malo gospodarstvo predstavlja več kot 98 odstotkov celotnega slovenskega 
gospodarstva in v njem je zaposlenih okrog 230 tisoč oseb. Zato trdim, da smo obrtniki in pod- 
jetniki gonilna sila slovenskega gospodarstva. 

Tudi obrtniško povezovanje na slovenskih tleh ima dolgo zgodovino. Bistvo cehovskega povezo-
vanja obrtnikov v preteklosti in združevanja obrtnikov v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
danes pa je pravzaprav zelo podobno. Tako, kot so si nekoč cehi prizadevali za »varovanje interesov 
članov«, se danes v zbornici trudimo, da bi bil glas obrtnikov in podjetnikov slišan, naše zahteve pa 
realizirane. 

Obrtniki in podjetniki polnimo državno blagajno, zaposlujemo in v vseh pogledih pomembno  
vplivamo na razvoj naše države in družbe kot celote. Prav zato je še toliko bolj nerazumljivo, zakaj 
nekateri politiki ali posamezne vlade ne prepoznajo pomena obrtnikov in podjetnikov ter nas  
ne upoštevajo v zadostni meri. Slovenska zakonodaja je še vedno neprijazna do obrtnikov in pod-
jetnikov, imamo polno nerazumnih birokratskih ovir, stroški dela so previsoki. Posledično pa s tem 
zaviramo razvoj in zmanjšujemo konkurenčnost obrtnikov in podjetnikov.

Obeležujemo 50 let delovanja naše zbornice, njeni zametki segajo v leto 1850. Ne predstavljam 
si, kaj bi bilo, če ne bi imeli svoje stanovske organizacije. V zbornici se vsakodnevno trudimo, da 
poslovno okolje izboljšamo, da zakonske predpise spremenimo ali jih naredimo vsaj znosnejše za 
obrtnike in male podjetnike. Ključni cilj zbornice je namreč pomagati obrtnikom in podjetnikom 
na vse možne načine. To počnemo že pol stoletja in to bo naš glavni cilj tudi v prihodnje.

Ob tej priložnosti se zato iskreno zahvaljujem vsem, ki nas podpirate s članstvom v zbornici, in 
vsem, ki ste na kakršenkoli način delovali v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu. Verjamem, 
da ima naša stanovska organizacija s krovno zbornico in z vsemi 62 območnimi zbornicami svetlo 
prihodnost in da jo bomo v dobrobit obrtnikom in podjetnikom znali razvijati in ohraniti še za 
naslednje rodove.  

Branko Meh,  
predsednik OZS
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Pol stoletja

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica praznuje pol stoletja svojega obstoja. Visoki 
jubilej je izredno pomemben, ko se zavemo, v kakšnem času je bilo ustanovljeno združenje naših 
zasebnih podjetnikov. Po dobrih dveh desetletjih se je povojna oblast na vse načine trudila za-
treti zasebno iniciativo. Na koncu pa je le uradno priznala, da brez obrti, brez malih podjetnikov, 
družba enostavno ne more delovati. Šolski sistem je bil razvoju obrti nenaklonjen še dolgo po osa-
mosvojitvi Slovenije. Vajeniški sistem, ki je od pamtiveka osnova ohranitve obrtništva, počasi spet 
pridobiva na pomenu. Brez prenosa znanja na mlajše rodove izginjajo predvsem tiste male tajne 
posamezne obrti, ki so osnova za njen uspeh. Na žalost so tudi v teh petdesetih letih mnoge obrti 
izumrle, nekatere predvsem zaradi spremembe načina življenja. Veseli me, da se je vsaj na Bledu 
ohranilo izdelovanje lesenih čolnov. Ohranila sta se stara načina prevoza s pletnami in kočijami, ki 
izjemno lepo dopolnjujeta turistično ponudbo kraja. 

Tudi sedanja država ni najbolj naklonjena obrti. Kot vse dosedanje oblasti tudi to skrbi, da ne bi 
kdo preveč zaslužil in kako bi se obrtnikom čim več pobralo. Velika, nefleksibilna podjetja se imajo 
še za hrbtenico gospodarstva, od malih, ki so dostikrat osnova njihove uspešnosti, pa se pričakuje, 
da se stalno prilagajajo. Tako bo ostalo še dolgo. 

Čas gre seveda neizogibno naprej. Nekaterih poklicev ni več, rojevajo se novi. Še vedno pa velja, 
da so mali močnejši, če se združujejo. Prav zato me za prihodnost Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Radovljica ne skrbi in ji še dolga leta želim uspešno opravljanje svojega prepotrebnega 
poslanstva. 

Janez Fajfar,
župan Občine Bled
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Spoštovani,

obrt in obrtniki so neločljivo povezani s civilizacijo in človeško kulturo. Tudi v občini Bohinj se 
pomena obrti in podjetništva zelo dobro zavedamo, zato podpiramo Območno obrtno-podjet- 
niško zbornico Radovljica, s katero dobro sodelujemo. Zavedamo se pomena zbornice in njene 
pomoči bohinjskim obrtnikom. Želja naših obrtnikov je, da jih Obrtna zbornica  povezuje, obve-
šča o spremembah zakonodaje, druži in organizira izobraževanja in predavanja. Vse to ji dobro 
uspeva. Med najbolj pomembne dejavnike obveščanja in povezovanja spadata interno glasilo, kjer 
lahko naši obrtniki dobijo vse informacije o dogajanju in delu, ter projekt e-Vem, preko katerega 
lahko urejajo vse v zvezi s svojim delom. Za občino je ključnega pomena to, da se naši obrtniki po-
vezujejo z ostalimi obrtniki po celotni Sloveniji. Spodbudna je tudi skrb zbornice za organiziranje 
raznih pohodov, izletov, srečanj in ogledov sejmov za svoje obrtnike in njihove člane.

Želim, da poslanstvo in tradicija zbornice ne bi zamrla, da bi se kljub novim okoliščinam, ki pri-
hajajo z novostmi obrtnega zakona, še nadaljevala, ter da bi še naprej uspešno prenašala ideje in 
želje pri oblikovanju nove zakonodaje na področju davkov in razvoja. 

Na koncu vsem članicam in članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica čestitam za 
vaš jubilej in vam še naprej želim uspešno delo z obrtniki in dobro sodelovanje z Občino Bohinj. 

Jože Sodja,
podžupan v začasnem  

opravljanju funkcije župana 
Občine Bohinj
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Spoštovani podjetniki in podjetnice, obrtniki in obrtnice

V čast mi je, da lahko ob 50-obletnici radovljiške Območne obrtno-podjetniške zbornice nagovo-
rim vse vas, prodorne, podjetne in ustvarjalne podjetnike in obrtnike. Seveda tudi vse podjetni-
ce in obrtnice, ki so nemalokrat še prodornejše, podjetnejše in ustvarjalnejše od moških kolegov. 
Nagovarjam pravzaprav pomemben motor lokalnega delovanja. Paleta dejavnosti, ki jih izvajate 
samostojni podjetniki in obrtniki, je pisana kot najbarvitejša mavrica. Hvala vam, da nam omo-
gočate zadovoljevanje nešteto različnih potreb in ste v naši neposredni bližini na voljo tudi izven 
delovnega časa. Podjetništvo ni status, temveč način življenja. Je proces ustvarjanja nečesa novega 
in prevzemanje tako nagrad kot tveganja. Za podjetništvo niso dovolj ideje, volja in znanje, temveč 
tudi pogum. V krutem poslovnem svetu je mali podjetnik najbolj ranljiv in v slabem največkrat 
prepuščen samemu sebi. 

Na srečo se je pred 50 leti osnovala Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica. Zbornica 
v skladu s svojim poslanstvom spodbuja zagotavljanje razmer, ki obrtnikom in malim podjetni-
kom olajšujejo gospodarjenje ter spodbujajo in omogočajo njihovo rast in razvoj. Svojim članom 
in ostalim je na voljo za pomoč pri malodane vsaki težavi, zaradi katere potrkajo na njena vrata. 
Ustanova, ki dela zgolj in samo v prid svojim članom in članicam. Povezovanje sorodnih dejav- 
nosti, izobraževanja, seznanjane z zakonodajnimi novostmi, pomoč pri raznih zapletih in še 
mnogo drugih aktivnosti, ki jih zbornica izvaja, so postale med malimi podjetniki nepogrešljive.  
Z roko v roki, v dobrem in slabem, je zbornica povezana s svojimi člani in članicami. 

Ob častitljivem jubileju čestitam vodstvu Zbornice in vsem strokovnim sodelavcem in sodelav-
kam. Čestitam vsem dolgoletnim podjetnikom za vztrajnost, pogum in željo po obstoju in napred-
ku. Čestitam vsem začetnikom, ki se podajate v poslovne vode – zavedajte se, da niste sami – z vami 
je Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica! 

Veliko sreče in uspeha! 

Peter Torkar,
župane Občine Gorje
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Ob 50-letnici Območne obrtno-podjetniške zbornice  
Radovljica

Obrtništvo in podjetništvo sta močan steber gospodarstva v radovljiški občini. 
Na našem območju imata že dolgo tradicijo in pomembno vlogo v gospodarskem  
razvoju. Zagotavljata delovna mesta, porabnikom omogočata kakovostne storitve 
in proizvode ter večjo izbiro in prispevata k razvoju celotnega družbenega življenja. 
Naši podjetniki s kakovostjo in z inovativnostjo uspešno nastopajo na lokalnih trgih 

in preko meja, s tem pa pozitivno vplivajo tudi na prepoznavnost in ugled občine Radovljica. 

Občina Radovljica razvoj obrti in podjetništva spodbuja z več ukrepi. Podjetnikom preko vsako- 
letnega javnega razpisa namenjamo finančne spodbude za odpiranje novih delovnih mest in 
samozaposlovanje, razvoja socialnega podjetništva, izobraževanje, usposabljanje in promocijo. 
Letos smo prijave spodbudili tudi z delavnico, na kateri smo predstavili posamezne ukrepe in za 
čim lažjo prijavo na razpis pomagali pri izpolnjevanju obrazcev. Sofinanciramo izvajanje podjet- 
niških krožkov v osnovnih šolah, delavnic in predavanj za podjetnike, poimenovanih Podjetni-
ška kavica, točko e-Vem z brezplačnim podjetniškim svetovanjem in podjetniški pospeševalnik - 
coworking center na Jesenicah, namenjen razvijanju in realizaciji poslovnih idej. Lani smo v okviru 
projekta Štartaj svojo podjetniško idejo financirali brezplačne delavnice za vse, ki želijo v doma-
čem okolju ustvariti in uresničiti podjetniško idejo. Podpiramo radovljiško Tržnico obrtnikov in 
predstavitev obrtnikov ter podjetnikov na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Da bi poudarili 
pomen ohranjanja dediščine starih obrti, smo jeseni ob jubileju Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Radovljica v občinski stavbi gostili razstavo fotografij lokalnih obrti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica za razvoj podjetništva in obrti, izobraževanje 
ter podporo svojih članov in ščitenja njihovih interesov na območju naše občine uspešno skrbi že 
50 let. Zbornica je tudi pomemben in konstruktiven partner Občine Radovljica pri oblikovanju 
ukrepov v podporo podjetništva. Ob visokem jubileju Zbornici in vsem njenim članom čestitam 
z zahvalo za vsa dosedanja prizadevanja in željo za nadaljnje uspešno delovanje in sodelovanje.

Ciril Globočnik,  
župan Občine Radovljica
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Obrt, ljubi moji, je stara kot svet.
Franc Ankerst

Kolarstvo, Rok Sitar, Spodnji Otok
fotografija: Žarko Petrovič
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Delavnica kolarja Jakoba Rozmana v Bohinjski  Bistrici Ključavničarska delavnica Leopolda Sartorija v Radovljici

Izvoščki za Bled pred Legatom v Lescah

Stara Radovljica s Homanovo trgovino
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Organizirana obrt  
in podjetništvo skozi čas

Petdeset let mineva od ustanovitve Obrtno-podjetniške zbornice  
Radovljica, to je v zgodovini sicer kratka doba, vendar se je v tem času 
obrtniška organizacija večkrat preoblikovala, zato je prav, da so ta pre-
oblikovanja obrazložena.

Stanovska organizacija je stara nekaj stoletij, saj so cehi imeli po-
membno vlogo pri razvoju srednjeveških mest in prebivalcev ta-
kratnih kraljevin in dežel. Zasnove združevanja na našem območju 
segajo še v čas Avstrije in Avstro-Ogrske monarhije in so se nadalje-
vala med obema svetovnima vojnama. Leta 1859 je bil spremenjen 
obrtni red, ki je zamenjal cehovsko uredbo in uvedel prost razvoj 
obrtništva. Na našem koncu so se obrtniki organizirali leta 1905, ko so 
ustanovili obrtniško društvo za radovljiški sodni okraj. Druga oblika 
združevanja so bile zadruge, ki so omogočale organizirano nastopa-
nje na trgu, enotno nabavo in širjenje posameznih dejavnosti. Taki za-
drugi so ustanovili tudi žebljarji v Kropi in Kamni Gorici. V državi SHS, 
kasneje imenovani Jugoslavija, so se obrtniki povezovali v društva in 
zadruge. Velik poudarek je bil tudi na strokovni usposobljenosti, ki se 
je delila po zahtevnosti. Tik pred drugo svetovno vojno je bila načrto- 
vana sprememba in posodobitev v obrtniški zakonodaji, vendar je 
vojna ta prizadevanja prekinila.

Sprememba sistema in ideologije po drugi svetovni vojni obrtni-
štvu ni bila naklonjena, nacionalizacija je napravila svoje. Obrtnike 
so silili v zadruge, kjer pa jih niso sprejeli prijazno. Ovir je bilo (pre)
več. To obdobje k sreči ni dolgo trajalo, vendar je takrat s svojo dejav-
nostjo prenehalo veliko mojstrov in pomočnikov, ki so se usposobili 
pred vojno. Pa ni bila samo ideologija tista, ki je zavirala razvoj, velik 
problem je bila nabava materiala, opreme in vsega potrebnega za ne-
moten razvoj. Nekatere dileme so zopet razreševale obrtno-nabavne 
prodajne zadruge. V 50. in 60. letih preteklega stoletja so se zadeve 
začele premikati, prvi povojni zakon je sicer dajal prednost državni 

Obrtniška veselica na Bledu, 
19. avgust 1934

Odborniki Obrtnega društva 
v Radovljici iz leta 1926
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Društveni prapor iz leta 1926

Dopis kranjskega podjetnika 
Vinka Majdiča radovljiškemu 

trgovcu Leopoldu Fürsagerju
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obrtni dejavnosti. Kljub temu pa so vidni prvi zametki bodo-
čega organiziranja, kot je Okrajna obrtna zbornica za okraj 
Radovljica in Jesenice mesto, Gostinska zbornica za okraj 
Radovljica in Trgovinska zbornica Radovljica. Slednja je bila, 
zaradi preoblikovanja okrajev, krajšega veka. 

Obrtna dejavnost je kljub temu napredovala, zasebna sto-
ritvena dejavnost je dopolnjevala družbeno obrt, razvoj je 
narekoval tudi turizem, pojavljale so se nove panoge. Leta 
1964 je stanje postalo liberalnejše, pojavila se je potreba po 
enotnemu in vzajemnemu nastopu samostojnih obrtnikov. 
Leto kasneje je postala predstavnica vsega gospodarstva 
Gospodarska zbornica Slovenije, kjer interesi privatnega 
obrtništva niso bili dovolj izraženi. Gospodarska reforma je 
položaj obrtnikov še poslabšala. Eden od vzvodov za obrtni-
ško organizacijo je bil zagotovo tudi prvi povojni obrtniški 
zbor v Dobrni.

Prvo združenje samostojnih obrtnikov je bilo ustanovljeno 
marca 1968, sledila so združenja v drugih krajih Slovenije, v 
istem letu jih je bilo ustanovljenih še šest, 1. septembra 1968 
še v takratni enotni občini Radovljica. Omeniti je treba tudi 
ustanovitev Društva samostojnih avtoprevoznikov Mari-
bor, sploh so bili takrat avtoprevozniki pod udarom raznih 
ukrepov, ki so omejevali nemoten razvoj. Rezultat tega so 
bili razni protesti, prometna blokada Ljubljane je prinesla 
enoten nastop in tudi rešitev. 

Potreba po usklajenem nastopu obrtništva je narekovala 
ustanovitev enotne organizacije za vso Slovenijo. 7. decem-
bra 1969 so se v Ljubljani sestali delegati dvanajstih združenj 
in ustanovili Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Sloveni-
je. Ta je temeljila na prostovoljni osnovi. Zveza je v taki obliki 
delovala do leta 1979. Enoten nastop se je odražal pri nasto-
pu in dokazovanju republiškim organom, od spremenjenega obrtnega zakona, enakopravnega 
vključevanja v sistem zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, zagotavljanja 
kreditov in izdajanja revije Obrtnik. Treba je omeniti tudi družabni in športni del.

Mojstrsko spričevalo
Mihaela Kunšiča  
iz gorjanskega Mevkuža
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Obrtni zakon iz leta 1973, zlasti pa drugi iz leta 
1979, je še bolj utrdil vlogo Zveze in ji dal do-
datna pooblastila. Imela je položaj splošnega 
združenja v okviru Gospodarske zbornice Slo-
venije. Opravljati je začela preizkuse za pridobi-
tev usposobljenosti za določene obrtne dejav-
nosti, organizirati so se začeli obrtniški sejmi, 
članstvo v obrtniški organizaciji je postalo ob-
vezno. Vse to je narekovalo, da se organizacija 
preoblikuje v Zvezo obrtnih združenj Slovenije, 
ustanovna skupščina je bila 9. marca 1979. V 
vseh občinah so se registrirala lokalna območ-
na združenja. Zveza je znatno razširila delovan- 
je po sekcijah in odborih, vplivala je na izbolj-
ševanje pogojev za delo obrtnikov ter aktivno 
sodelovala pri pripravi in sprejemanju novega 
obrtnega in davčnega zakona. Veliko dogovar-
janja in dokazovanja ter z druge strani nera-
zumevanja je bilo zlasti pri drugem zakonu. 
Obrtniki so bili aktivni tudi v Zboru združenega 
dela, ki je bil del takratnega parlamentarnega 
sistema. Zveza je v tem obdobju dobila nove 
poslovne prostore, ki so pomenili nov zagon. Z 
rojevanjem nove države se je začelo tudi novo 
obdobje obrtniške organizacije. 26. marca 1991 
se je Zveza obrtnih združenj preimenovala v 
Obrtno zbornico Slovenije.

Obrt je tako dobila samostojno zbornico, lokalna združenja so se osamosvojila v občin-
ske obrtne zbornice, zaradi naraščanja števila občin pa leta 1993 še v območne obrtne 
zbornice. Spremembe v miselnosti niso prišle same po sebi, vendar je vztrajnost prinesla 
marsikatero izenačenje pri gospodarjenju. Slovenska obrt je na vlado in skupščino začela 
naslavljati zahteve po spremembah. Ta praksa je postala stalnica, nekatere zahteve so 
bile uresničene, za druge je bil potreben čas. Namesto enotnega nastopa v parlamentu je 
bila moč obrtništva razdrobljena po strankah, ki so se večinoma obračala po dnevni poli-
tiki, potrebno je bilo še več prepričevanja in lobiranja. Dinamičnost razvoja se kaže tudi v 
tem, da je bil leta 1994 spet sprejet nov obrtni zakon, ki ga je obrt napisala sama. Posegel 
je v obrtno znanje in izobraževanje, zbornica pa je dobila številna javna pooblastila. 

Vabilo na obrtniški teden,  
december 1934

Spričevalo, da je Janez Jekler leta 1888 
opravil pomočniški izpit za krojača



15

Obrtna zbornica je bila sprejeta tudi v Evropsko združenje obrti, posred- 
no je to prineslo napredek v poslovno-informacijskem sistemu. Kljub  
dogovorjenim usmeritvam je prihajalo do nesoglasij in vpletanja poli-
tičnih strank. Tak primer je ideja o vzporedni zbornici, vračilo zamudnih 
obresti obrtnikom in volitve za novo vodstvo OZS. Novembra leta 2002 
so bile volitve za predsednika države in lokalne volitve. Kar 26 županov 
je bilo izvoljeno iz obrtniških vrst, ki so kandidirali na različnih listah.  
Pomemben dokument je bil sprejet naslednje leto, ki je ovrednotil 
naloge zbornice in priprave na vstop v Evropsko unijo.

Sprejemanje obrtnega zakona ali samo novel zakona vedno prinese tudi 
spremembe v vsebini delovanja in v samem imenu zbornice. Po sprejetju 
novele obrtnega zakona oktobra 2007 je prišlo tudi do novega imena, in 
sicer do Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ob znižanju članarine je 
sicer ta ostala obvezna, novela pa je prinesla tudi deregulacijo obrtnih 
dejavnosti in zniževanje pogojev za opravljanje obrtnih dejavnosti in 
obrtnih poklicev. Začetek finančne krize je vplival tudi na poslovanje obrt- 
nikov in podjetnikov. V znamenju krize so bili številni sestanki z vlado in 
posameznimi ministri ter zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki so 
vedno podane na tradicionalnih srečanjih obrti in podjetništva. Nekaj 
teh zahtev je bilo hitro realiziranih: davčne olajšave za naložbe, skraj-
šanje plačilnih rokov države in vračanje davka na dodano vrednost in 
trošarin. Seveda pa so bile mnoge zahteve le želje, zahtev je bilo namreč 
kar 118! Leta 2013 so bile zopet spremembe obrtnega zakona, ki je ukinil 
obvezno članarino, zato morajo Zbornica in območne zbornice drugače 
preživeti na trgu, iz članarine pa zastopati interese članov.

Podobno, kot se je spreminjala republiška obrtniška organizacija, se je 
preoblikovala tudi lokalna. Združenje samostojnih obrtnikov Radovljica 
je delovalo od leta 1968 do 1979, Obrtno združenje Radovljica od 1979 do 
1991, Obrtna zbornica in Območna obrtna zbornica Radovljica od 1991 do 
2007 in Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica od decembra 
2007. Več o delovanju naše zbornice pa v nadaljevanju.

Reklamni letak za Prvo gorenjsko pletilnico 
Lojzeta Kristana

Pestra ponudba trgovca Leopolda Fürsagerja
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Vloga za registracijo Združenja  
samostojnih obrtnikov Radovljica

z dne 11. septembra 1968

Občni zbor Združenja samostojnih 
obrtnikov Radovljica, 4. februar 1974, 
poročilo predsednika Andreja Čuferja
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Pomembna odločitev – ustanovitev  
in delovanje Združenja samostojnih  
obrtnikov Radovljica, 1968–1979

Pred petdesetimi leti so bile razmere v takratni Jugoslaviji večplastne. Leta 1963 je bila sprejeta nova 
zvezna ustava, kasneje še republiška, kljub spremembam je sistem ostal enopartijski in centra- 
lističen. Gospodarska reforma je v začetku prinesla nekaj pozitivnih sprememb, v posameznih  
republikah se je povečala težnja po večji samostojnosti, kar pa je označeno z nacionalizmom.  
Predsednik slovenskega Izvršnega sveta (vlade) je postal Stane Kavčič, ki se je moral po nekaj letih 
umakniti. Konec avgusta leta 1968 so skupne vojaške čete Varšavskega pakta vkorakale v suvereno 
Češkoslovaško in krvavo zatrle praško pomlad. Bile so študentske demonstracije v Parizu, študen-
tje so zahtevali družbene reforme, ki so se razširile po Evropi, tudi v Beograd in kasneje še v Lju-
bljano.

Kljub vsemu se je začela krepiti zasebna iniciativa, poleg klasičnih obrti so se pojavile nove, ki so 
podpirale večje sisteme. Od tod tudi težnja po obrtniški organizaciji. Na našem področju je bil glavni 
pobudnik za ustanovitev obrtniške organizacije Andrej Čufer, ki je skupaj z nekaterimi somišlje-
niki v iniciativnem odboru pripravil vse potrebno za sklic ustanovnega občnega zbora Združenja  
samostojnih obrtnikov občine Radovljica. Vabilo je bilo poslano 350 obrtnikom in v nedeljo,  
1. septembra 1968, se jih je v prostorih Gozdnega gospodarstva na Bledu 
zbralo kar 125. Kljub nekaterim pomislekom je občni zbor potekal nemo-
teno, na dnevnem redu je bilo kar šestnajst točk, trajal pa je skoraj štiri 
ure. 

Otvoritveni govor je imel Andrej Čufer, predstavil je vlogo obrtništva v 
preteklosti, njeno sedanjo vlogo ter pomembnost zasebne obrti. Prizna-
ti ji je bilo treba enakopravnost z ostalimi favoriziranimi gospodarskimi 
panogami. V družbi je mesto za poštene obrtnike in delavce. Problemati-
ke obrtništva so se lotili tudi gostje, zlasti je bil prepričljiv Mojmir Toman, 
predsednik Združenja v Ljubljani. Obrazložil je program dela, nerešenih 
zadev je bilo res veliko. Socialno in pokojninsko zavarovanje, poslovni 
prostori in stimulacija pri investicijah, davčna politika, »šušmarstvo«,  
nepravična zakonodaja in še marsikaj drugega je motilo obrtnike. Ali niso 
zahteve bile skoraj identične z današnjimi razmerami in zahtevami!?

Vlečenje vrvi na obrtniških 
športnih igrah
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V razpravi je sodelovalo več prisotnih, težo ji je dal takratni re-
publiški poslanec Franc Jere, ki je bil pred tem tudi radovljiški 
župan. Naklonjen je bil obrtnikom, kar ne bi mogli trditi za 
nekatere funkcionarje, ki so kasneje krojili občinsko politiko 
do obrtništva. Strinjal se je s predgovorniki o zapostavlje- 
nosti obrti in o zbornicah, ki so delovale tudi za obrtnike, 
preveč je bilo tudi raznih reorganizacij, od okrajev do občin. 
Diskriminacije so se kar vrstile. Upal je, da bodo podobne 
želje za razvoj obrtništva uresničevali tudi drugi zastopni-
ki, predvsem sindikati in Socialistična zveza. Omenil je tudi, 
da bo prišlo do sprememb ustave. Prisotni so kritizirali tudi 
uredbo pri avtoprevoznikih. Šlo je za omejitev, po kateri bi  
samostojni obrtniki lahko imeli tovornjake do 5 ton.

Prisotni so potem glasovali za kandidacijsko listo za Upravni 
odbor, le dva od prisotnih sta se vzdržala, ker nista poznala 

kandidatov. Predvidene prihodke bi predstavljala prostovoljna članarina in vpisnina, prisotnim 
so pojasnili, da se bo del članarine odvajal za republiško združenje, ki je bilo v ustanavljanju.  
11. septembra je bila v prostorih družbenih organizacij v Begunjah prva seja Upravnega odbora, na 
kateri je bil za predsednika izvoljen Andrej Čufer, za podpredsednika Franc Petek in za blagajničar-
ko Štefka Savnik, za pisanje zapisnikov je skrbel Ivan Kavčič. S tem se je začelo kar dolgo obdobje 

gostovanja v različnih poslovnih prostorih, od stanovanj do 
zadnjega obrtniškega doma na Gorenjski cesti v Radovljici. 
Prisotni odborniki so vložili po 100 takratnih dinarjev, nekate-
ri posamezniki pa so že prej vložili po 200 dinarjev za stroške 
ustanovnega občnega zbora, to je približno 15 oziroma 30 €, 
primerjave so le okvirne.

Isti dan je bila na Oddelek za notranje zadeve vložena vloga 
za vpis v register društev, ki jo je podpisalo deset obrtnikov 
in ustanoviteljev. Odločba je bila izdana konec septembra. 
Sestanki Upravnega odbora so bili dokaj redni, izvoljen je bil 
tudi Nadzorni odbor, takoj pa so stike navezali s kranjskim in 
kasneje še z jeseniškim združenjem. Na večini sej Upravnega 
odbora so bile stalnica avtoprevozniška problematika, število 
zaposlenih v obratovalnicah, priznavanje stroškov. 11. maja 
1969 je bil v Ljubljani sestanek o pripravah na ustanovitev 
republiškega združenja in njegovem bodočem poslovanju. 

Avtoprevozniška pomoč  
Posočju, 1976

Zmagovalne ekipe na 1.  
obrtniških športnih igrah  
v Novem mestu leta 1975:  
plavalci, šahisti in atleti
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Člani UO so si bili enotni, naj bo predsednik bodoče organi-
zacije častna funkcija, tajnik naj bi bil upokojen pravnik, da 
pa bi bila sestava združenja popolna, bi morala biti zaposle-
na še administratorka. Že na prvih sejah je bilo večkrat na 
dnevnem redu vprašanje lastnih poslovnih prostorov in to s 
pomočjo najema ali novogradnje. Aktivno so sodelovali pri 
določevanju minimalnih osebnih dohodkih zaposlenih ob 
upoštevanju kvalifikacije delavcev.

V Begunjah so se člani Upravnega in Nadzornega odbora ses- 
tajali dobra štiri leta, ko pa je tajnik posle predal, so imeli od 
začetka leta 1973 seje v zasebni hiši Kokeljevih v Lescah na 
nekdanji Šobčevi ulici, Iva Kokelj pa je opravljala pisarniške 
posle. V temu obdobju je bilo aktualno sprejemanje novega  
obrtnega zakona. Osnutek ni bil obetaven, čeprav naj bi 
obrtnike izenačeval z delavci v združenem delu. Omejevale 
so ga omejitve v kvadraturi obratovalnic, dovoljeni masi vozil in seveda plačevanju prometnega 
davka za repromaterial in osnovna sredstva. Obrtniške zahteve in pripombe so obrodile sadove, 
obrtni zakon je delno zadovoljil obrtnike. Konec istega leta je Upravni odbor izgubil požrtvoval-
nega člana Franca Petka, ki je preminil v nesreči športnega letala. Njegovi kolegi so družini poma-
gali pri nadaljnjem vodenju obrti. Na občnem zboru, ki je bil 4. februarja 1974, je bil Andrej Čufer 
ponovno izvoljen za predsednika, Slavko Kene pa za podpredsednika. Že naslednji mesec so bile 
občinske volitve za takratni Zbor združenega dela. Člani zbornice so zbirali prostovoljne prispevke 
za nabavo opreme za Zdravstveni dom Radovljica, zbranih je bilo skoraj 50.000 dinarjev, kar je bilo 
okrog 10.000 nemških mark, ki je bila takrat splošno veljavna valuta za vse transakcije.

V začetku leta 1975 je bil na seji UO sprejet sklep, da se ustanovi računovodski servis, zopet pa je bila 
ovira lastni prostor Združenja. Možnost nakupa je bila v novozgrajenih blokih »Isospan«. Zaradi 
težav pri pridobivanju kredita nakup ni uspel, UO pa je uspelo kasneje najeti prostore na Gorenjski 
cesti 10 v Radovljici. Kot se je izkazalo kasneje, je bila to kratkoročna rešitev. V tistem času so bili 
zopet na udaru avtoprevozniki, na sestanku se jih je od 40 udeležilo kar 32. Izvolili so vodstvo no-
voustanovljene sekcije, govora pa je bilo o davkih in nedorečenem priznavanju stroškov, provizijah 
pri posrednikih in drugem. Kar 182 prisotnih pa je bilo na sestanku obrtnikov 12. marca 1975, kjer 
so se seznanili z izvajanjem samoprispevka za gradnjo šol in vrtcev ter uvedbo novega. Predsednik 
združenja Andrej Čufer je predlagal tudi članski prispevek za združenje za vse obrtnike, s tem bi 
lažje kupili potrebne prostore in zaposlili stalnega sodelavca. Nadaljevalo se je mrzlično iskanje 
poslovnih prostorov, kar nekaj idej je bilo o tem. V Novem mestu so bile 1. obrtniške športne igre s 
kar velikim uspehom: plavalci, šahisti in atleti so bili ekipno prvi. Pri atletih so bili favoriti Celjani in 

Razvitje prapora 23. novembra 
1979
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Mariborčani, ki se jim je zdelo za malo, da zmagajo neki podeželani, organiziranih pa je bilo nekaj 
ogledov sejmov in obisk opere. Na sejem v Gradec je odšlo 155 obrtnikov in njihovih delavcev.

V aprilu 1976 je bila odprta lastna pisarna z Marto Sladič kot prvo poklicno tajnico, pomemb-
na je bila sprememba pri odobravanju bančnih kreditov, ker je v posel vstopila Koprska banka.  
18. junija 1976 je bil redni, toda prelomni, občni zbor. Sprejeta so bila nova pravila Združenja, 
Upravni in Nadzorni odbor sta doživela precejšne kadrovske spremembe. Za predsednico je bila 
izvoljena Kristina Pristov, ki je Združenje in Zbornico vodila osem let. Podpredsednik je bil Slavko 
Kene. Imenovani so bili člani komisij: za članstvo in rekreacijo je bil zadolžen Franci Ažman, za 
disciplinsko komisijo Alenka Kokalj, za šport Janez Pretnar. Nadzorni odbor je vodil Jože Fon.

Delo v pisarni se je znatno razširilo, krediti so se redno odobravali, oživela je ideja o ustanovitvi 
obrtno nabavne-prodajne zadruge. Po tehtanju za in proti so se člani UO odločili, da s poslovanjem 
začne enota zadruge Plamas. Stalnica obravnavanja na sejah UO je bila delitev iz solidarnostnega 
sklada za stanovanja delavcev, zaposlenih pri zasebnih obrtnikih. Sredstva so se za stanovanjske 
kredite delavcev prelivala v takratnemu družbenemu sektorju. Šele grožnja o ustanovitvi lastnega 
sklada je zalegla, da so sredstva lahko koristili tudi sami. Kar se tiče delavcev, so se le-ti lahko tudi 
izobraževali in udeleževali raznih strokovnih ekskurzij v okviru Sklada za dopolnilno izobraževan- 
je delavcev, v katerega so denar prispevali gorenjski obrtniki. Obrtniki so pokazali tudi veliko so- 
lidarnosti pri zbiranju sredstev za Kozjansko, za cestni dinar, zlasti pa za Posočje, ki ga je prizadejal 
potres. Poleg denarja, ki so ga zbrali obrtniki, se je 72 avtoprevoznikov s svojimi tovornjaki čez Vršič 
zapeljalo do Bovca in okolice. En dan so pomagali pri odstranjevanju ruševin in vozili pesek za grad- 
njo. Zaživel je knjigovodski servis z Marušo Medja, tajniške posle pa je prevzela Marija Tavčar.

Na občnem zboru Združenja, ki je bil 10. marca 1978, je bil izvoljen nov Izvršni odbor, ki mu je pred-
sedovala Kristina Pristov, podpredsednik pa je bil še naprej Slavko Kene, predsednik Nadzornega 
odbora je postal Franci Ažman. Sprememba imena je bila potrebna zaradi na novo sprejetih pravil. 
V ospredju razprave so bili novi prostori zbornice, obrtne cone, vpliv na občinske odloke in krediti-
ranje obrtnikov. Zaradi selitve so se izpraznili prostori stare lekarne in lastnica je pristala na pogod-
bo z Združenjem. V ponudbo kreditov se je poleg že dveh sodelujočih bank vključila še Beograjska 
banka. Ta je kasneje dolga leta poslovala v prostorih Združenja in kasneje Zbornice. Zanimiv je 
podatek, da je v letu 1979 različne kredite v treh bankah pridobilo 98 obrtnikov v skupnem znesku 
skoraj 2 milijona nemških mark.

Dela pri adaptaciji so dobro napredovala in septembra 1978 je bila skupna seja IO in NO v novih 
najetih prostorih na Linhartovem trgu 27. Takrat je bil sprejet tudi sklep, da Združenje naroči  
obrtniški prapor. Prvi obrtniški prapor, ki ga radovljiški obrtniki skrbno hranijo, je iz leta 1926. 

Zadnji občni zbor Združenja samostojnih obrtnikov Radovljica je bil 3. februarja 1979 na Bledu,  
s tem je bilo končano desetletno obdobje delovanja na društveni in prostovoljni osnovi.
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Pomen obrti se veča -  
Obrtno združenje Radovljica 1979–1991

3. februarja 1979 je bil zadnji občni zbor Združenja in zaradi organizacijskih sprememb obrtnega 
zakona in tudi obveznega članstva je bil isti dan zbor samostojnih obrtnikov. Na zboru je bila obraz- 
ložena vloga in pomen preoblikovane obrtniške organizacije in po statutu Obrtnega združenja so 
bili najprej izvoljeni člani Skupščine, potem pa še ostali organi. Za predsednico Izvršnega odbora 
je bila izvoljena Kristina Pristov, za podpredsednika pa Slavko Kene.

Delovanje Obrtnega združenja se je ustalilo, redni priliv iz obvezne članarine pa je razširil delo- 
vanje. Več je bilo sodelovanja z Občino Radovljica, problematika pa je več ali manj ostala enaka, 
tako imenovana stabilizacija gospodarstva ni obšla obrtnikov. Omejitev cen, pomanjkanje mate-
riala in dolgi plačilni roki so bile glavne omejitve. Nelogično je bilo tudi izplačevanje nadomestil 
za boleznine do 30 dni, ki so bile višje kot v družbenem sektorju. Na področju avtoprevozništva so 
bili še vedno aktualni tonaža in prevozi nad 200 kilometrov, taksisti niso bili zadovoljni z dajanjem 
dovoljenj za popoldanskega obrtnika, gostince pa je motila kategorizacija gostinskih lokalov.  
Prav zaradi tega sta bili ustanovljeni sekciji avtoprevoznikov in gostincev. V (pre)široko razvejanih 
samoupravnih interesnih skupnosti so delovali tudi obrtniki.

Z Darjo Kavalar je knjigovodski servis razširil delovanje, poleg vodenja poslovnih knjig so obrtnikom 
pripravljali plačilne liste in pomagali pri izpolnitvi davčnih napovedi. Ideja o obrtni coni v Lescah 
ni zaživela, zanimiva je bila takratna argumentacija lokalnih veljakov, češ, da je predlagan prostor 
prelep za obrtniške delavnice. Seveda pa nadomestna lokacija ni bila predlagana. Možnost zapo-
slovanja sedmih delavcev v gostinstvu in proizvodni obrti še vedno ni bila predvidena. V letu usta-
novitve Obrtnega združenja so obrtniki sodelovali na sejmih v Kranju (22 razstavljavcev) in Celju  
(26 razstavljavcev), s Skladom za dopolnilno izobraževanje delavcev pa pripravili izleta v Bosno in 
na Münchenski sejem obrti. 

Športniki so se zopet izkazali, na obrtniških igrah v Celju so bil kegljači prvi, nogometaši in šahisti 
pa drugi, ekipno šesti. Največji zalogaj pa je bilo sodelovanje z Zvezo obrtnih združenj Slovenije, 
ko so izvedli veleslalom obrtnikov in delavcev na Kobli 23. februarja 1980. Pri organizaciji je sode-
lovalo 20 članov ter 25 tekmovalcev Združenja, ekipno zmago so odnesli smučarji OZ Maribor. OZ 
Radovljica je pripravila veleslalom za gorenjska združenja. Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji 
smučanja, saj sta bila organizirana začetni in nadaljevalni tečaj. Tekom leta je potekala akcija zbi-
ranja denarja za nov prapor v obliki zlatih in srebrnih žebljičkov. Razvitje prapora Združenja je 
bilo 23. novembra 1979 in je povezano z družabno prireditvijo. Konec tega leta je mesto poklicnega 
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tajnika prevzel Janez Pretnar in bil na tem mestu do 
leta 2001, torej 22 let.

Število članov je preseglo število 500, pri njih zapos- 
lenih delavcev pa 600, število se je zlasti povečalo 
leta 1981. V občinskem proračunu so 24 % predsta-
vljali dohodki od davka. Končno se je ustanovila 
Osnovna organizacija sindikata delavcev, zapo-
slenih pri obrtnikih. V tistem času je bilo s strani 
republiškega sindikata kup govorjenja o nepravil- 
nostih pri zaposlovanju delavcev. Na našem in jeseni- 
škem koncu se je izkazalo, da tega ni, to sta potrdila 
tudi pravobranilca. 

Veliko je bilo sodelovanja z Zvezo obrtnih združenj 
Slovenije pri preizkusih znanja, odnosi pa so se  
zaostrili, ko je delegat OZ Radovljica na skupšči-

ni Zveze postavil vprašanja, na katera ni bilo zadovoljivih odgovorov. Ton odnosov se je povišal, 
prišlo je do nekaj usklajevalnih sestankov, kjer so se zadeve končno uredile. Eden od vzrokov je bil 
tudi ta, da naj bi Združenje imelo primanjkljaj pri pokrivanju osebnih dohodkov obeh zaposlenih. 
Delavci lokalnih obrtnih združenj so bili takrat namreč zaposleni v skupni delovni skupnosti, del 
članarine se je namensko odvajal za pokrivanje osebnih dohodkov. OZ je dokazalo, da manjka ni 
bilo, bil je celo presežek. Nadaljevali so se športni uspehi, na športnih igrah v Celju so bili športniki 

v raznih panogah ekipno peti, na občinskih sindikal-
nih tekmah pa šesti.

V tistem času so se začele omejitve, ki so z današnje-
ga vidika nerazumljive, kot so nabava kurilnega olja 
za gostince, avtoprevozniki na nekaterih črpalkah 
niso mogli kupiti goriva, omejitve v prometu, dokler 
nazadnje ni prišlo do bencinskih bonov. Upravičenci 
do bencinskih bonov so bili razdeljeni v več katego-
rij. Ovire so se začele pojavljati z uvedbo depozitov 
pri potovanjih v tujino. V občinski pristojnosti je bilo 
tudi potrjevanje cen gostinskih storitev. V skupnosti 
za cene je Združenje imelo dva člana. Treba je bilo 
dokazovati povišanje na osnovi dviga cen osnovnih 
sestavin, kalkulacije novih in starih cen.

Podpis listine o prijateljstvu v 
Umagu 20. novembra 1982, 
podpisnika Kristina Pristov in 
Sulejman Nadarević

Odprtje doma na Šercerjevi 
ulici, 27. november 1987
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Obrazložitev za vse gostince so pripravili v pisarni Združenja. Ko je bila prižgana zelena luč za  
povišanje, običajno je bilo to v petek, sta potrjene cenike na občini pri referentki za cene prevzela 
zaposlena na Združenju in jih še isti dan razvozila v Bohinj, Drago, Kropo in na Bled. Škoda je bilo 
namreč vsakega dneva. Samo še posebnost: za nove izdelke je bilo treba predlagan cenik z vsemi 
obrazložitvami poslati v Beograd na Zvezno skupnost za cene! Vloge za cenike so izpolnjevali tudi 
v pisarni Združenja.

Konec leta 1982 je bila že 5. skupščina Obrtnega združenja Radovljica, kjer je bil že prisoten Sulej-
man Nadarević, predsednik Obrtnega združenja Umag. 20. novembra 1982 je bila namreč podpi-
sana listina o prijateljstvu, to sodelovanje v raznih oblikah traja še danes. Sprejeta sta bila tudi do-
polnila statuta, prisotne je pozdravila tudi predstavnica Beograjske banke, ki je predstavila banko 
in poslovanje poslovalnice, ki je začela poslovati kar v prostorih Obrtnega združenja. Naslednica 
Beograjske banke je današnja SKB banka. Prihod banke v Radovljico je bil predstavljen na jese-
niškem Radiu Triglav. Prav Radio Triglav je služil kot stalna povezava s članstvom, redna tedenska 
oddaja je obrtnike obveščala o dogajanju v Združenju, drug način obveščanja pa so bila mesečna 
pisna obvestila, ki so se kasneje preoblikovala v Obrtniške novice.

Pestro je bilo 27. januarja 1983, ko je bila v Radovljici redna seja Skupščine, na kateri je bil sprejet 
nov statut in novi organi Združenja, prisotni pa so se seznanili z novostmi na obrtniškem področju. 
Istega dne je bil volilni zbor obrtnikov. Skupščina je po novem štela 43 članov, ki so bili zastopani po 
krajevnih skupnostih in po dejavnostih. Mandat je trajal 4 leta, zaradi večje ažurnosti poslovanja 
je bil izoblikovan koordinacijski odbor, ki je štel pet članov in se je sestajal tedensko. Za predsed- 
nico je bila ponovno izvoljena Kristina Pristov, za podpredsednika Slavko Kene in za predsednika 
Skupščine Vinko Magister. Nadzorni odbor je vodil Filip Urh. Že pred volilnim zborom sta svoje 
zbore imeli avtoprevozniška in gostinska sekcija. 

To leto je bilo uspešno pri več dejavnostih, na prvem mestu je treba omeniti sejemsko dejavnost 
s predstavitvami v Kranju, Slovenj Gradcu in Celju. Tam sta priznanji dobila Jože Pavlič in Andrej 
Čufer. Knjigovodski servis je bil sicer pod okriljem podobnega servisa v Žalcu, ki se je 1985 osamo-
svojil, ko je vodja servisa Darja Kavalar postala samostojna podjetnica. Seja Skupščine, ki je bila 
23. marca 1984, je prinesla kadrovske spremembe. Kristino Pristov je nasledil Slavko Kene kot pred-
sednik IO, Franc Ankerst pa je postal podpredsednik. Na tej seji je Vinko Magister prisotne sezna-
nil z nameravano gradnjo obrtniškega doma na Šercerjevi ulici, kjer bi bili prostori Združenja ter  
Beograjske banke in še dveh lokalov, od tega eden za knjigovodski servis. Prostori na Linharto-
vem trgu so postajali neprimerni, tudi odnosi z najemodajalko niso bili najboljši. Za gradnjo bi se  
uporabila lastna sredstva, kredit in občinska sredstva, namenjena za razvoj drobnega gospodar-
stva. Gradbeni odbor je vodil Vinko Magister, ki je na naslednji seji decembra istega leta že poročal 
o montažni gradnji obrtniškega doma z vsemi težavami, ki so nastajale ob tem. Za določeno obdo-
bje so obrtniki plačevali dodaten prispevek, ki pa je bil ukinjen, ko so bile plačane vse obveznosti, del 
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pa je prispevala tudi republiška zveza obrtnih združenj v obliki 
brezobrestnega kredita. Glavna težava je bila inflacija, ki je  
dodobra načela finančno konstrukcijo in dom je bil zasilno  
vseljen 29. novembra 1984. Klet in zunanja ureditev sta počakali 
do 27. novembra 1987. Ob preselitvi je bila izdana prva številka 
Obrtniških novic, sprejeta pa je bila tudi ideja ZOZS, da Zdru-
ženje organizira obrtniški pohod na Triglav, kar se je nasled- 
nje leto tudi uresničilo. Pohod je bil stalnica do leta 2006,  
našteli so jih skupaj kar 22. Prvega, bil je 20. in 21. avgusta 
1985, se je udeležilo 73 pohodnikov, drugega že 120. Pohod 
je vedno organiziralo radovljiško Združenje oziroma Zborni-
ca ob pomoči radovljiških gorskih reševalcev. Zanimiv je tudi 
podatek o plačanih davkih in prispevkih za leto 1983. Davki so 
predstavljali kar 30 % občinskega proračuna, indeks pobranih 
davkov je bil zaradi inflacije 131 %, prispevkov pa 173. 

Po statutu in načelu enoletnega mandata je bil na na-
slednji seji Skupščine za predsednika IO izvoljen Franc Ankerst, za podpredsednika pa Vinko 
Magister. Zaradi novega odloka o davkih občanov je bil sklican zbor obrtnikov, veliko vpra-
šanj je bilo o višini obdavčitve, plačevanju obveznosti z odtegnjenimi zneski pri registraci-
ji računov in drugo. Združenje je pričelo tudi z izpiti iz pripravništva, izpite je vodil Slavko 
Kene, veliko je bilo zanimanja za preizkuse znanja, ki so jih sicer kandidati opravljali v Lju-
bljani. Še enkrat je treba omeniti Združenje kot organizatorja smučarskih tekem in uspe-
šnih smučarjev. Na sedmem slovenskem veleslalomu je bila ženska ekipa druga, ravno tako  

v skupni razvrstitvi. Leta 1986 je Združenje na Kobli priredilo jubilejni deseti  
gorenjski veleslalom s kar 210 udeleženci, smučarke so bile prve, skupna ekipa 
pa tretja. Podobno je bilo na 9. veleslalomu obrtnikov in delavcev Slovenije, kjer 
so bile smučarke najboljše, v skupni uvrstitvi pa drugi. Vsako leto je športna  
komisija pripravila tudi smučarski izlet v tujino. Obrtniki so se radi srečevali na 
družabnih prireditvah, 285 obrtnikov in svojcev je bilo na prireditvi na Bledu.  
4. aprila 1986 je bil za novega predsednika IO izvoljen Danilo Korošec, ki je lokalno  
obrtniško organizacijo vodil do leta 1993. 23 frizerk je ustanovilo Frizersko sek-
cijo s predsednico Majo Orel.

Volilni zbori za člane nove Skupščine v mandatu 1987–1991 so bili v Bohinju,  
Radovljici in na Bledu, ki so potrdili 43 članov po krajevnem in poklicnem načelu. 
V tistem času je bila odmevna akcija zbiranja sredstev za mikroskop za mikroki-
rurško ekipo replantacije prstov in udov v jeseniški bolnici. Gorenjski obrtniki so 

Pripravništvo s stalnim  
predsednikom komisije  
Slavkom Kenetom

Smučarke so bile na tekmah 
vedno v ospredju
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zbrali 10 milijonov takratnih dinarjev (OZ Radovljica 4,2 mio), kar je bilo okrog 50.000 DEM. Pred 
redno sejo Skupščine, ki je bila 18. februarja 1987, je bila dva tedna prej pomembna seja IO in NO, 
ki so se je udeležili tudi najvišji predstavniki republiškega Združenja s takratnim predsednikom 
Franjem Verdnikom na čelu. Takrat je samo radovljiško Združenje imelo enoletni mandat za pred-
sednike. Zaradi poenotenja obrtniške organizacije je bil nazadnje sprejet sklep, da se Skupščini 
predlaga mandat, kot so ga imela druga obrtniška združenja v Sloveniji. Skupščina je tako odloči-
tev sprejela, za predsednika Skupščine je bil izvoljen Marko Štendler, ki je to funkcijo opravljal kar 
nekaj mandatov. Danilo Korošec je še naprej vodil Združenje, Nadzorni odbor pa je vodila Kristina  
Pristov. Na sejah IO je bila prvič omenjena ideja o enotnem informacijskem sistemu za razvoj 
drobnega gospodarstva. Člani IO so bili redno obveščeni o delu Zbora združenega dela in samo-
upravnih interesnih skupnosti, kjer so bile večkrat obravnavane zadeve, pomembne za obrtni-
štvo: davki občanov, obratovalni čas lokalov, deficitarne obrti, obrtne cone, zlasti Lesce in Lisice 
na Bledu. Imenovani so bili trije odbori: kreditni, vodja Kristina Pristov, sejemski, vodja Slavko 
Kene in športni z vodjem Filipom Urhom. Združenju je uspelo, da je bil za člana Izvršnega sveta 
Občine Radovljica imenovan Andrej Čufer, kar je pripomoglo k boljši predstavitvi obrti in povratni  
informaciji. O tem je redno poročal tudi Koordinacijskemu odboru.

Gradnja doma se je bližala koncu, klet je bila sanirana zaradi zamakanja in ostala dela, tudi oko-
lica doma, so dobivala končno podobo, zato so člani IO določili datum slovesnega odprtja doma, 
ki je bilo 27. novembra 1987. Po odprtju doma je bilo družabno srečanje s Poldetom Bibičem in 
Slovenskim oktetom, ob takratnem dnevu republike pa je bila odmevna prireditev s 400 ude-
leženci in ansamblom Modrina. Odbor za gradnjo je bi razpuščen, krediti, najeti za gradnjo, so  
se redno odplačevali. Zaradi vrtoglave inflacije so delegati Zbora združenega dela sprejeli občinski 
rebalans, največje zvišanje je bilo ravno pri davku in to za 142 %, davek je to leto predstavljal že  
40 % proračuna.

Proti koncu leta je Združenje organiziralo zanimivo potovanje v Egipt, udeležencev je bilo kar 106, 
zato je bilo treba skupino deliti. Prva, večja, je skoraj doživela vesoljni potop v Asuanu, potovanje 
je verjetno vsem ostalo v lepem spominu. Potovanja so bila organizirana skoraj vsako leto, obrtniki 
in njihovi svojci so bili v takratni Sovjetski zvezi, Turčiji, Španiji, Tuniziji, Grčiji in še kje. Skupaj s 
sindikatom je bilo 130 otrok in staršev na ogledu igrice z Dedkom Mrazom v Ljubljani, obe sekciji, 
gostinska in avtoprevozniška, sta skušali čim bolj pomagati svojim članom. Seja Skupščine je bila 
15. aprila 1988, število članov se je povečalo na 726 obrtnikov, pri katerih je bilo zaposlenih 600 
delavcev, kar je predstavljalo 12 % vseh zaposlenih v občini. Ustvarili so za 6,55 milijarde dinarjev 
prihodka, in to brez pavšalistov, plačali pa 1,13 milijarde davkov. Te številke nam sicer nič ne povedo, 
danes bi bilo to približno 4,5 mio € in 0,78 mio €. Vendar še enkrat: zaradi galopirajoče inflacije so 
to le približki, tudi Združenje je pri planu prihodkov upoštevalo še enkrat višje prihodke iz člana-
rine, v resnici pa so bili potem prihodki z upoštevanimi obrestmi še višji. Inflacija je prizadela tudi 
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Čebelico, solidarnostni sklad, kjer so člani lahko 
dobili kratkoročni kredit za premoščanje težav, ki 
je bil po nekaj letih ukinjen. 

Omeniti je treba sodelovanje med gorenjskimi 
združenji, saj so se predsedniki in tajniki redno 
sestajali in večkrat tudi skupno nastopili. V  
jubilejnem letu, Združenje je praznovalo 20- 
letnico, so se obrtniki dobro predstavili, v občin-
ski dvorani se je predstavilo 62 članov Združenja,  
v Šivčevi hiši pa so predstavili zgodovinski prikaz 
obrti, obisk je bil nad pričakovanji. Koordinacijski 
odbor je bil zadolžen tudi za pripravo proslave s 
kulturnim programom, ki je bila v blejski Kazini 
10. decembra. Podeljena so bila tudi prizna-
nja. Novo leto 1989 je prineslo nov pravilnik o 
poslovnih knjigah, ki je bil porazen, a moramo 
upoštevati, da Zveza obrtnih združenj Slovenije 
ni sodelovala pri nastanku. Obrtniki so zagrozi-
li z bojkotom in grožnja je pomagala, o tem so 
se izrekli obrtniki, prisotni na zboru obrtnikov.  
Izkazalo se je, da davkarji niso imeli prav in veljav-
nost pravilnika je bila odložena. Ker je bilo veliko 
stvari nedorečenih, so se gorenjski predsedniki 
obrtnih združenj dogovorili, da združenja pri-
pravijo svoj osnutek pravilnika. Trije strokovnjaki 
davčne stroke so osnutek pripravili, bil je prila-
gojen novo sprejetim zakonom. Sprejem novega 
pravilnika se je vlekel skozi celo leto, obravna-
van je bil na številnih sestankih, tudi na redni 
seji Skupščine. Zaradi novega načina o osnovi in  
stopnji članskega prispevka je bila še dodatna 
pisna seja. 

Ustanovila se je obrtna zadruga RADOS, Zdru-
ženje ji je pomagalo pri ustanavljanju in nudilo 
pomoč pri strojni opremi. 

1. obrtniški pohod na Triglav leta 1985

8. obrtniški pohod na Triglav leta 1992
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Leto je minilo zelo turbulentno, veliko časa je bilo potrebno vloži-
ti v odnose z matično organizacijo v Ljubljani, dokazovati drugač-
ne poglede na razvoj, probleme zaradi visoke inflacije in posledično 
razrez članarine. Občinski proračun je bil ocenjen približno na 800 
% povečanje. Dohodki iz članarine so bili pod pričakovanji, vseeno 
pa je bil kredit za obrtniški dom odplačan do zadnje seje Skup-
ščine, ki je bila 11. junija 1990. Število članov se je povečalo na 802 
člana, od tega je bilo 112 gostincev in 106 avtoprevoznikov. Obe nji-
hovi sekciji sta delovali samostojno in reševali obširno problemati-
ko. Povečanje članov je šlo zlasti na račun trgovcev. Splošno stanje  
v državi je bilo slabo, uvoz repromateriala in osnovnih sredstev  
vrednostno nista bila več omejena, po drugi strani pa je država ci-
nično uvedla kvote, tako da s sprostitvijo ni bilo nič. Isti dan je bila 
tudi prva seja novoizvoljene Skupščine, za predsednika Skupščine 
je bil ponovno izvoljen Marko Štendler, za mandatarja Izvršne-
ga odbora pa Danilo Korošec, ki je potem predlagal člane le-tega, 
Nadzorni odbor pa je vodil Filip Urh. Zaradi slabega finančnega 
stanja je Združenje reševalo le nujne zadeve, ni pa izostal tradi- 
cionalni pohod na Triglav. Na eni od sej Izvršnega odbora je bil po-
trjen še podpredsednik, to je bil Miroslav Pengal, ki je bil zastopnik 
Obrtne zadruge RADOS.

Zaradi spremenjenih političnih razmer in večstrankarskega sistema 
so bile tudi v obrtniški sferi razne pobude za lastno stranko, radov- 
ljiški obrtniki so bili enotni, da je Združenje nestrankarsko, vsak član 
pa se osebno opredeli za strankarsko pripadnost. Obrtniki so doka-
zali, da so spoštovani v domačem kraju, vseh 9 kandidatov za občin-
sko skupščino je bilo dejansko izvoljenih. Na Radiu Triglav je bila 
redna tedenska oddaja o obrtništvu. Kranjski in tržiški obrtniki so ustanovili Slovensko posojilnico 
in hranilnico, v članstvo so povabili tudi člane Obrtnega združenja Radovljica. Stanovanjska kredi-
tna banka je prevzela vse podružnice Beograjske banke, poslovanje se za komitente ni spremenilo. 
Vse več je bilo pripomb, kaj je s počitniškim domom v Crikvenici, ki so ga v petdesetih letih zgradili 
jeseniški in radovljiški obrtniki. Ostalo je le pri željah, dom je namreč zamenjal več lastnikov.

Ustanovljena je bila samostojna organizacija Obrtna zbornica Slovenije, preimenovala so se tudi 
obrtna združenja v obrtne zbornice. V Radovljici se je to zgodilo 29. maja 1991. V organih Obrtne 
zbornice Radovljica kadrovskih sprememb ni bilo, sprejeti pa so bili pravilniki o zaposlitvi in siste-
matizaciji delovnih mest za sekretarja in strokovnega sodelavca. 

Vzpon na Triglav iz doline Krme
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Odprtje 1. tedna obrti in 
podjetništva na Bledu, 

3. november 1993

Gostje na 1. tednu obrti  
in podjetništva
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Spremenjene politične in gospodarske razmere:  
Obrtna zbornica in Območna obrtna  
zbornica Radovljca, 1991–2000

Začetek tega obdobja je bil prelomen, plebiscit, proglasitev samostojne države Republike Slove- 
nije, poseg zvezne armade in pot do priznanja države je zahtevalo veliko znanja, odločnosti in pod-
jetnosti. Obrt in podjetništvo je dobilo samostojno Ministrstvo za malo gospodarstvo. Miselnost 
v glavah marsikaterega politika in birokrata je ostala enaka. Potrebnih je bilo veliko prepričevanj 
in dokazovanj, da so se zadeve začele obračati v pravo smer. Državna uprava se je ločila od lokalne 
samouprave in Upravna enota Radovljica je postala pomemben sogovornik malega gospodarstva.

Po reorganizaciji Zbornice se v delovanju ni nič spremenilo, še največ je bilo govora o članarini  
in njeni delitvi. Izvršnemu svetu Občine Radovljica je bil dostavljen program razvoja, zaradi 
sprememb v zakonodaji se je namreč razširila njena pristojnost, zlasti v prostorski problematiki,  
investicijah in skladih za razvoj. Proti koncu leta 1991 so nastopile težave zaradi raznih novih 
evidenc, ki so bile preobsežne, pristojni so ignorirali pripombe Obrtne zbornice Slovenije.  
Dodatno je temperaturo dvignila gonja proti obrtništvu, k temu so pripomogli zlasti mediji. 
Položaj je bil res slab, več je bilo odpuščanja delavcev ter izgube trga, nelikvidnost in vse manj 
poslovne morale so ga še poslabšale. Zaradi neizvajanja sklepov občinskega Izvršnega sveta 
je odstopil Andrej Čufer, obrtniki se sicer s tem niso strinjali, zamenjal ga je Miroslav Pengal.  
Rezultat vseh teh nevšečnosti je bil sklic zbora obrtnikov 9. decembra istega leta, ki se ga je ude-
ležilo kar 350 obrtnikov. Le-ti so se seznanili s kolektivno pogodbo, prometnim davkom, davčno 
problematiko in zamudnimi obrestmi. Te so dosegale vrtoglave številke in rezultat te nestabilnosti 
je bil upad števila obrtnikov za 2,5 %, žal po večini proizvodne stroke. Veliko je bilo vmešavanja 
politike, zlasti pri svetovalcih za obrt in podjetništvo, šlo je za očitno podvajanje delovanja. Na 
koncu je prevladalo mnenje, da to lahko opravljajo zaposleni na zbornicah, upravnih enotah in 
občinah ob ustreznem dodatnem izobraževanju. To se je kasneje izkazalo za pravilno. Svetovanja 
so v raznih oblikah pripomogla k boljšemu osveščanju obrtnikov pri vsakodnevnem poslovanju. 
Pritisk je bil tudi na avtoprevoznike z omejevanjem uvoza vozil, osnih pritiskov in carin. Tajnik se 
je udeležil 40-dnevnega izobraževanja za svetovalca podjetništva. Poleg pohoda na Triglav smo na 
Zbornici sprejeli predsednika vsenemške obrtniške organizacije inž. Heriberta Spätha s soprogo  
in ga skupaj s podpredsednikom skupščine OZS Andrejem Novakom ter dolgoletnim loškim pred-
sednikom zbornice Francem Šifrerjem v lepem vremenu popeljali na Triglav.
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Na seji Skupščine 19. marca 
1993 so se zgodile kadrovske 
spremembe, za predsednika 
Izvršnega odbora je bil izvo-
ljen Franci Ažman, za pod-
predsednika pa Janez Filipič 
in Janez Cengle. Prisotni so 
se seznanili o mednarodni 
tehnični pomoči malemu 
gospodarstvu Phare. Gorenj-
ska je bila izbrana kot pilotni 
projekt za izobraževanje sve-
tovalcev, od 15 udeležencev so 
bili štirje iz radovljiške občine. 
Rezultat je bila ustanovitev 
Poslovno-informacijskega 
centra, ki je deloval v pisarni 
Obrtne zbornice vsako sredo, 
informacije pa sta posredova-
la Darja Potočnik s takratne 
Občine Radovljica in tajnik 

Obrtne zbornice Radovljica Janez Pretnar. Kasneje je bilo dežurstvo zaradi odmaknjenosti uvede-
no tudi v prostorih bohinjske občine. V podjetniško-pospeševalni mreži pa je bilo združenih enajst 
partnerjev z različnih področij.

Teden obrti in podjetništva na Bledu od 3. do 7. novembra 1993 je sovpadal s 25-letnico obrtniške 
organizacije. V Festivalni dvorani se je predstavilo 78 razstavljavcev, prireditev je odprla državna 
sekretarka za malo gospodarstvo Staša Baloh Plahutnik. Odmevna je bila okrogla miza o obrtni-
štvu, družabno srečanje v Kazini s podelitvijo priznanj pa sta privabila tudi Polona Vetrih in Ivo 
Ban. Zakon o gospodarskih družbah je bil zelo zanimiv tudi za obrtnike, na predstavitvi je bilo 350 
obrtnikov in podjetnikov, govora pa je bilo tudi o drugih zadevah, avtoprevozniki so izpostavili 
omejevanje dovolilnic v mednarodnem prometu. Zbornica je pripravila strokovno ekskurzijo na 
Južno Tirolsko, ki se je je udeležil tudi radovljiški župan Vladimir Černe. V tej avtonomni italijanski 
deželi so člani Zbornice in drugi spoznali, kakšen pomen daje deželna vlada malemu gospodar-
stvu in pomoči v obliki pripravljenih zemljišč za obrtne cone, kreditov in skrajšanju postopkov pri 
pridobivanju raznih dovoljenj. Zanimiva je bila tudi predstavitev obrtnikov Zbornice na sejmu v 
švicarskem Weinfeldnu skupaj z blejskim turističnim gospodarstvom.

Predstavitev tovornih vozil in 
opreme v okviru 5. tedna obrti 
in podjetništva, 1997
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4. seja Skupščine 4. maja 1994 je prinesla zmanjšanje članov, za predsednika je bil ponovno izbran 
Marko Štendler, novoizvoljeni člani so za predsednika potrdili Francija Ažmana. Predlagal je nov 
Izvršni in Nadzorni odbor, ki ga je v novem obdobju vodil Franc Šolar. Člani Izvršnega odbora so se 
zavzeli za javno obravnavo prostorskih planov v Gorjah, Lescah in Radovljici, začelo se je z vode-
njem obrtnega registra na podlagi zatečenega stanja, ki je bilo neažurno, pa tudi obrtniki so se le 
počasi odzivali na spremembe. Na izdajo obrtnih dovoljenj po uradni dolžnosti je bilo vrnjenih le 
48 % anketnih listov, tako da je bilo vloženega veliko dodatnega dela za dokončanje te dolžnosti. 
Kljub vsemu je bilo po letu dni izdanih 900 dovoljenj po uradni dolžnosti. Na 2. tednu obrti in pod-
jetništva je razstavljalo 80 obrtnikov in podjetnikov, novost pa je bila predstavitev motornih vozil, 
prikolic in drugih izdelkov za avtoprevoznike. Znaten del sredstev za obrtniški teden je prispevala 
Občina Radovljica, ki je po dogovoru z Gorenjsko banko oplemenitila sredstva za pospeševanje 
drobnega gospodarstva. Kreditni potencial je bil 43 milijonov tolarjev. 

18. aprila 1995 je bila redna seja Skupščine, na kateri se je Obrtna zbornica Radovljica preobliko-
vala v Območno obrtno zbornico. V Sloveniji je takrat nastalo veliko novih občin, Zbornica je tako 
pokrivala občine Bled, Bohinj in Radovljica ter takoj navezala stike z novimi župani in jih sezna-
nila z nalogami zbornice. Prepričala je tudi občinske svetnike, da so namenili sredstva za razvoj 
malega gospodarstva. Skupno število obrtnikov je bilo 828, od tega v Radovljici 407, na Bledu 296 
in v Bohinju 125. Prva skupna akcija treh občin je bil 3. teden obrti in podjetništva, ki se organiza-
cijsko ni razlikoval od predhodnih. Brez občinskih vložkov v organizacijo prireditve zagotovo ne bi 
bilo. Občine so pokrivale več kot 50 % stroškov, od 6 mio tolarjev je občina Radovljica prispevala  
1,5 mio, Bled 1,0 mio in Bohinj 0,6 mio tolarjev. Od spremljajočih prireditev je bilo odmevno  
srečanje slovenskih avtoprevoznikov o problematiki cestnega transporta. Povabilu Zbornice se 
je odzval takratni minister za okolje dr. Pavel Gantar. Ogledal si je sporne črne točke in načrtova-
ne obrtne cone, srečal pa se je tudi s potencialnimi graditelji. Pohoda na Triglav se je udeležilo 
165 udeležencev, vodstvo pohoda je ugotovilo, da je to preveč, predlagali so uvajalni izlet, ki pa ni 
uspel, in nadomestne cilje, za katere pa ni bilo zanimanja. Tako je vse ostalo po starem. Ker se je 
finančno stanje popravilo, je Zbornica zbrala podatke o možnih počitniških kapacitetah in zaupa-
la Skupščini izbor. Ta je konec leta potrdila, da se v dolgoletni najem vzame apartma v Atomskih  
toplicah v Podčetrtku, ki se je kasneje odkupil. Člani Zbornice ga še danes koristijo.

Naslednja seja Skupščine je bila 21. marca 1996, ki je v spremembah statuta Izvršnemu odboru 
zopet vrnila prejšnje ime Upravni odbor. Kot že večkrat prej, so člani Skupščine obravnavali  
poslovanje Sklada za dopolnilno izobraževanje, ki so ga delavci premalo koristili. Predlagali so tudi 
sorazmerno porabo sredstev, odvisno od vplačil. Ker je bila seja v Bohinju, je prisotne pozdravil 
bohinjski župan Franc Kramar, sicer stanovski kolega. Po dolgotrajnih zapletih je na Ustavnem  
sodišču zadeva o Poslovni obrtni coni Gorje padla in nekaj kandidatov za gradnjo je moralo par-
cele iskati drugje. Prva podelitev certifikatov za obrtne delavnice je bila skupaj za radovljiško in  
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jeseniško zbornico, 26 in 12. Za podpred-
sednika Zbornice je bil izvoljen Anton 
Poklukar. V redno delovno razmerje je 
bila sprejeta strokovna sodelavka Lojzka 
Tavčar. V izboru za izvedbo kreditov s 
subvencionirano obrestno mero je bilo 
šest bank, izbrana je bila posojilnica Lon 
iz Kranja, Občine so sklenile pogodbe, 
Zbornica pa je uredila razpis. Zanimanje 
je bilo veliko in kreditna vsota porabljena: 
Radovljica 40 mio tolarjev in 40 koristni-
kov, Bled 36 mio tolarjev in 22 podjetni-
kov ter obrtnikov ter Bohinj 20 mio tolar-
jev ter 14 prosilcev. Pohodnikov na Triglav 
je bilo 142 iz 32 obrtnih zbornic, obenem 
je bilo tudi družabno srečanje za člane  
Območne obrtne zbornice. 

4. teden obrti in podjetištva je sicer imel 
enako zasnovo (103 razstavljavcev in  

18 zastopnikov vozil in opreme), dodan pa je bil izobraževalni dan za učence 7. in 8. razredov, ki 
so spoznavali obrtniške poklice, si ogledali modno revijo in predstavitev gostincev in živilcev.  
Na posvetu so se zbrali tudi avtoprevozniki, ki so se seznanili z izvajanjem zakona o prevozih  
v cestnem prometu in izdaji licenc. Po petnajstih letih skupnih prostorov se je v nove prostore 
preselila SKB banka, v izpraznjene prostore pa knjigovodski servis. Ker se je dolgoletna sodelavka 
Marija Tavčar upokojila, je bi objavljen razpis za novo delavko. Zanimiva je bila informacija o članih  
Območne obrtne zbornice Radovljica, konec leta 1996 jih je bilo 1120, in sicer 530 v radovlji-
ški, 400 v blejski in 190 v bohinjski občini. Ker se je Franc Šolar upokojil, je mesto predsednika 
nadzornega odbora prevzel Samo Markelj. Kredite s subvencionirano obrestno mero je podelila  
Gorenjska banka, d. d., Poslovna enota Radovljica, v skupnem znesku 159 mio tolarjev, Občine pa 
so iz proračunov v ta namen namenile 10,7 mio tolarjev. Izleti Sekcije upokojenih obrtnic in obrtni-
kov so bili redno polno zasedeni, Obrtniške novice pa so začele izhajati mesečno zaradi ažurnosti 
in informacij o prispevkih in plačah. Izvedba 13. pohoda na Triglav je minila rutinsko, žal si je ena 
od udeleženk zlomila nogo, vendar je bila s helikopterjem takoj odpeljana v jeseniško bolnišnico, 
kjer so jo predstavniki zbornice tudi obiskali. Podobno je bilo s 5. tednom obrti in podjetništva z 
istim številom udeležencev in 4000 obiskovalcev, ti so zlasti napolnili Festivalno dvorano v času 
kulturne prireditve z modno revijo. Predstavile so se gorenjske srednje šole in obrtni poklici in to 
za 400 osnovnošolcev. Prireditev je odprl gospodarski minister Metod Dragonja. 

Inž. Heribert Späth (skrajno 
levo), predsednik vsenemške 
obrtniške organizacije, se je med 
bivanjem v Sloveniji leta 1992 
povzpel tudi na Triglav.
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Po blejski prireditvi je bil sklican sestanek z vsemi tremi župani, da bi uskladili postavke za občin-
ske proračune, računalo se je na sredstva za kredite s subvencionirano obrestno mero, pogovarjali 
so se o novih delovnih mestih, Tednu obrti in podjetništva, garancijskem skladu Gorenjske, lokalni 
koaliciji za svetovanje in izobraževanje, in sicer v skupnem znesku 19,5 mio tolarjev. Pred koncem 
leta je bil v prostorih Gostinsko-turistične šole v Radovljici sestanek predsednikov in tajnikov  
gorenjskih obrtnih zbornic z gosti republiške zbornice. Pomembna točka dnevnega reda je bila 
uvajanje dualnega sistema izobraževanja, potem pa je bila v uporabo dana računalniška učilnica, 
ki so jo financirale gorenjske obrtne zbornice in Sklad za dopolnilno izobraževanje delavcev. 

Ker se je organom Skupščine iztekal štiriletni mandat, je bila najprej seja Skupščine v stari sestavi, 
kjer je bila obravnavana možnost nakupa zemljišča in stavbe nekdanje Mire. Sprejet je bil rokov-
nik opravil za volitve v organe Območne obrtne zbornice Radovljica za obdobje 1998–2002. Na 
seji Skupščine je bil za predsednika ponovno izvoljen Marko Štendler, za predsednika Upravnega 
odbora Franci Ažman, potrjeni pa so bili trije podpredsedniki, kar je dopuščal tudi statut: Janez 
Filipič, Anton Poklukar in Franc Novak ter predsednik Nadzornega odbora Filip Urh. Na eni od 
prvih sej Upravnega odbora je direktor republiške davčne uprave (DURS) Marko Bezjak predstavil 
davčno problematiko in naloge, od katerih je bila pomembna uvedba davka na dodano vrednost. 
Obrtniki so imeli res veliko prijavljenih terjatev, tepla jih je nelikvidnost. Člani Upravnega odbora 
pa so postavili več vprašanj na temo postopka za prenos lastništva, investiranje dobička, bloka-
de žiro računov itd. V okviru javnih del je bila zaposlena Petra Ambrožič, ki so jo kasneje zaposlili 
za nedoločen čas in je zaposlena še danes. Intenzivne so bile priprave na 6. teden obrti in podjet- 
ništva, ki je zopet prinesel nekatere novosti. Poleg številnih gostov se je odprtja udeležil tudi Janko 
Razgoršek, minister za malo gospodarstvo, ki je imel otvoritveni nagovor. Po nekaj letih je odpadla 
predstavitev tovornih vozil, v Sloveniji se je namreč pojavilo nekaj sorodnih prireditev. Predstavni-
ki gorenjskih šol so za sedmošolce predstavili možnosti šolanja, zanimiva pa je bila anketa, ki jo je 
organizator izvedel med obiskovalci, oddanih je bilo 1600 anketnih listov, največ obiskovalcev je za 
prireditev izvedelo preko radia (30 %), sledili so časopisi (25 %), plakati in druge možnosti. Veliko 
je bilo pozitivnih mnenj, manjkale pa niso številne pripombe, kot so pomanjkanje propagandne-
ga materiala, prisotnost razstavljavcev na sami prireditvi, premajhen razstavni prostor, mnogi so 
pogrešali prodajo izdelkov itd. Iz tega je bilo jasno razvidno, da so si mnogi obiskovalci priredi-
tev predstavljali kot običajen komercialni sejem, kar pa ni bil njen namen. V obrtniškem domu so 
bili zasedeni vsi prostori, kredite z znižano obrestno mero je koristilo 89 obrtnikov in podjetnikov 
v vrednosti 203 mio tolarjev. Pohod na Triglav je bil zopet uspešen, bilo je 150 udeležencev iz 32  
obrtnih zbornic, druga družabna prireditev pa je bila 21. novembra ob 30-letnici s podelitvijo  
priznanj zaslužnim članom in modno revijo. Na lokalnih volitvah je bilo v tri občinske svete  
izvoljenih šest obrtnikov, po dva v vsaki občini. Lokalni pospeševalni center in Zbornica sta pripra-
vila predavanja o davku na dodano vrednost, o poslovnem komuniciranju, pripravah na davčne 
napovedi in stalnih izobraževanjih o varnosti pri delu. Pred novim letom je bilo še tradicionalno 
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srečanje upokojenih obrtnic in obrtni-
kov ter prednovoletna igrica za otroke. 
Konec leta 1998 je bilo 1.069 članov 
Zbornice. V popolnosti je bil urejen 
obrtni register, takih zbornic je bilo 
sedem.

Na jubilejnem 20. veleslalomu go-
renjskih obrtnih zbornic, Območna 
obrtna zbornica je bila organizator,  
je bilo kljub dežju preko 200 tekmo-
valcev, ženska ekipa je bila zopet prva, 
v skupni razvrstitvi pa so bili smučarji 
Zbornice drugi. Po novem letu je bilo 
veliko izobraževanj, tudi oddvojenih 
za posamezne sekcije, ter sestankov 
sekcij. Pozornost je bila namenje-
na zlasti davku na dodano vrednost,  
posebno je bila aktivna Sekcija gostin-
cev. Poleg ideje o nakupu Mire se je  
pokazala nova možnost, to je odkup 

Slivnikove hiše na Gorenjski cesti, ki je bila v občinski lasti. Sredi junija je bila dražba za nakup 
Mire, vendar ni bilo kupcev, zato je bila dražba preložena na jesen, še vedno je bila aktualna Slivni-
kova hiša, o njej so potekala dogovarjanja z Občino. Koristen je bil ogled podjetniškega inkubator-
ja v Sežani, v Kranju pa se je v okviru Podjetniškega centra ustanovil Garancijski sklad Gorenjske,  
h kateremu so pristopili tudi Zbornica in Občini Bled in Radovljica. Ta je kmalu objavil javni razpis 
za kredite, garancije, samozaposlovanje in nova delovna mesta. Niso izostali niti krediti z znižano 
obrestno mero, skupaj je bilo podeljeno za 207 mio tolarjev kratkoročnih in dolgoročnih kreditov 
(Bled 68 mio, Radovljica 117 mio in Bohinj 22 mio tolarjev), torej skoraj milijon evrov. Uspešno se je 
zaključil 15. obrtniški pohod na Triglav, skupaj je bilo na dosedanjih pohodih okrog 1800 udeležen-
cev, ki so se s spremenljivo srečo zaradi vremena skušali povzpeti na teme Triglava.

Na 7. tednu obrti in podjetništva, o katerem so bila obveščena vsa gorenjska gospodinjstva, so bile 
ustaljene prireditve: razstava izdelkov in storitev, izobraževalne ure za osnovnošolce s predstavi-
tvijo petih srednjih šol, kulturne prireditve. Dr. Janez Potočnik, vodja ožje pogajalske skupine za 
pristop Republike Slovenije k Evropski uniji in kasnejši evropski komisar za znanost in raziskave ter 
okolje, je v predavanju predstavil Slovenijo in približevanje Evropi. Prisotni so v zanimivem preda-
vanju dobili predstavo o Evropski uniji in kaj vse bo potrebno storiti za uspešno vključitev.

Odprtja 7. tedna obrti in  
podjetništva leta 1999 se je 
udeležil tudi takratni  
podpredsednik vlade Marjan 
Podobnik, spremljata ga 
 predsednik Obrtne zbornice 
Radovljica Franci Ažman in  
predsednik pripravljalnega 
odbora Anton Poklukar
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Nakup Slivnikove hiše je bil uspešen, na razpis so se javili štirje 
projektanti, nadzor del in inženiring je prevzel radovljiški Alpdom. 
Težave so bile z lokacijskim in gradbenim dovoljenjem, saj je ta del 
Radovljice zaščiten. Potrebnih je bilo veliko razgovorov z Zavodom 
za varovanje naravne in kulturne dediščine. Stavba je bila namreč 
statično vprašljiva, nazadnje se je našel kompromis, stavba se je  
v celoti porušila, zgradila na novo po obstoječih gabaritih in z 
ustreznim stopniščem. Finančna konstrukcija je bila načrtovana ob  
ustreznem dodatnem povišanju članarine zbornici za čas odplače-
vanja kredita, bančnih kreditih in seveda kupnine od obrtniškega 
doma na Šercerjevi ulici.

Na Jesenicah se je ustanovila razvojna agencija Zgornje Gorenj-
ske - Ragor, ki naj bi sodelovala pri podjetniških projektih tudi na 
območju, ki ga pokriva Območna obrtna zbornica Radovljica. Delo 
je bilo sicer ustaljeno, veliko več dela pa so imeli člani gradbenega 
odbora in predsednik Zbornice. Izvedel se je 8. teden obrti in pod-
jetništva, poleg ustaljenega programa se je predstavila domača in 
umetna obrt v živo, uspelo promocijo pa so imeli gostje iz Umaga: 
Turistična skupnost in Združenje obrtnikov Bujštine. Že po tradiciji 
je bil uspešen pohod na Triglav. 

Zadnja seja Upravnega in Nadzornega odbora v letu 2000 je bila 
11. decembra, kjer je bila posebna točka dnevnega reda predsta-
vitev obrtniške problematike, ki so se je udeležili vsi trije župani, 
oba poslanca Državnega zbora in direktor občinske uprave Občine  
Radovljica. Predstavniki Zbornice so se zahvalili za stalno pomoč 
pri kreditih, Tednu obrti in podjetništva ter drugih projektih, vsi 
gostje so se strinjali z vlogo Zbornice in predstavili problematiko 
na področjih, ki jih zastopajo.

Dr. Janez Potočnik, kasnejši evropski komisar, je predstavil 
približevanje Slovenije Evropski Uniji

Ekskurzija na Južno Tirolsko, 1993
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Zbornica se s svojimi člani stalno predstavlja v Pulju

Modna revija na tednu obrti, Bled 2004

Ljubljanski obrtni sejem

Tržnica obrtnikov
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Na novi lokaciji od 2001 do danes

Leta 2001 je bilo vse usmerjeno v izgradnjo novega obrtniškega doma na Gorenjski cesti 20 v Rado-
vljici. Po dveh letih trdega dela je bila 12. 12. 2001 obeležena otvoritev. S poslovanjem v novih prosto-
rih so začeli z novim letom. V kleti stavbe je bila predvidena večnamenska dvorana, v pritličju pros- 
tori Območne obrtno-podjetniške zbornice, v 1. nadstropju in mansardi pa je poslovne prostore 
najela Geodetska uprava Radovljica, ki se ji je leta 2010 pridružila še Geodetska uprava Jesenice.  
S koncem leta 2014 je Geodetska uprava odpovedala najemno pogodbo z Območno obrtno-podjet- 
niško zbornico Radovljica, in sicer zaradi prostih kapacitet v stavbi Finančnega urada v Radovljici, 
ki so bili v lasti države. Od leta 2015 dalje so se v 1. nadstropju in mansardi prostori oddali podjetni-
kom in posameznikom. 

Konec leta 2001 je bil v sklopu otvoritve tudi 9. teden obrti in podjetništva. Razstava izdelkov  
obrtnikov in podjetnikov vseh štirih občin je bila v novih prostorih takratne Območne obrtne 
zbornice Radovljica, pred tem je ves čas gostovala na Bledu. Sodelovalo je šestdeset razstavljav-
cev. Zaradi vedno manjšega zanimanja se je leta 2003 dogodek preimenoval v Gorenjsko obrt, 
ki je združeval vse obrtnike in podjetnike gorenjskih območnih obrtno-podjetniških zbornic.  
Dogodek je bil dve leti v Festivalni dvorani na Bledu, kasneje je bil sklenjen dogovor organizator-
jev Gorenjske obrti, da razstava kroži med posameznimi zbornicami. Leta 2005 je vlogo glavnega  
organizatorja prevzela Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, leta 2006 pa Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Tržič. Zadnja tovrstna prireditev na Bledu je bila izvedena leta 2007, 
ker je večji del gorenjskih območnih obrtno-podjetniških zbornic zaradi slabega zanimanja članov 
odpovedalo sodelovanje na prireditvi. 

Tri leta zapored, tj. od leta 2015 do leta 2017, je Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica 
organizirala Tržnico obrtnikov. Prvo leto so se v sodelovanju s Turističnim društvom Radovljica pri-
ključili tradicionalnemu dogodku Venerine poti. Naslednje leto so tržnico organizirali samostoj-
no. Zadnji dogodek je bil leta 2017 na Vurnikovem trgu, ki pa je bil združen s srečanjem motoristk 
Slovenije. Glede na to, da med člani ni bilo pravega interesa, so organizacijo dogodka opustili.

Poleg lastnih organiziranih sejmov so se člani pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Radovljica od samega začetka predstavljali tudi na drugih sejmih po Sloveniji in izven nje. 
Udeleževali so se Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, ki je lansko leto praznoval 50-obletnico, 
Ljubljanskega obrtnega sejma, jesenskega sejma v Celovcu in Pulju. Sodelovali so tudi na Šuštarski 
nedelji v Tržiču.

Otvoritev nove stavbe, Franci Ažman 
in Filip Urh
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Sredi leta 2001, v letu otvoritve novega obrtniškega doma na Gorenjski cesti 20, je prišlo tudi do 
kadrovskih sprememb. Takratnega dolgoletnega sekretarja Janeza Pretnarja je zamenjala Mojca 
Legat Rotar. Od leta 2007 do leta 2009 je bila kot administrator zaposlena tudi Mojca Poklukar. 
Leta 2010 je prišlo do reorganizacije. Strokovno sodelavko Lojzko Tavčar je na obrtnem registru 
zamenjala Petra Ambrožič, računovodstvo pa je prevzela Vesna Odar. Spomladi leta 2014 je bilo 
Petri Ambrožič dodeljeno še delovno mesto sekretarja. Od leta 1995 so bili na Območni obrtno-
podjetniški zbornici Radovljica zaposleni trije, od leta 2014 pa le še dve delavki.

V drugi polovici leta 1994 se je s spremembo obrtnega zakona obrtni register z občin prenesel na 
obrtno zbornico. Od leta 1995 dalje obrtni register vodijo območne obrtne zbornice. Skozi čas so se 
postopki poenostavili in posodobili. Večja sprememba je nastala s spremembo Obrtnega zakona 
leta 2013, ko je šlo za deregulacijo poklicev in je po standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008 
ostalo le še 25 obrtnih dejavnosti, za katere se izdaja obrtno dovoljenje.

Samostojni podjetniki so do leta 2005 dejavnost na podlagi priglasitvenih listov registrirali na ta-
kratni davčni upravi. Od 1. 7. 2005 dalje so registracijo prevzele eVem točke, na katerih danes lahko 
opravite vrsto brezplačnih postopkov, od registracij podjetij in samostojnih podjetnikov, spre-
memb, izbrisov samostojnih podjetnikov, urejanje njihovih zavarovanj itd. eVem točko oziroma po 
novem SPOT točko ima od samega začetka tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica.

Tako kot v preteklosti je Zbornica ves čas sodelovala z vsemi 
štirimi Občinami, tj, Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Sodelo-
vala je pri občinskih projektih, dobila podporo z njihove strani 
ter z njimi reševala problematiko članstva. Sodelovala je tudi 
z ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti, kot so Ljudska 
univerza Radovljica, Turizem Radovljica, Center za usposa-
bljanje, delo in varstvo Radovljica, Zavod za zaposlovanje, 
Gospodarska zbornica Slovenije, predvsem pa z ostalimi ob-
močnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Gorenjske. 

Gorenjske območne obrtno-podjetniške zbornice od nekdaj 
predstavljajo močnega sogovornika Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije. Redna srečanja in izpostavljanje problematike 
posameznih gorenjskih zbornic ter skupno nastopanje proti 
državi in drugim organizacijam je skozi leta utrjevalo medse-
bojno sodelovanje. Gorenjske zbornice se povezujejo tudi na 
drugih področjih. Skupno nastopajo na sejmih, organizirajo 
izobraževanja članom in si medsebojno izmenjujejo znanje 
in izkušnje. 

Sestanek obrtnikov z radovljiškim 
županom Cirilom Globočnikom
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V vsem obdobju obstoja je Območno obrtno-podjetniško zbornico Radovljica v Skupščini Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije zastopal predsednik Zbornice. Trije od njih so bili celo v Upravnem 
odboru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, in sicer Franc Ažman, Franc Novak in Marija Hu-
dovernik.

Članarino je v času obveznega članstva na podlagi pogodbe pobirala  
takratna davčna uprava. S koncem leta 2006 so pogodbo o pobiranju preki-
nili in prvo leto po tem je Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica 
svoj del članarine pobirala sama in bila pri tem zelo uspešna. Od leta 2008 
dalje je pobiranje in izterjavo članarine v celoti prevzela Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije.

Na jesenskih lokalnih volitvah leta 2002 so obrtniki in podjetniki prvič  
v okviru Obrtno-podjetniške liste kandidirali za svetniška mesta v občinah 
Bled, Bohinj in Radovljica ter dobili po eno svetniško mesto v posamezni 
občini. Občinski svetnik na Bledu je bil Franc Novak, v Bohinju Janez Andol-
šek in Radovljici Franc Ažman.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica je v zadnjih letih sodelo-
vala z Ljudsko univerzo Radovljica pri izvedbi brezplačnih jezikovnih teča-
jev, računalniških tečajev ter drugih izobraževanjih, namenjenih članom. 
Vsako leto je organizirala izobraževanje po HACCP-u, od leta 2010 dalje tri-
krat letno izvede usposabljanje voznikov, po sekcijah zagotavlja teoretično 
in praktično usposabljanje za varno in zdravo delo. Zbornica je svoje člane 
letno pripravljala na oddajo davčnega obračuna, jih seznanjala z zakono-
dajnimi novostmi in s problematiko čezmejnega opravljanja storitev ter jih 
izobraževala po sekcijah.

Strokovnost posameznim strokam nudijo sekcije. Trenutno v okviru  
Območne obrtno-podjetniška zbornice Radovljica deluje sedem sekcij: 
Sekcija elektro dejavnosti, Sekcija avtoserviserjev, Sekcija frizerjev, Sekcija 
gostincev in živilcev, Sekcija inštalaterjev-energetikov, Sekcija tekstilcev in 
Sekcija za promet. Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice jim letno dodeli sredstva,  
ki jih posamezna sekcija porabi za aktivnosti. Poleg strokovnih sekcij je zelo aktivna tudi Sekcija 
upokojenih obrtnikov.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica se je udeleževala skoraj vseh športnih iger,  
predvsem zimskih. Organizirala je veleslalom članov Zbornice, sodelovala ali organizirala gorenjski 
veleslalom ter s člani zastopala barve Zbornice na zimskih igrah, ki jih je organizirala Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije. 

Izobraževanje: tečaj iz varstva pri delu

Izobraževanje: tečaj tujih jezikov
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Na zadnjih zimskih igrah, leta 2018 na Kopah, je Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Radovljica zasedla skupno 4. 
mesto od 38. območnih obrtno-podjetniških zbornic iz vse 
Slovenije.

Leta 2006 je bil organiziran zadnji tradicionalni, 22., 
pohod obrtnikov na Triglav. Zaradi obsežne zakonodaje, 
ki naj bi zagotavljala varnost pohodnikov, je udeležen-
cem pomenil prevelik strošek, organizatorju pa preveliko 
odgovornost, zato se je takratni Upravni odbor Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Radovljica odločil, da 23. 
pohoda ne bo več organiziral.

Skozi vsa leta je Obrtna zbornica skrbela za družabno  
dogajanje. Po nekajletnem premoru, od leta 2016,  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica spet 
organizira večdnevni jesenski izlet. Izlet upokojenih  
obrtnikov Sekcija organizira dvakrat letno, spomladi in 
jeseni, in z udeležbo nima težav. Upokojeni obrtniki so bili 
vse do ukinitve obveznega članstva deležni novoletnega 
kosila z druženjem ob glasbi. 

Do leta 2012 je bil uspešno zastopan obrtniški ples s po-
delitvijo priznanj. Glede na to da ples za obrtnike ni bil več 
zanimiv, je Zbornica leta 2014 prvič izvedla samostojno 
prireditev s podelitvijo priznanj članom za 10, 20, 30, 40 in 
celo 50 let članstva. Dogodek se je leta 2015 razširil v no-
voletni koncert s podelitvijo priznanj. Za otroke članov in 
njihovih zaposlenih Območna obrtno-podjetniška zbor-
nica Radovljica vsako leto pripravi darila in jih preseneti z 
igrico ali animacijo. 

Leta 1995 je Zbornica za 99 let najela apartma v Termah 
Olimie v Podčetrtku in ga leta 2007 dokončno odkupila. 
Apartma v izmeri 43,10 m² je bil nazadnje obnovljen leta 
2016. Člani lahko po zelo ugodni ceni koristijo lepo urejen 
prostor skupaj s kopalnimi kartami.

Izlet na bavarske gradove, 2016

Kope 2018, fotografija: Igor Dornik
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Skozi vsa leta obstoja je Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica sodelovala pri večjih 
in manjših humanitarnih akcijah po vsej Sloveniji. Posameznikom in organizacijam je pomagala 
finančno ter z udarnimi akcijami svojih članov. Danes je humanitarna pomoč obrtnikom organi-
zirana preko Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom, katere ustanovitelj je Obrtno-podjet- 
niška zbornica Slovenije. Vsi člani lahko svoj del dohodnine namenijo stanovski organizaciji in s 
tem pomagajo svojim kolegom v težkih situacijah. 

V soboto, 1. 9. 2018, je minilo 50 let od ustanovitve Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Radovljica. Ob jubileju je Zborni-
ca v začetku septembra 2018 v avli Občine Radovljica priredila 
razstavo fotografij obrtnikov in podjetnikov. S fotografijami so 
predstavili obstoječe in že nekoliko zamrle tipične lokalne obrti. 
Razstavo so do konca leta gostili še na Občini Gorje, v Festivalni 
dvorani na Bledu in v Domu Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistri-
ci. Na slovesnosti 29. septembra 2018 so v Restavraciji Avsenik 
v Begunjah zahvale prejeli vsi, ki so pripomogli k nastanku in 
obstoju Zbornice.

Izročitev darila župana Občine 
Radovljica ob jubileju, september 
2018

Razstava fotografij  
obrtnikov in podjetnikov
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Delovanje zbornice danes 

Celoten obrtno-zbornični sistem zajema Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in 62 območnih 
obrtno-podjetniških zbornic po vsej Sloveniji. Leta 2013 se je s spremembo Obrtnega zakona ukini-
lo obvezno članstvo in od takrat dalje so posamezne zbornice primorane preživeti na trgu. Osnov-
ne dejavnosti, ki jih zbornica še vedno zagotavlja iz naslova članarine, sta zastopanje interesov 
članov pred državo ter informiranje z aktualnimi novostmi. 

Poleg tega izvaja javna pooblastila, člane izobražuje in jim svetuje. Skrbi za promocijo članov  
zbornice doma in v tujini. Skrbi za strokovno podporo preko 30 aktivnih sekcij. S kartico Mozaik 
podjetnih članom zagotavlja popuste pri številnih poslovnih partnerjih in omogoča boljše poslo-
vanje s pomočjo spletnega portala Moj obrtnik. Skrbi tudi za rekreacijo članov. Uspešno organizira 
zimske igre obrtnikov in podjetnikov ter članom omogoča letovanje na Šolti na Hrvaškem.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica že od samega začetka, tj. od leta 2005, brez-
plačno za podjetnike opravlja storitve eVem točke, od leta 1995 izdaja obrtna dovoljenja, skupaj z 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in zunanjimi sodelavci svojim članom svetuje na različnih 
področjih, kot so davčno, delovno-pravno, finančno, s področja varstva pri delu itd. 

Večkrat letno organizira razna izobraževanja z različnih področij in z izdajanjem elektronskih  
Obrtniških novic svoje člane obvešča o aktualnih spremembah zakonodaje. Zbornica pomaga 
svojim članom pri nastopanju na tujih trgih ter jim nudi strokoven servis pri vsakodnevnih admi-
nistrativnih zadevah. Nudi pomoč trenutno sedmim aktivnim sekcijam.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica svojim članom omogoča ugodne počitniške  
kapacitete v Termah Olimia v Podčetrtku. Vsako leto za člane organizira smučarski dan na Voglu in 
spodbuja sodelovanje na Zimskih igrah obrtnikov in podjetnikov. 

Glede na manjši interes s strani članov se območne obrtno-podjetniške zbornice Gorenjske pove-
zujejo in organizirajo ter financirajo skupinske nastope na sejmih doma in v tujini. Članom omo-
gočajo predstavitev na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, v Celovcu, v sosednji Avstriji, ali v 
Pulju na Hrvaškem. Zbornica v sodelovanju s Turizmom Radovljica vsak konec leta svojim članom 
v starem delu mesta omogoči ugodnejšo prodajo lastnih izdelkov na stojnicah.

Lokalno se Zbornica povezuje z občinskimi organi in drugimi organizacijami, s katerimi članom in 
tudi drugim podjetnikom omogoča lažje reševanje problemov in boljši jutri. 
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Čezmejno povezovanje je bilo prvič zapisano leta 1982, ko je takratno Obrtno združenje Radovlji-
ca in Združenje samostojnih obrtnikov Bujštine - Umag podpisalo listino o prijateljstvu. Več kot  
petintridesetletno poslovno sodelovanje se je ohranilo do danes. Tudi v Avstriji je leta 2013  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica podpisala sporazum o sodelovanju s Sloven-
sko gospodarsko zvezo v Celovcu. Pomembnost sporazuma se odraža pri čezmejnem opravljanju  
storitev naših članov. 

 

Obrtniški dom na Gorenjski cesti, 
kjer se vedno kaj dogaja
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Novoletna prireditev za otroke 
obrtnikov in njihovih zaposlenih
na Linhartovem trgu v Radovljici

Naši jubilanti, december 2017,
fotografija: Iztok Zupan

Novoletni koncert  v Baročni  
dvorani, Radovljica 2017,
fotografija: Iztok Zupan
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Organi Območne obrtno-podjetniške  
zbornice Radovljica za mandatno obdobje 2018–2022 

ČLANI SKUPŠČINE OOZ RADOVLJICA  
ČESNIK, TOMAŽ, Zgornje Gorje 
FELICIJAN, JOŽE, Podnart 
GODEC, IRENA, Bohinjska Bistrica 
HRIBAR GRACAR, MARIJA, Zgornje Gorje 
HUDOVERNIK, MARIJA, Begunje na Gorenjskem 
KURALT, JURE, Lesce 
LANGUS, JOŽE, Podnart 
LUZAR, IGOR, Lesce 
MARKELJ, SABINA, Brezje 
PODOBNIK, ANTON, Lesce 
PODOBNIK, PAVLA, Radovljica 
RENKO, KLEMEN, Begunje na Gorenjskem 
ROPRET, JOŽE, Bohinjska Bela 
SLAMAR, BRANKO, Srednja vas v Bohinju 
SLIVNIK, SEBASTIJAN, Zgornje Gorje 
SUŠNIK, MAJA, Bohinjska Bistrica 
TRIPIĆ, KRSTO, Bohinjska Bistrica 
VIDIC, SREČO, Bled

ČLANI NADZORNEGA ODBORA OOZ RADOVLJICA  
predsednik:  MARKELJ, SAMO, Podnart 
in člana:  BRGLEZ, BOJAN, Bohinjska Bela, 
  FINŽGAR, SAŠO, Podnart

PREDSEDNICA OOZ RADOVLJICA  
HUDOVERNIK, MARIJA, Begunje na Gorenjskem

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA OOZ RADOVLJICA 
KURALT, JURE, Lesce 
MARKELJ, SABINA, Brezje 
PODOBNIK, ANTON, Lesce, podpredsednik 
PODOBNIK, PAVLA, Radovljica, podpredsednica 
RENKO, KLEMEN, Begunje na Gorenjskem 
ROPRET, JOŽEF, Bohinjska Bela 
SLAMAR, BRANKO, Srednja vas v Bohinju 
SLIVNIK, SEBASTIJAN, Zgornje Gorje

Upravni in Nadzorni 
odbor OOZ Radovljica, 
2018–2022



46

AKTIVNE SEKCIJE PRI OOZ RADOVLJICA

SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI 
Predsednik:   SLIVNIK, SEBASTIJAN, Zgornje Gorje 
Podpredsednik:   PETERNEL, BOŠTJAN, Lesce 
Člani UO:   STANOVNIK, MARKO, Srednja vas v Bohinju 
   JUSTIN, DARINE, Radovljica

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV 
Predsednik:   FELICIJAN, JOŽE, Podnart 
Podpredsednica:   MARKELJ, SABINA, Brezje 
Člani UO:   POLJANEC, ZVONE, Lesce 
   JEREB, UROŠ, Lesce 
    MEZE, KLEMEN, Bled

SEKCIJA FRIZERJEV 
Predsednica:   PODOBNIK, PAVLA, Radovljica 
Podpredsednica:   HRIBAR GRACAR, MARIJA, Zgornje Gorje 
Člani UO:   VIDIC, ERIKA, Lesce 
   NASTRAN, MIRA, Bled

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV 
Predsednik:   KURALT, JURE, Lesce 
Podpredsednik:   ZIMA, KLEMEN, Bled 
Člani UO:  LANGUS, JOŽE, Podnart 
   SLAMAR, BRANKO, Srednja vas v Bohinju 
   ZIMA, ANKA, Bled

SEKCIJA INŠTALATERJEV-ENERGETIKOV 
Predsednik:   PODOBNIK, ANTON, Lesce 
Podpredsednik:   ČESNIK, TOMAŽ, Zgornje Gorje 
Člani UO:   KOŽELJ, ANDREJ, Begunje na Gorenjskem 
   BERTONCELJ, NEJC, Kropa 
   JAKOPIČ, MIRAN, Zgornje Gorje

SEKCIJA TEKSTILCEV 
Predsednica:   DURAKOVIĆ, ENISA, Radovljica 
Člani UO:   HUDOVERNIK, MARIJA, Begunje na Gorenjskem 
   PRISTOV, NATAŠA, Radovljica 
   BABIČ, ELIZABETA, Brezje 
   JAKUN, ANDREJA, Bled
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SEKCIJA ZA PROMET 
Predsednik:   VIDIC, SREČO, Bled 
Podpredsednik:   BERTONCELJ, GABER, Lesce 
Člani UO:   ZALOKAR, JANEZ, Kamna Gorica 
   ROPRET, JOŽEF, Bohinjska Bela

SEKCIJA UPOKOJENIH OBRTNIKOV 
Predsednik:   BIČEK, JOŽE, Mošnje

 
DOSEDANJI PREDSEDNIKI OOZ RADOVLJICA
ANDREJ ČUFER  od leta 1968 do 1976 
KRISTINA PRISTOV  od leta 1976 do 1984  
SLAVKO KENE  od leta 1984 do 1985 
FRANC ANKERST  od leta 1985 do 1986  
DANILO KOROŠEC od leta 1986 do 1993 
FRANC AŽMAN  od leta 1993 do 2006  
ANTON POKLUKAR od leta 2006 do 2010 
FRANC NOVAK  od leta 2010 do 2014 
MARIJA HUDOVERNIK od leta 2014 

DOSEDANJI SEKRETARJI OOZ RADOVLJICA  
IVAN KAVČIČ  od leta 1968 do 1970  
IVA KOKELJ  od leta 1971 do 1976  
MARTA SLADIČ  od leta 1976 do 1977  
MARIJA TAVČAR  od leta 1978 do 1979  
JANEZ PRETNAR  od leta 1979 do 2001  
MOJCA LEGAT ROTAR od leta 2001 do 2014  
PETRA AMBROŽIČ od leta 2014

Prapor Obrtnega združenja 
Radovljica

Izlet upokojenih obrtnic  
in obrtnikov,  
fotografija: Janez Pretnar
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PREDSEDNIKI
Janez Marijan Polak,  
izdelovanje  čolnov, Bled,
fotografija: Žarko Petrovič
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ANDREJ ČUFER, mandat 1968−1976

Nič ni nemogoče, če je volja

 ʝ  V začetku šestdesetih let ni bilo veliko ljudi, ki so bili dovolj pogumni, da so se odločili za 
samostojno poslovno pot. Kaj je vodilo vas, gospod Čufer?

„Kot tehnik lesarstva sem začel v Elanu. Bil sem vedoželjen, inovativen, z Elanovo štipendijo sem 
tudi končal arhitekturo. Vse sem dal od sebe, racionaliziral proizvodnjo oddelka, ki sem ga vodil, 
povečal delovno intenzivnost in kvaliteto, a od tega nisem imel nobene koristi. Pa še jezila me je 
partija, ki se je vtikala v vse, zato sem začel na svoje.“

 ʝ Zakaj ste se usmerili ravno v sitotisk?
„Na Bledu je živel Milan Kokalj starejši, obrtnik, ki je delal lončke za gorčico. Bil sem še napol  
Elanovec, ko sva se srečala v Seči pri preizkušanju enega od Elanovih čolnov. Vprašal sem ga, 
zakaj na njegovih lončkih ni nobenega napisa. Odgovoril mi je, da tega pač nihče ne dela. Bom pa 
mogoče jaz, sem mu odgovoril. Pogovarjala sva se, konec tedna je prišel k meni z informacijo, da se 
je že dogovoril s podjetjem Eta Kamnik, za katerega je delal lončke. Nič drugega mi ni ostalo, kot 
da sem se lotil izdelave stroja za tiskanje lončkov. Zelo hitro sem izdelal stroj in z ženo sva pričela 
s tiskanjem. Najprej sva delala za Eto Kamnik in kmalu tudi za Medex, nadaljevala s tiskanjem 
steklenic, velikih barvnih panojev in tako naprej. V začetku je bila obrtnica žena, nato pa sva usta-
novila skupno obratovalnico. Tipično za tiste čase je bil problem, ker v nobenih uradniških navo-
dilih ni pisalo, pod kakšne vrste obrt naj vodijo sitotisk. Sva se morala kar potruditi, da sva zadevo 
uredila. Tako sva najprej dobila dovoljenje za enega delavca, nato za dva, tri in pet. Biti obrtnik v 
tistih časih ni bilo ravno po godu tedanji oblasti. Spomnim se tudi, da sem prvo položnico za davek 
dobil še preden sem sploh začel z delom. Tudi sicer so bili davki tako visoki, da nama včasih, potem 
ko sva plačala davke, ni ostalo niti za kruh. Žena, ki je bila nosilka obrti, bi morala plačevati davek 
na dobiček celo takrat, ko je bila na porodniški in sploh ni delala … “

 ʝ  Ste se zaradi vseh teh nelogičnih zahtev odločili, da potrebujete združenje, ki bo zastopalo 
obrtnike?

„Spomnim se, da je bil oblačen jesenski dan, ko me je po telefonu poklical lastnik gostilne Kunstelj 
Tone in rekel, da je pri njem nekdo iz Ljubljane, ki bi se z rad z nekom pogovoriti o obrti. Tone se 
je spomnil mene in me poklical, tako da sem potem sam pričel razgovor z gospodom iz Ljubljane. 
To je bil g. Mojmir Toman, tako kot jaz po izobrazbi arhitekt, ki je po očetu podedoval kamnoseško  
delavnico. Povedal mi je, da je Ljubljana kot prva občina ustanovila združenje obrtnikov,  
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predhodnico sedanje obrtne zbornice. Navdušil me je nad tem, da bi se, kot je rekel, obrtniki »uprli« 
državi, se povezali in imeli svoje predstavnike, ki bi se v našem imenu postavili za naše pravice.  
Poklical sem Francija Petka starejšega, ki je bil prav tako obrtnik, plastičar, in moj prijatelj. Kar 
nekaj večerov zapored sva premlevala situacijo in na koncu sestavila spisek desetih obrtnikov, od 
vsake stroke po enega, in na ta način oblikovala iniciativni odbor. Danes smo od te skupine živi le 
še trije. Dobili smo naslove obrtnikov in jim razposlali vabila na ustanovni občni zbor Združenja. 
Udeležba je bila velika; sestali smo se na Bledu, v stavbi Gozdnega gospodarstva. Vsi, ki smo prišli 
z avtomobili, smo jih parkirali po različnih koncih Bleda, da ne bi bili preveč očitni. Vsak je kasneje 
prispeval nekaj denarja, da smo imeli vsaj za pošto, s katero smo ljudi obveščali o tem, o vsem kar 
je bilo zanimivega za obrtnike. Na radio in v časopis takrat obrtniki nismo mogli priti. Vsaj ne v  
pozitivnem smislu. Se pa spomnim, da nas je na občnem zboru spodbujal radovljiški občinski 
funkcionar g. Jere. Še zdaj vem, kako je pripomnil, da čevljev pač ne moreš nositi v popravilo v  
tovarno Peko. Z njim sva ostala v stikih še kasneje, dolgo po ustanovitvi obrtniškega združenja.“ 

 ʝ Se je združenje med obrtniki takoj prijelo?
„Se je, saj smo takoj resno po-
prijeli za delo. Poiskali smo si 
tajnika, dobivali smo se v Be-
gunjah, vsaj dvakrat mesečno. 
Veliko problemov smo morali 
premleti. Ko smo bili že nekako 
usklajeni, so me na Občini izvo-
lili v takratni Zbor združenega 
dela. Bil sem prvi odbornik iz 
vrst tako imenovanih privatni-
kov. Od takrat naprej sem se 
lažje pogovarjal z županom. 
Dobivali smo se tudi v Ljublja-
ni, a še vedno neuradno. Vzor 
so nam bile Domžale, ki so bile 
že takrat napredna občina, kjer 
so obrtnikom pustili živeti. Na 
Jesenicah in v Kranju so bili,  
nasprotno, za obrt zelo slabi 
pogoji.“

Mlin, Bostjan Komar,
fotografija: Tomaž Sedej
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 ʝ Kaj je bil največji problem?
„Orodje, surovine … tisto, kar vsak obrtnik rabi za delo. Tako kot mnogi drugi smo bili vezani na to, 
da smo vse to nekako dobili iz tujine, kar je bilo seveda najprej prepovedano, kasneje pa smo ven-
darle dobili neke kvote za uvoz materiala, glede na število delavcev. Problem deviz pa je še vedno 
ostal na borzi črnega trga, ki pa je bil prepovedan. Kaj vse smo si morali izmišljevati, da smo prišli 
do osnovnih delovnih sredstev! In bili smo iznajdljivi, da smo preživeli. Še zdaj se spominjam, kako 
sem kupoval prvi kopirni stroj. Najprej sem čez mejo iz Avstrije prinesel enega, ki je bil zares cenen, 
zato na meji niso komplicirali in sem ga brez težav uvozil. Čez nekaj časa sem ga peljal nazaj, na 
carini pa prijavil, da se je pokvaril in ga nesem na servis. Nazaj sem se vrnil z drugim, bistveno kva-
litetnejšim in seveda bistveno dražjim. Nihče ni opazil.“

 ʝ Ste imeli sicer zaradi ustanovitve združenja obrtnikov kdaj težave pri oblasteh?
„Že kmalu po ustanovitvi so me poklicali na zagovor na policijo (notranjo upravo). Razložil sem, 
da nismo naredili nič nezakonitega, pojasnil, da smo skupaj zato, da si med seboj pomagamo. 
No, ni bilo hujših posledic. So me pa v prvih letih kot predsednika Združenja včasih poklicali, če 
se jim je zdelo, da kdo od obrtnikov plača premalo davkov glede na uspešnost svojega posla. Sam 
sem se vedno zavzemal za to, da je vsak pošteno plačal tisto, kar je bilo potrebno, kolege pa skušal  
potegniti iz primeža državnega nadzora: pojasnil sem, da gre pri večini obrtnikov skoraj ves  
dobiček nazaj v podjetje in uradniki so nekako razumeli. Na ta način je združenju rasel ugled pa 
tudi vse več dela smo imeli. Zato smo kmalu potrebovali prostore pa tudi uslužbenko, ki je članom 
pojasnjevala davčne in druge predpise. Prvo lastno pisarno smo imeli na koncu Linhartovega trga 
v Radovljici, v stavbi, kjer je bila pred tem stara lekarna. Približno v tistem času sem tudi zaključil  
z vodenjem organizacije, dva mandata sta dovolj dolga doba.“

 ʝ Kako danes vidite obrtno-podjetniško dejavnost in njeno mesto v družbi?
„Zasebni sektor, ki je bil toliko desetletij po drugi svetovni vojni zatiran, je zdaj eden vodilnih, 
saj proizvaja več kot vsa državna podjetja. Po drugi strani pa, če gre nek obrtnik, mali podjetnik,  
v stečaj, ker se mu pač ni izšlo, to za gospodarstvo ni tako boleče, kot če vrata zapre firma s tisoč  
zaposlenimi. Res je tudi, da smo številni tisti, ki smo bili pred desetletji mali podjetniki, z leti  
postali veliki. Moje podjetje AKA ima zdaj že petdeset zaposlenih!“

 ʝ Ves čas je treba napredovati, kajne, sicer nazaduješ?
„Seveda. Takšni so zdaj časi. Žal se trenutno ne širimo tako, kot bi želeli, ker imamo težave s pro- 
storom.“

 ʝ Še ostajate aktivni v podjetju?
„Še, oba z ženo, a manj kot nekoč, seveda. Firmo zdaj vodi sin.“
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KRISTINA PRISTOV (1939–2011), mandat 1976–1984  

Pestro delovanje v dveh mandatih

Kristina Pristov je bila predsednica Združenja samostojnih obrtnikov in kasneje Obrtnega zdru-
ženja Radovljica osem let. To so bili časi, ko je obrtniška organizacija iz prostovoljnega delovanja 
prešla v obvezno članstvo. Preudarno je vodila Združenje in Zbornico pri odnosu do takrat enovite 
Občine, Davčne uprave in Zveze združenj samostojnih obrtnikov oziroma Zveze obrtnih združenj 
Slovenije. Čeprav so bili takrat drugi časi, saj je bilo dela dovolj za vse, ki so bili podjetni in so želeli 
delati na svoje, ovir vseeno ni manjkalo. Dandanes si težko predstavljamo, s kakšnimi problemi in 
dokazovanji so se morali ukvarjati takratni predstavniki obrtnikov.

Prva obrtna dejavnost Kristine Pristov je bila popravilo ženskih nogavic, potem pa se je kmalu pre-
usmerila v izdelovanje telovadnih dresov. Začetek ni bil lahek, toda z voljo in iznajdljivostjo je šel 
razvoj njene obratovalnice naprej, prihajali so novi materiali, pri delu se je učila in prihajala do 
novih idej. Generacije šolarjev in športnikov so nosile njeno športno opremo. Pri tem so ji pomagali 
tudi družinski člani. 

Kasneje se je pokazala potreba po štartnih številkah za različna tekmovanja, napredovala je tudi v 
sitotisku. Z leti se je delavnica širila, pri njej so se zaposlovale šivilje. Njeni izdelki so postajali kon-
kurenčnejši, planiške in kranjskogorske tekme v svetovnem pokalu so ji pomagale, da je postala 
poznana tudi v tujini. Mlajša hči Nataša je ostala zvesta družinski tradiciji, nadgradila je mamino 
delo in njene štartne številke nosijo udeleženci olimpijad in svetovnih prvenstev. 

Če pogledamo zapisnike takratnih sej Izvršilnega odbora, nam je slika takratnega stanja razum- 
ljivejša, žal pa so nekateri problemi podobni današnjim, kljub političnim spremembam. Tako  
različne zahteve ostajajo pri željah in obljubah. Velik problem je bil zlasti pri omejevanju števila 
delavcev, ki so bili lahko zaposleni pri obrtnikih, težave so bile pri uvozu strojev in surovin, prizna-
vanju amortizacije, zamrznjenih cenah, zlasti gostinskih, in še bi lahko naštevali. V ozadju pa je 
bila vedno prisotna zmotna miselnost mnogih takratnih politikov. 

Treba je omeniti njeno pomoč, ko je nesebično pomagala stanovskim kolegom, ki so zašli v težave, 
se dogovarjala in dokazovala. Res pa je, da se je v tistih časih na lokalni ravni marsikaj dalo dogo-
voriti, toda vedno v okviru veljavnih predpisov.

V letu, ko je bila izvoljena za predsednico, je zbornica prišla do najemnih prostorov na Gorenj-
ski cesti, uradne ure so bile dvakrat tedensko, še naprej pa je Združenje načrtno iskalo primerne 
prostore (»Isospan bloki«, Hotel Grajski dvor). Vse se je vedno končalo pri pridobivanju primer-
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nega kredita. Sredi leta 1976 je gospa Pristov prevzela vodenje  
obrtniške organizacije, dve leti kasneje pa je bil sprejet nov 
obrtni zakon, ki je med drugim utemeljil obvezno članstvo in s 
tem odprl nove možnosti širjenja delovanja. Spremenilo se je 
tudi ime, nastala so obrtna združenja. Iskati so se začeli novi 
prostori in leta 1978 je Združenje zgledno obnovilo prostore 
nekdanje lekarne na Linhartovem trgu. Poleg pisarn je bila za 
člane na razpolago sejna soba, Združenje je takrat imela dva 
zaposlena, deloval pa je tudi računovodski servis. 

Problemi so več ali manj ostajali isti: obrtne cone in novi  
poslovni prostori, izobraževanje obrtnikov in pri njih zaposlenih 
delavcev, nabava osnovnih sredstev in pa stalnica – kreditiranje. 
Ker z domačo banko ni bilo pravih uspehov, so obrtniki dobi-
vali kredite v Koprski banki, kasneje je predsednica uspela pri-
vabiti takratno Beograjsko banko, ki je prve prostore imela kar 
na sedežu Obrtnega združenja Radovljica. Združenje je takrat 
imelo tudi vzajemni sklad – Čebelico. Združenje je v svojih  
prostorih gostilo tudi poslovalnico Obrtne zadruge Plamas. 
Člani so stalno sodelovali na sejmih, še največ v Kranju in Celju. 
Leta 1983 je na Celjskem sejmu obrti sodelovalo kar 40 obrtni-
kov in 14 iz Umaga.

Družabnost je bila ena tistih zadev, ki je na različnih področjih 
združevala člane. Kulturne prireditve, športna tekmovanja, 
izleti in ekskurzije, so bili stalnica. Odlikovali so se zlasti smu-
čarji, atleti, šahisti in še kdo. Svečano je bil razvit prapor ter pod-
pisana lista o prijateljstvu z Združenjem samostojnih obrtnikov 
Bujštine iz Umaga. To zgodbo nadaljuje že druga generacija 
obrtnikov in podjetnikov.

Izvršni odbor jo je podpiral pri mnogih odločitvah in obrtniške 
interese je zagovarjala tudi v Ljubljani na Zvezi obrtnih združenj 
Slovenije. Ker so radovljiški obrtniki večkrat mislili s svojo glavo, 
je z vodstvom prihajalo do razhajanj, zato je bilo potrebnih kar 
nekaj skupnih sestankov za pomiritev in uskladitev zadev.

Kristino Pristov je v začetku leta 1984 leta nasledil Slavko Kene.

Andrej Tancar, izdelovanje 
dež in šatulj,
fotografija: Justin Zorko
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SLAVKO KENE (1933–2017), mandat 1984–1985 

Dolgoletno sodelovanje 
v obrtniški organizaciji

Slavko Kene je bil rojen v Pavlovi vasi pri Bizeljskem, v zavetju gozdnate Orlice. Gričevnat svet pre-
krivajo tudi vinogradi, ki so tako navdušili dušnega pastirja, blaženega Antona Martina Slomška, 
ki je tod kaplanoval in napisal ponarodelo pesem En hribček bom kupil. Mehkemu dialektu, ki se 
odraža v pokrajini, se Slavko Kene ni nikoli odrekel, kot tudi ne ljubezni do vzgoje vinske trte.

Kar nekaj etap je prehodil pri izobraževanju, najprej se je izučil za kvalificiranega mizarja, po pri-
hodu na Gorenjsko leta 1955 je dokončal še mojstrsko šolo in srednjo tehnično šolo. Prav ta izo-
brazba je bila odlična podlaga pri njegovem delu. Začel je v Mizarstvu Radovljica, kasnejši Miri, 
potem je delal v Nemčiji, kasneje je začel na svoje. Časi v začetku 60. let prejšnjega stoletja niso 
bili naklonjeni obrti, miselnost takratnih političnih veljakov in nezaupanje je v pogovorih Slavko 
večkrat omenjal. V Radovljici si je zgradil hišo z delavnico, kjer je živel z družino. 

Njegov moto v življenju in poklicni dejavnosti je bil: stroka, pripadnost obrti in vztrajnost. Pri tem 
je bil vedno dosleden. Sproti je nabavljal stroje in šel v korak z razvojem. S svojimi zaposlenimi  
je opremljal pisarne, trgovine, pošte, hotele in banke. Dejavnost je razširil v izvoz, in sicer v masivne 
hrastove stene. Z osamosvojitvijo Slovenije so se poslovna razmerja spremenila in treba se je bilo 
prilagoditi. Navezal je neposredne kontakte s tujino ter tako izvažal druge izdelke. Ko se je upoko-
jil, je delavnico predal sinu Borisu, ki je šel po očetovih stopinjah. 

Rad se je primerjal z drugimi obrtniki svoje stroke, predstavljal se je na sejmih in številna priznanja 
pričajo o kvaliteti njegovega dela. Izkušnje je uspešno prenašal na vajence, pomočnike in druge, 
znanje pa uporabljal pri uspešnem delu Združenja samostojnih obrtnikov Radovljica, Obrtnega 
združenja, Območne obrtne zbornice in današnje naslednice. 

Kar 24 let je bil član Izvršilnega odbora. Marca leta 1984 je bil izvoljen za predsednika Obrtnega 
združenja, po takratnem statutu je bil to enoletni mandat, tudi njegov naslednik Franc Ankerst 
je imel enak status. Večkrat je bil tudi podpredsednik, delal pa je tudi na drugih področjih. Spo-
minjamo se ga kot aktivnega organizatorja razstave obrti in podjetništva, ki je v svojem času 
odigrala pomembno vlogo pri sami predstavitvi obrti in obrtnih dejavnosti, izobraževanju in 
promociji. Pomagal je tudi pri predstavitvah na Celjskem obrtnem sejmu in drugih predsta-
vitvah. Koliko prepričevanj je bilo včasih potrebno, da so razstavljavci privolili v predstavitev.  
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Generacije učencev dualnega izobraževanja se ga bodo spominjale kot razumevajočega predse-
dnika izpitne komisije, ki je preverjala dokončno znanje pripravnikov. Urejen, točen, pa vendar 
tudi blag, je znal prekiniti tremo in kandidati so res pokazali svoje znanje, če pa ni šlo drugače, pa 
je pomagal z nasveti. Uvedla se je pravna pomoč za člane, za boljšo obveščenost so se začele pri-
prave na izdajanje Obrtniških novic. Te so dolga leta služile kot glavni vir informacij o dogajanju v 
obrtništvu v takratni enotni občini, kasneje pa v treh in nazadnje v vseh štirih.

Današnja generacija njegovih stanovskih kolegov niti ne ve, da je bil Slavko Kene predsednik  
Združenja takrat, ko smo iskali lokacijo za nov obrtniški dom. Nekaj prostorov smo imeli v mislih, 
nazadnje smo se odločili za parcelo na Šercerjevi ulici. S sodelavci gradbenega odbora, vodil ga 
je Vinko Magister, je pokazal nemalo iznajdljivosti za prenos lastništva parcele, način plačila in  
pridobitev finančnih sredstev tako za parcelo kot za samo gradnjo.

Druga njegova ideja je bilo prirejanje tradicionalnega obrtniškega pohoda na Triglav, idejo je  
prenesel v Ljubljano v republiško organizacijo in prvi pohod v stalni organizaciji OZ Radovljica je 
bil izveden za časa njegovega naslednika. Veliko pohodov je bilo izvedenih, udeleževali so se jih 
obrtniki, pri njih zaposleni delavci in svojci iz vse Slovenije. Koliko veselja je bilo pri udeležencih,  
ko so dosegli vrh, pa tudi na pohodih, ko je slabo vreme preprečilo osvojitev vrha. 

Vzporedno z delom v Zbornici se je 
razdajal tudi v krovni organizaciji, 
v Zvezi obrtnih združenj Slovenije 
in v njeni naslednici Obrtni zborni-
ci Slovenije. Dolga leta je deloval v 
Sekciji lesarjev. Praktične izkušnje 
je prenašal tudi v odbor za pripravo 
sejmov ter pri republiški komisiji za 
oceno delavnic.

Po upokojitvi je rad hodil z vrstni-
ki na okoliške hribe, zlasti smo ga  
srečevali na Svetem Petru in pod  
Roblekom, vračal se v rodno Posav-
je, nekaj časa je tam imel vinograd 
in s ponosom je na mizo prinesel 
cviček, ko smo ga obiskali. Kolesaril 
je po Radovljici in okolici, žal pa se 
mu ni uresničila želja, da bi pri Zbor-
nici ustanovili pevski zbor.

Marjan Golmajer, pletenje košar, 
fotografija: Justin  Zorko
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FRANC ANKERST (1935–2018), mandat 1985–1986 

Med obrtjo, glasbo in ugankami

Franc Ankerst se je rodil v Podljubelju. Zelo mlad se je zaposlil v leški Verigi. S pridnostjo je ob delu 
postal strojni tehnik, nato pa je delal v nabavi in prodaji, kjer je bil zelo odgovoren in natančen. 
Kot mali obrtnik je po službi izdeloval stojala za rože in luči iz železa in slame. Le-te lahko še danes 
vidimo v kateri od gorenjskih gostiln. Leta 1979 se je odločil za velik korak, saj je vstopil v obrtniške 
vrste. Svoje znanje, dolgoletne izkušnje in iznajditeljsko žilico je unovčil pri proizvodnji nateznih 
vijakov, žičnih spon in različnih vijakov po naročilu. Ni pa ostalo le pri tem, saj je kmalu začel delo-
vati v Izvršnem odboru Obrtnega združenja Radovljica. 

Med dolgoletnim delovanjem v Združenju in Zbornici je bil tudi predsednik. Koordinacijski odbor, 
ki je po statutu sprotno reševal tekoče zadeve in se sestajal tedensko, je razbremenil člane Izvršne-
ga odbora, tako da seje niso bile tako pogoste. Za čas njegovega mandata se je gradil prvi obrtni-
ški dom na Šercerjevi ulici, zaradi pomanjkanja sredstev je bila ta tema stalno na dnevnem redu.  
Načinov za financiranje je bilo več, od dodatnega prispevka obrtnikov, pomoči Zveze obrtnih zdru-
ženj, kredita ter sovlaganja Beograjske banke, ki je bila zainteresirana za nove poslovne prostore. 
Kljub temu da je bila stavba montažne gradnje, je bilo kar nekaj zapletov, od kanalizacije, kleti do 
urejanja okolice. Tako je do svečanega odprtja minilo kar nekaj časa. 

Stalnica so bile tudi predstavitve izdelkov in storitev članov Združenja na raznih sejmih. Šlo je za 
prestiž med kranjskim in celjskim sejmom obrti, kljub prizadevanjem se je tehtnica sodelovanja 
nagnila na celjsko stran. Rezultat tega je bila udeležba 42 razstavljavcev, ki so popolnoma zapolnili 
najeti prostor, uvedeno je bilo tudi stalno dežurstvo. Povrhu vsega pa je Zbornica na ogled sejma 
peljala 160 učencev osnovnih šol. Nekateri od njih so bili tudi nagrajeni za spise na temo obrtništva. 

Knjigovodski servis se je osamosvojil, deloval tudi v obrtniškem domu, veliko je bilo razprav o po-
poldanski obrti gostincev in avtoprevoznikov, zlasti taksistov, o tem so bila mnenja deljena. V tistih 
časih je bilo veliko pomanjkanje poslovnih prostorov, zato je Združenje iskalo možnosti za obrtne 
cone. Dogovarjanje za obrtno cono na Lisicah je prehajalo v dokončno fazo, v njej je sodeloval  
takratni Izvršni svet Občine, ideje so bile za Cajhna ob Savi, na Plani v Lescah in še kakšni. Uspešno 
je bilo pridobivanje novih članov sklada za vzajemno pomoč, tako imenovana Čebelica pa je rešila 
marsikatero zagato zaradi potrebnih sredstev. Izvršni odbor je aktivno sodeloval s Skladom za  
dopolnilno izobraževanje delavcev pri obrtnikih.

Začeli so z obrtniškim pohodom na Triglav, ki je postal tradicionalen in so se ga radi udeleževali 
obrtniki in delavci iz vse Slovenije. Na prvem pohodu konec avgusta leta 1985, ki ga je v celoti pri-
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pravilo OZ Radovljica, je sodelovalo 73 udeležencev iz sedmih obrtnih združenj. Za boljše informi-
ranje članov so takrat začeli z izdajanjem Obrtniških novic. Prav gospod Ankerst je veliko prispeval 
k vsebini, saj so bili njegovi razgovori z obrtnicami in obrtniki zelo odmevni. Na nevsiljiv način, 
včasih tudi šegav, je iz sogovornikov izvabil marsikatero zgodbo. 

Družabnost se je pokazala tudi pri prireditvah s kulturnim programom in plesom s kvalitetnimi 
izvajalci: New swing quartetom in Otom Pestnerjem. Udeležencev je bilo kar 285. Na novolet- 
nem srečanju so se srečali upokojene obrtnice in obrtniki, srečanja so danes že tradicija, otroci  
obrtnikov in pri njih zaposleni delavci so obiskali prednovoletno igro z obdarovanjem. Začetek  
leta 1986 je bil v znamenju smučanja, Združenje je bilo organizator 10. veleslaloma gorenjskih 
obrtnih združenj z 210 smučarji, domači smučarji so se pomerili na lastnem tekmovanju, vsako 
leto pa so odšli za en dan na smučanje v zamejstvo.

Kot predsednik je skrbno bedel nad delovanjem Združenja, to so bili časi, ko so obrtniki težko pri-
dobivali posojila, tepla jih je inflacija in finančna nedisciplina. Natančno je pregledoval dokumen-
tacijo, pošten je bil do zaposlenih in korektno sodeloval s predstavniki Občine in Davčne uprave.  
Po pretečenem mandatu je bil za predsednika Izvršnega odbora sicer predlagan Vinko Magister, 
ki zaradi osebnih razlogov te funkcije ni sprejel, tako da ga je nadomestil Danilo Korošec, sam pa  
je postal podpredsednik. Enoletni mandat je bil le poskus, začelo se je zopet obdobje 4-letnih 
mandatov.

Po upokojitvi je še vedno sodeloval v Upravnem odboru, saj je vodil Sekcijo upokojenih obr-
tnic in obrtnikov. Izletov se je redno udeleževal, vedno je presenetil s kakšno šegavo pesmico ali 
zvito uganko. Prav užival je, ko so dolgo ugibali, nikoli ne bo pozabljen rahlo očitajoč: »no, no, sej  
odgovor je pa ja tko enostavn!« O obrti je napisal prigodnico, ki se konča takole:

Obrt, ljubi moji, je stara kot svet, / brez nje svet ne more, ne zna več živet, / zatorej mladeniči, mladenke – 
kdor zna, / sposobnost, podjetnost, korajža velja!

Njegovo življenje je bilo pestro, njegova velika ljubezen je bila glasba, z narodno-zabavnim  
ansamblom Gorenjci je kot kitarist, pevec in povezovalec programa sodeloval dvajset let. Besedila 
pesmi je pisal že v mladosti, uglasbenih jih je bilo več kot 500! Zanje je dobil številna priznanja. 
Njegove uganke so bile tudi nekaj posebnega, enostavne na prvi pogled, pa vseeno zapletene. 
Uglasbena besedila in uganke je izdal v številnih izdanih knjigah. Res, rime in uganke so kar vrele 
iz njega.

Rad je tudi rezbaril, njegove skulpture in reliefi so bile občudovane tudi na obrtniških predstavi-
tvah na Bledu. Njegov Martin Krpan pa straži vhod v njegovo domačijo v Lescah.

In ob koncu še en njegov verz: Ko macesni zažarijo, seme dozori, ptice pevke odletijo, čas zaspi! 
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Danilo Korošec, mandat 1986–1993 

Mikala me je svoboda

 ʝ Kako to, da ste se globoko v socializmu odločili, da greste na svoje?
„Z obrtjo, proizvodnjo varovalk, sem začel leta 1976. Glavni razlog za 
to, da grem na svoje, pravzaprav edini, je bil – biti svoboden. Hotel sem 
svobodno delati, svobodno zaslužiti, čeprav sem imel dobre službe, pod 
mojim vodstvom je v nekem obdobju delalo več kot sto zaposlenih. 
Ampak mene je mikala svoboda. Da začnem s proizvodnjo varovalk, mi 
je ponudil kolega, ki se je pred mano ukvarjal s tem, in se je odločil, da bo 
delal nekaj drugega. Sem poskusil, videl, da bo šlo, pa smo začeli. Delav-
nico sem imel tu, v Mošnjah.“

 ʝ In je šlo?
„Tako je, tudi dodana vrednost ni bila slaba, plačeval sem davke, imel sem štiri zaposlene. Mate-
riale je bili težko dobiti, prisiljeni smo bili v „švercanje“ čez mejo, ampak tako so pač takrat stvari 
tekle. Podobno je bilo s stroji. Kaj vse smo se morali izmišljevati! Štanco, na primer, sem kupil v 
tujini. Uvozil sem jo lahko čez Slovenj Gradec, vsi smo vedeli, kje bo najmanj težav – ampak čez 
kakšno leto me je na zagovor klicala zvezna carinska uprava. Nič jih ni motilo, da sem stroj uvozil, 
zanimalo jih je le, kje sem dobil tujo valuto za plačilo. Izmazal sem se, ko sem rekel, da mi jih je 
zapustil takrat že pokojni oče. Pa me je uradnica vprašala, kako sem jih spravil čez mejo – kar je bilo 
takrat nezakonito. Odgovoril sem, da jih nisem; da sem prodajalcu denar dal, ko je nekaj mesecev 
kasneje preko Slovenije potoval proti morju na Hrvaško. Nič mi ni mogla … „

 ʝ Zakaj ste prevzeli vodenje Obrtne zbornice Radovljica?
„Prav zato, da bi obrtniki vendarle lahko svobodneje uvažali materiale, ki se jih tu enostavno ni 
dobilo. Srebrne žice, ki sem jo sam potreboval za proizvodnjo varovalk, doma enostavno ni bilo 
mogoče dobiti. Z medeninasto pločevino, ki smo jo kupovali v Srbiji, se ni dalo delati; sem jo moral 
pripeljati iz Nemčije. Saj vemo, kako: pod zadnjim sedežem v avtomobilu, pa otroci so na njem 
sedeli in spali, da nihče ni gledal, kaj tovorimo čez mejo. No, moram priznati, da stroški niso bili 
visoki, visoka je bila le obdavčitev dela. Takrat se nam je vsem zdelo nepotrebno, da plačujemo 
toliko, a če zdaj pogledam nazaj, je jasno, da imam pokojnino bistveno višjo, kot bi jo imel, če ne 
bi bilo tako. Se še spomnim, kako sem se upokojeval; zadnji dve leti, kar sem bil zaposlen, smo si  
obrtniki že lahko prispevke plačevali tudi za najnižji dohodkovni razred, če smo želeli. Seveda smo 
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vsi izkoristili to možnost. No, ko mi je kasneje uradnica na pokojninskem zavodu računala pokoj-
nino, je bila prepričana, da gre pri teh dveh letih za napako pri podatkih. Vedel sem, da ni tako. In 
zaradi tistih dveh let imam danes kar precej nižjo pokojnino.“

 ʝ Aktivni ste bili na davčnem področju, kajne?
„Moram reči, da smo kar dobro sodelovali z Davčno upravo. Veliko smo se pogovarjali. Direktor 
Pengal z radovljiške davčne uprave je bil tisti, ki je uredil, da so manjši obrtniki lahko davek plače-
vali po letnem pavšalu, brez prevelikih birokratskih obveznosti. Se še spomnim, da je točno znal 
oceniti, koliko zasluži gostinec z restavracijo v središču mesta in koliko tisti, ki ima za vogalom 
vaški bife. Plačevanje pavšalnega davka je predvsem tistim, ki so bili samozaposleni, predstavljalo 
veliko olajšanje.“

 ʝ Vam je vodenje Obrtne zbornice vzelo veliko dela?
„Skoraj vsako jutro sem prišel v pisarno, da sva s tajnikom Janezom Pretnarjem uredila tekoče 
zadeve, potem so sledili sestanki. Ko sem prevzel vodenje Zbornice, smo se ravno preselili v 
nove prostore stavbe, ki smo jo zgradili na Šercerjevi ulici v Radovljici, nasproti Doma dr. Janka  
Benedika. Prej smo bili na Linhartovem trgu, čisto spodaj na koncu. Zase smo sicer imeli le mansar-
do, ostale prostore smo oddajali. Posebej zadovoljen sem bil, da smo se dogovorili, da je velik del 
prostorov uporabljala tedanja Beograjska banka. Zanje smo se odločili, ker Gorenjska banka takrat 
za obrtnike ni imela prav posluha. Nobenega posojila nismo mogli dobiti. Beograjska banka, ki je 
bila prožnejša pri poslovanju, je bila dobra odločitev tudi zaradi konkurence.“

 ʝ  Ste zaradi tega, ker nikoli ni bilo mogoče vsega narediti zakonito, prenehali z obrtno 
dejavnostjo?

„Ne, razlog so bila tista leta pred osamosvojitvijo Slovenije, ko je bila inflacija tako visoka, da je 
„požrla“ ves prihodek. Neplačevanje je bilo ogromen problem; če nisi imel dejavnosti, s katero 
bi vsaj nekaj plačil dobil takoj, se enostavno ni izšlo. Po določenem obdobju nisi dobil nazaj niti 
toliko, da bi plačal material. Če si moral pol leta čakati na plačilo, je bilo na koncu prav vseeno, če ti 
sploh niso plačali! Ko smo se nato zares osamosvojili, so se zaprle še meje. In ker sem imel večino 
poslov vezanih na tedanje južne jugoslovanske republike, enostavno ni šlo več naprej. V tistih časih 
sem se vzporedno z obrtjo začel ukvarjati z načrtovanjem inštalacij. Leta 1988 sem šel prvič v Rusijo 
in nato tam ostal kar nekaj let. Zaradi odhoda v Rusijo sem se tudi odločil, da eno leto pred iztekom 
drugega mandata vodenje Zbornice prepustim svojemu nasledniku.“

 ʝ Ste imeli, preden ste se upokojili, tudi čas za kakšen hobi?
„Ah, kaj pa vem. Zdaj, ko sem že devet let upokojen, razmišljam, kako smo vse zmogli. Ves čas 
smo delali, še če sem koga šel zvečer obiskat, je bilo zmeraj s kakšnim namenom – da smo se kaj 
dogovorili, uredili … Imam kar dobre organizacijske sposobnosti, morda so me zato vedno nekako 



60

prepričali, da sem se lotil vodenja kakšnega društva, organizacije. Tako sem bil 14 let predsednik 
tukajšnje lovske družine in kulturnega društva, bil sem pri gasilcih in še kje. Tudi med člani Zbor-
nice je bilo kar dobro, prijateljsko vzdušje, ne glede na dejstvo, da je bilo članstvo obvezno. Tik 
preden sem vodenje prepustil Franciju Ažmanu, smo naredili manjšo raziskavo, v kateri smo člane 
povprašali o tem, če jim je prav, da so povezani v zbornico. Komaj kdo je odgovoril, da raje ne bi bil 
včlanjen. Kot kaže je bilo vendarle opaziti, da delamo. Res pa je, da so se najbolj z navdušenjem 
odzivali, kadar je šlo za družabne dogodke. Vsako leto smo se skupaj odpravili na Triglav, tudi čez 
150 se nas je nabralo, radi smo šli v pobrateni Umag in kaj podobnega. Ne vem, kako je sedaj, nisem 
več toliko v stiku z dogajanjem, ampak če se obrnem nazaj, lahko rečem, da smo delali dobro.

Kovaštvo, Franc Koselj,
fotografija: Jasmin Suljanović
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Franci Ažman, mandat 1993−2006 

Malo gospodarstvo je tisto,  
ki vleče voz naprej

 ʝ  Predsednik OOZ ste bili kar trinajst let. Ko ste prevzeli funkcijo, 
ste bili že uveljavljen podjetnik z veliko firmo. Delo Zbornice ste 
poznali, obveznosti, povezane z vodenjem, tudi. Kako to, da ste 
se vendarle odločili, da si naložite še to zahtevno nalogo?

„Že od vsega začetka sem bil vključen v delovanje Zbornice. Preden 
sem postal predsednik, sem bil dolgo vodja avtoprevozniške sekcije, 
tako da sem seveda vedel, v kaj se podajam. Ko je z mesta predsednika odšel Danilo Korošec, me je 
takrat spoštovani in uveljavljeni obrtnik Filip Urh pregovoril, da vodenje Zbornice prevzamem vsaj 
za tri mesece – ki so se nato raztegnili na trinajst let. Predsednik Zbornice sem postal v času, ko je 
Slovenija že bila samostojna in se je tudi pri nas vzpostavil večstrankarski sistem. Uspešni obrtniki 
smo bili v tistem obdobju dobrodošli tako rekoč v vsaki od strank; mene so prepričali za vključitev 
v tedanjo LDS in prišel sem v občinski svet. Kmalu smo oblikovali obrtniško listo in naslednja dva 
mandata in pol sem bil občinski svetnik že kot predstavnik obrtnikov. No, ko sem prevzel vodenje 
Obrtne zbornice, sem prišel tudi v Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije, kjer sem predstavljal 
vseh sedem gorenjskih zbornic. Ko pogledam nazaj, vidim, da je bilo dela res veliko.“

 ʝ  Kako ste lahko kot občinski svetnik vplivali na izboljšanje razmer, v katerih ste delovali 
obrtniki?

„V vseh mandatih sem bil kot občinski svetnik tudi predsednik gospodarske komisije. In v tej vlogi 
sem se ves čas boril za izboljšanje razmer za obrt in podjetništvo. Eden od projektov, v katerega 
sem vložil zelo veliko energije, je bil nakup stavbe, v kateri so danes prostori naše Zbornice. Vplival 
sem namreč na to, da je Občina za prodajo pripravila tak razpis, da smo obrtniki – ne le banke –  
sploh lahko prišli v poštev kot kupci. Za lokacijo v samem središču Radovljice smo se odločili, ker 
smo vedeli, da moramo biti v centru dogajanja, blizu bank, pošte, sodišča, občine … Kot je znano, 
smo želeli po prvotnih načrtih objekt le adaptirati, ko pa smo si ga natančno ogledali z arhitektom 
in predstavnikom Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij (ZRMK), je kmalu postalo jasno, 
da je treba hišo podreti in na njenem mestu postaviti novo. Ker je bila stavba spomeniško zašči-
tena, smo jo morali zgraditi v enaki obliki kot staro, dovolili so nam le desetodstotno povečanje;  
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to pomeni, da smo ji dodali nov vhod in stopnišče na zunanji strani objekta. Že ko smo objekt gra-
dili, smo notranjo ureditev vrhnjih dveh nadstropij oblikovali v skladu z željami Geodetske uprave, 
s katero smo bili dogovorjeni za dolgoročni najem.„

 ʝ  So bile med občinami, na področju katerih deluje Območna obrtna zbornica, v obdobju 
vašega vodenja kakšne razlike v smislu pripravljenosti za sodelovanje in pogoji za razvoj 
obrti in podjetništva?

„Na splošno lahko rečem, da smo imeli z vsemi občinami odlične odnose. Še posebej bi izpostavil 
sodelovanje s prvim županom nove občine Bled, Vinkom Golcem, pa tudi njegovim naslednikom Žagarstvo in gozdarske  

storitve, Janko Lombar,  
Begunje na Gorenjskem,
fotografija: Jasmin Suljanović
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Jožetom Antoničem. Podobno je bilo v Bohinju: kadar sem poklical župana Kramarja in ga prosil 
za pogovor, sem bil vedno sprejet.“

 ʝ  Tradicionalni obrtniški pohod na Triglav ste „podedovali“ po Francu Ankerstu, kajne?
„Tako je. Dokler sem bil predsednik, smo ga organizirali vsako leto prvi konec tedna v septembru. 
Na tiste čase imam lepe spomine.“

 ʝ  Velik organizacijski zalogaj je bil tudi vsakoletni teden obrti in podjetništva, ki ste ga 
pripravljali na Bledu.

„Seveda. To je bila zelo uspešna prireditev, katere cilj je bil, kot smo takrat rekli, „da sosed izve, kaj 
dela sosed“. Želeli smo, da se obrtniki svojemu okolju pokažejo, kaj delajo, kako uspešni so. Saj 
veste, v tistih časih je bilo cel kup obrtnikov, ki so imeli svoje delavnice doma v kleti, nekateri so bili 
zares zelo uspešni, pa dobesedno niti sosedje niso vedeli, s kakšno dejavnostjo se ukvarjajo. Prire-
ditev je bila na vrhuncu tako uspešna, da smo zaradi velikega števila razstavljavcev v neposredni 
bližini Festivalne dvorane postavljali šotore, da je bilo dovolj prostora za vse. Spomnim se, kako so 
na začetku nekateri malce negodovali v smislu – kaj imam pa jaz od tega? No, kasneje, celo mesece 
po zaključku sejma, so mi mnogi od njih priznali, da so se s predlogi za posel pri njih oglasili prav 
tisti, ki so jih spoznali na Tednu obrti in podjetništva.“

 ʝ  V obdobju vašega vodenja je prišlo do velikih sprememb v zvezi z javnimi pooblastili  
obrtnih zbornic in izdajanjem obrtnih dovoljenj.

„Leta 1994 je država za izdajanje obrtnih dovoljenj pooblastila zbornice. Podobno je sedaj s točko 
e-Vem, ki jo imamo tako na Zbornici kot na Upravni enoti. S to razliko, da imajo upravne enote 
storitev plačano od države, obrtne zbornice pa ne. Ampak za nas je bil to tudi način, kako smo se 
približali obrtnikom: marsikdo se je za vstop med obrtnike odločili tudi zato, ker je od nas, ki smo 
teoretično in praktično poznali situacijo, dobil zanesljive informacije.“

 ʝ  Veliko energije ste na republiški ravni usmerili tudi v spremembe poklicnega izobraže- 
valnega sistema.

„Žal je bilo in je še vedno na nivoju države veliko predpisov speljanih tako, da obrti niso v prid. 
V nekem obdobju se je tako, če pojasnim na primeru, zelo razvrednotila trgovska dejavnost;  
trgovino je lahko odprl vsak, četudi ni imel nobenega trgovskega znanja, samo nekoga s primerno 
izobrazbo je moral zaposliti. Podobno je bilo z gostinstvom. S tem se je razvrednotila obrtniška de-
javnost. Vrsto let smo se tudi na nivoju države borili za to, da bi bilo v izobraževalnem sistemu spet 
več pozornosti namenjene praksi, da bi se za poklice izobraževali pol leta v šoli in pol leta na delov-
nem mestu. Pa nismo bili uspešni, tako da se nam je leta dogajalo, da smo iz šol obrtniki dobivali 
kadre, ki so imeli formalno izobrazbo, s konkretnim delom pa se tako rekoč še nikoli niso srečali. 



64

No, k sreči se je zakonodaja na tem področju lani vendarle spremenila, problem je le v tem, da je 
vmes preteklo toliko časa, da zdaj nimamo mojstrov, ki bi mlade lahko naučili določenega dela.“

 ʝ  Vi ste svoje, danes izjemno uspešno in veliko podjetje AFM osnovali na prevozniški dejav-
nosti. Kako se je razvijalo?

„Sredi šestdesetih let sem začel z majhnim tovornjakom, ki sem ga pripeljal čez mejo iz Nemčije, 
ko sem še kot šofer delal za Žitovo pekarno, ki so jo ravno takrat odprli v Lescah. Prve mesece sem 
razvažal kruh v Bohinj in v Železarno Jesenice, nato pa s svojim tovornjakom še različno robo z 
železniške postaje Lesce na različne konce Gorenjske. To je bilo v času, ko so to delo radovljiškim 
furmanom opravljali konji in vozovi. Nekaj časa sem tako vztrajal v dveh službah, ponoči sem vozil 
za Žito, podnevi pa zase, dokler me ni direktor poklical v pisarno in mi rekel, naj se odločim za eno 
službo, sicer se bom od utrujenosti za volanom prej ali slej ubil. Spomnim se, da mi je rekel, da so 
mi vrata v Žitu vedno odprta, če se odločim za lasten posel, pa si kasneje premislim. No, k sreči mi 
nikoli ni bilo treba nazaj ...“

 ʝ  Nastalo je veliko podjetje, ki sta ga vodila skupaj s pokojno soprogo Mimi, zdaj pa ga 
počasi prevzemata vaša otroka, Mojca in Klemen.

„Leta 1967 sem začel z obrtjo. Zdaj je v podjetju 60 zaposlenih. Sin vodi transport in betonarno, hči 
pa gostinstvo. Prehod s starejše na mlajšo generacijo delamo postopoma, otroka delata vse bolj 
samostojno, sam pa pomagam obema; delno sem upokojen, imam pa še status obrtnika, v pod-
jetju ostajam tudi kot lastnik. Sicer pa imam na Dolenjskem vinograd in čebele, čemur v zadnjih 
letih posvečam kar nekaj časa in energije.“

 ʝ  Več kot petdeset let ste že obrtnik in podjetnik, več kot desetletje ste bili zelo aktivno 
vključeni v delovanje obrtne zbornice tako na območnem kot republiškem nivoju.  
Kaj glede na izkušnje menite, v kakšno smer se bo razvijalo obrtništvo v prihodnjih letih, 
desetletjih?

„Tisti, ki so pravi obrtniki, bodo zbornično organiziranost podpirali še naprej, zdaj je tudi zaradi 
zbornice vendarle v marsikaterem oziru lažje kot je bilo, ko sem začenjal sam. Zbornice ponujajo 
široko paleto izobraževanj in informaciji, kar prav gotovo olajša delo. Organizacija ne bo propad- 
la, se bo pa treba boriti. Veliko je odvisno tudi od tega, kakšne vlade bomo imeli. Upam, da se bodo 
vse zavedale, da je razvoj te države odvisen od gospodarstva. Obrtniki so zelo pomemben del  
gospodarstva. Včasih smo rekli obrtnik tistemu, ki je popravljal čevlje, zamenjal ključavnico,  
izdelal stol … danes imajo obrtniki zaposlenih po 300 ljudi! In ti, rečemo jim malo gospodarstvo,  
v Sloveniji vlečejo voz naprej.“
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Anton Poklukar, mandat 2006−2010 

Biti obrtnik je poslanstvo,  
ne služba

 ʝ S katero dejavnostjo ste stopili v obrtniško-podjetniške vode?
„S kovinsko galanterijo in to je dejavnost, s katero se še zdaj ukvarjam. 
Kar pravzaprav ni v skladu z mojo izobrazbo, saj sem svojo poklicno 
pot začel kot komercialist. Z delom sem začel kot trgovec, nadaljeval 
kot komercialni tehnik, kasneje pa so okoliščine nanesle tako, da sem 
na Češkem leta 1978 kupil štanco in začel z delom - v garaži, kot šte-
vilni. Najprej sem imel popoldansko obrt, potem pa so se stvari tako obrnile, da je popoldanska 
obrt postala resen posel. Prvi produkti so bili enostaven izdelek, predvsem za podjetje IMV Novo 
mesto, kmalu pa sem veliko delal za Lip Bled in ostale lesarje po vsej Sloveniji.“

 ʝ Kaj je bilo tisto, zaradi česar ste bili takrat obrtniki boljši kot ostala državna podjetja?
„Bili smo fleksibilni, imeli smo krajše dobavne roke in bili iznajdljivejši pri pridobivanju reproma-
teriala, kar je bil včasih res velik problem. Pa tudi, kako priti do strojev. Vemo, da je bil takrat uvoz 
zelo zapleten, doma strojev ni bilo, tako da je bilo običajno potrebno najti kakšnega zdomca, ki 
se je vračal in stroj uvozil na svoje ime ali kaj podobnega. Z današnje perspektive si komaj lahko 
predstavljamo, da država ljudem ni dovolila, da bi kupili stroje z namenom, da bi več proizvajali.“

 ʝ Obrtniki pa ste bili iznajdljivi …
„Seveda, saj smo morali biti. Spomnim se, da se je vedelo, da imajo Jesenice zelo strogo carinsko 
upravo. Pa smo uvažali preko Dravograda in Slovenj Gradca, kjer je bil nadzor veliko bolj sproščen. 
Stroje smo v Nemčiji in Avstriji, kjer smo jih kupovali, razstavili na dva, tri, šest delov, jih uvažali 
kot rezervne dele in potem doma spet sestavljali. Temu je običajno sledil obisk kakšne carinske 
delegacije, ki je zaradi deviznega prekrška napisala kazen v višini polovice cene stroja. Izvora deviz, 
ki so se, to so vedeli in delali vsi, kupovale na črnem trgu, pač ni bilo mogoče pojasniti. Ampak to 
smo vzeli v zakup in vračunali v ceno stroja. Podobno so delali tudi prevozniki; tovornjak so plačali 
v tujini, potem pa so še enkrat toliko denarja dali doma, davkariji.“
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 ʝ Birokracije je bilo veliko, kajne?
„Veliko je bilo odvisno od inšpektorjev. Sicer smo se posluževali tudi inštituta začasnega uporabne-
ga dovoljenja, ki nam je dal možnost, da eventualne pomanjkljivosti odpravimo v dveh, treh letih. 
To je bilo bolje urejeno kot danes, ko je vse treba imeti takoj. Vsak začetek je namreč težak.“

 ʝ Za koliko delavcev ste imeli na začetku dovoljenje vi?
„Za tri v domači garaži, kasneje, ko smo zgradili delavnico, nas je bilo med pet in šest, ko je prišla še 
trgovina, pa tudi do deset. Na jugoslovanskem trgu smo bili prisotni z izdelki za kmetijstvo, kot so 
noži za kosilnice, brane, freze. Ob osamosvojitvi se je trg sesul, terjatve do kupcev pa smo zapirali 
tako, da smo z tovornjakom pobirali robo in posledično smo kar nad delavnico odprli trgovino. 
Turbolentni časi.“

 ʝ  V tistem obdobju je bilo članstvo v obrtni zbornici obvezno. Kako ste ga videli vi? Kot coklo, 
kot oporo ali kot nekaj vmes?

„Zbornico so nekateri vedno videli kot nekaj, kar je nepotrebno, zame pa zagotovo nikoli ni pred-
stavljala nečesa, kar bi bilo strošek. Sem take vrste človek, ki se težko sprijazni s stvarmi, ki niso 
logične. In v tistih časih je bila edina možnost, da si povedal tisto, kar misliš, preko neke inštitucije. 
Čeprav sem pogosto to, da sem se ukvarjal s politiko in obrtjo, drago plačal.“

 ʝ  Na kakšen način?
„Tako, na primer, da sta prišla predstavnika davkarije, povedala, da mi morata vzeti pet tisoč mark, 
in toliko časa pisala kazni, dokler nista prišla do tega zneska.“

 ʝ Nekateri so se znašli ...
„Oh, seveda, sploh nekateri tisti, največji, ki so poslovali z državami iz južnih jugoslovanskih re-
publik. Sistem je bil po eni strani tog, po drugi strani pa je dopuščal najrazličnejše „prilagoditve“.“

 ʝ Kljub vsemu je bilo verjetno tudi kaj pozitivnega?
„Seveda. To, na primer, da si lahko račun za kupca, za katerega si predvideval, da je slab plačnik, 
odstopil državi, ki je izterjavo opravila namesto tebe. Če bi danes to naredila država, bi ji bili mnogi 
hvaležni.“

 ʝ  Ste tudi vodenje Obrtne zbornice prevzeli zato, ker niste mogli biti tiho, ker ste želeli 
stvari spreminjati na bolje?

„Mislim, da prav zato. Posebej ko sem sodeloval na višjem nivoju, v Ljubljani, mi je to nekako dalo 
občutek, da je njen glas vendarle bolj slišan.“

 ʝ Vas je skrbelo, kako bo, ko ste začeli z vodenjem Zbornice?
„Niti ne, delo sem dobro poznal, vedel sem, da je organizacija v dobri kondiciji, tudi kadrovsko. 
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Upravni in Nadzorni odbor so sestavljali ljudje, ki so bili pripravljeni delati. Naši sestanki so bili 
kratki in učinkoviti. Je pa res tudi to, da so, višje, ko greš, zakulisne igre hujše in bolj prefinjene.“

 ʝ  Kaj je bilo v obdobju štirih let, kar ste vodili Območno obrtno zbornico Radovljica, najpo-
membnejše?

„Najbolj mi je bilo všeč to, da smo imeli res dobre medsebojne odnose. Še danes se včasih dobimo 
takratni člani Upravnega in Nadzornega odbora; pogovarjamo se tudi o tem, kako smo delali in 
tudi kako smo se družili na prijateljski osnovi. Če danes skupino ljudi povabiš na izlet, jih bo polo-
vica zagotovo rekla, da nima časa. Včasih je bilo drugače.“

 ʝ  Obdobje vašega vodenja Zbornice je zaznamoval tudi začetek velike gospodarske krize. 
Kako ste jo občutili?

„No, dobri obrtniki imajo redkokdaj krizo; je pa bilo težko pri tistih, ki so imeli veliko zaposlenih  
in so izgubili katerega od večjih naročnikov. Pri nas je zakonodaja takšna, da delavca ne moreš 
odpustiti, če se zgodi, da čez noč ostaneš brez posla. Druga stvar pa je zgrešena politika odško-
dninskih skladov. Nemogoče je namreč, da bo firma, ki ji gre težko, imela še denar za odpravnine. 
V tujini je to urejeno tako, da se vsak mesec plačuje v sklad, iz katerega lahko delavec dobi odprav-
nino ali pokojnino na koncu delovno 
aktivnega obdobja. Sicer je pa tako: 
nobenemu obrtniku ni v interesu, 
da bi imel slabo delavnico, nobene-
mu ni v interesu, da bi slabo plače-
val svoje ljudi in ne da bi imel slabe  
delavce. Ampak če ni denarja … “

 ʝ  Aktivni ste bili tudi v lokalni 
politiki.

„Bil sem ustanovni član DEMOS-a v 
Radovljici, v Gorjah pa predsednik 
Krajevne skupnosti. Bil sem tudi  
delegat v takrat še veliki občini  
Radovljica. Ko je bila ustanovljena 
občina Bled, sem bil tri mandate 
član občinskega sveta in dvakrat v 
drugem krogu za župana. V politiko 
sem šel zato, ker me je motilo nera-
cionalno obnašanje. Nič ni narobe, 
če ima nekdo veliko denarja, ampak 

Kovačnica, Ivan Jan, Višelnica, 
fotografija: Tomaž Sedej
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odnos, da denarja ni škoda, če ni moj … tega nisem mogel nikoli razumeti. Naj ima nekdo veliko 
tovarno, samo da so v njej vsi zadovoljni. Da pa jo kupi in uniči – to pa je zame, ki sem šel tako rekoč 
skozi vse faze podjetništva, nesprejemljivo.“

 ʝ Teden obrti in podjetništva je bil tudi projekt, ki ste ga z veseljem vodili?
„Ta prireditev je bila dobra priložnost za promocijo obrtništva, lepa tudi z estetskega vidika, vedno 
smo poskrbeli za bogat spremljevalni program. Ljudje so prireditev z naklonjenostjo sprejeli. 
Ampak dela pri organizaciji je bilo res veliko. Zdaj so takšni časi, da je trend razstavljanja v upadu. 
Čeprav imam občutek, da bi vsaj starejša generacija še vedno rada videla kakšne vrhunske izdelke 
v živo.“

 ʝ Kje vidite obrt in podjetništvo v prihodnje?
„Meja med njima je umetno postavljena. Največja sprememba se po mojem mnenju zgodi takrat, 
ko nisi več sam v delavnici, ko zaposliš prvega delavca. To je stoodstotno povečanje. Naslednja stop- 
nja je pri pet do sedmih zaposlenih, ko že potrebuješ nekakšnega delovodja, in nato pri dvajset, 
trideset zaposlenih. Preskoki v miselnosti pri organizaciji so včasih težki, kot vidim, za številne 
obrtnike. Pomemben mejnik je tudi, ko človek zaključuje svojo kariero. Kako dobiti nekoga, ki  

mu obrt ali podjetje pravočasno 
predati. V Sloveniji namreč več kot 
50 odstotkov manjših in srednjih  
podjetij ob prehodu s prve na drugo 
generacijo propade.“

 ʝ  Za vas, pravite, je podjetništvo 
način življenja, zato se obrtniki 
v resnici nikoli ne upokojite. 
Ste si v tistih najbolj aktivnih 
časih vendarle vzeli čas tudi za 
kakšen hobi?

„Že petdeset let igram pri Godbi 
Gorje. Kljub vsemu delu si vaj in  
nastopov nikoli nisem pustiti vzeti. 
To je tisto, kar človek potrebuje. 
Popoln odklop – če gledaš dirigenta, 
spremljaš note in poslušaš orkester, 
pač ne moreš zraven misliti še na 
tiste, ki ti kaj dolgujejo … „

Leon Makar, rezbarstvo, 
fotografija: Justin Zorko
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Franc Novak, mandat 2010−2014 

Če posel uspeva,  
je to dobro za vse

 ʝ  Ko ste se odločili, da prevzamete vodenje Obrtne zbornice  
Radovljica, ste bili uveljavljen in uspešen podjetnik. Kaj vas je 
vodilo, da ste se ob obilici dela vendarle odločili za vodenje  
stanovske organizacije? Časa zagotovo niste imeli veliko?

„Da razložim, zakaj, moram seči še dlje v preteklost. Ko sem začel, 
nisem niti dobro vedel, kaj obrt je – kaj šele obrtna zbornica. Takrat 
sem bil zaposlen v Elanu, kjer se ni smelo popravljati letal, ki niso bila izdelana v Jugoslaviji. Eden 
od letalskih klubov v Ljubljani je imel letalo nemške izdelave, ki je bilo potrebno popravila. Kot 
vodja oddelka in kontrolorja so me prosili, če bi to naredil v svojem prostem času in sem pristal. Ko 
smo popravili prvo letalo in se je razvedelo, da smo delo opravili zelo dobro, je bilo povpraševanja 
vedno več. Nisem prav veliko razmišljal, pustil sem službo in odprl obrt. Kmalu so začeli prihajati 
tudi tujci, najprej Švicarji, ki so redno leteli v Lescah. Ko je prvi lastnik prišel po popravljeno letalo, 
je bil zelo zadovoljen, rekel je, da bi z veseljem pripeljal še koga. No, stvar se je razvila tako, da je bil 
vse do dve leti nazaj prav ta gospod naš uradni predstavnik v Švici. Začel sem z majhno delavnico 
ob hiši, doma v Gorjah. Kasneje sem želel poslovne prostore širiti, a se v takratni državi nikakor 
ni dalo dobiti dovoljenj za gradnjo. Zgodbo o poslovni coni tu v Gorjah, ki nam je nikoli ni uspelo 
vzpostaviti, pozna veliko ljudi. V tem projektu sva bila skupaj s prav tako nekdanjim predsedni-
kom Obrtne zbornice Antonom Poklukarjem. Da si prostore za delo uredimo na območju nekdan- 
je Verige v Lescah, kjer smo zdaj, me je nagovoril Franci Ažman, prejšnji predsednik radovljiške 
Obrtne zbornice. Tu smo zadovoljni. Letališče, kjer izvajamo testne lete, je blizu, avtocesta pa 
tudi. Podjetje sta že prevzela sin in hči, z ženo pa še malo pomagava – kadar pokličejo in prosijo za 
pomoč, seveda.“

 ʝ Vključili ste se tudi v lokalno politiko?
„Kot svetniški kandidat sem sodeloval na prvih volitvah v nove, manjše občine, ki so nastale po osa-
mosvojitvi Slovenije. Tudi za to me je nekdo prosil, bolj zaradi formalnosti, se mi zdi, je bilo takrat 
rečeno. Najprej sem bil proti, pa je vztrajal in na koncu sem pristal v Občinskem svetu Občine Bled. 
To je bil povod, da sem prišel tudi na Obrtno zbornico, ki jo je takrat vodil Franci Ažman, ki se mu je 
zdelo primerno, da tisti obrtniki, ki so bili v občinskih svetih občin na območju, ki ga pokriva naša 
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Obrtna zbornica, sodelujejo tudi v Upravnem odboru zbornice. Tam sem bil kmalu precej vpet v 
delo, do nedavnega pa sem bil zelo aktiven tudi v Obrtni zbornici Slovenije, kjer sem bil v zadnjem 
mandatu podpredsednik in član Kolegija.“

 ʝ  Za kaj ste si v času, ko ste vodili radovljiško Obrtno zbornico, najbolj prizadevali, in kaj 
štejete kot svoj največji uspeh?

„Morda bi za največji uspeh lahko štel to, da sem uspel organizacijo kadrovsko in finančno stabili-
zirati v turbolentnem času, ko se je iz obveznega prehajalo na prostovoljno članstvo. Zraven smo 
se seveda borili za obrtništvo nasploh. V tej državi je bila zakonodaja že v osnovi slaba, ko so se 
menjale politike, pa je bilo vsakokrat samo še slabše.“

 ʝ In na nivoju države, kot podpredsednik Obrtne zbornice Slovenije?
„Ukvarjam se z dejavnostjo, pri kateri so red, disciplina in kontrola ključne kategorije. Tudi sicer 
sem človek, za katerega so te stvari izjemno pomembne. Zato rad sodelujem na zakonodajnem 
področju; ena od pomembnih tem, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih letih, je bilo delo, ki ga 
(ne) smejo opravljati upokojeni obrtniki in plačilo zanj. Veliko energije je bilo vložene v razprave 
o prostovoljnem oziroma obveznem članstvu v zbornici; nič nimam proti temu, da je članstvo v 
organizaciji prostovoljno. Na zbornici veliko delamo za državo, ta pa za to, kar delamo mi, dobi 
določena sredstva. Ni prav, da od tega naša organizacija nima nič. Pa če navedem še konkreten 
primer: zakon o varstvu pri delu, ki ga država trenutno spreminja, naj bi vso odgovornost za ne-
srečo delavca pri delu, če se ta zgodi, naložil obrtniku. Tudi temu se upiramo. Tovrstnih problemov, 
s katerimi se ukvarja zbornica in ki vplivajo na vse obrtnike, ne le na člane zbornice, je kar precej.“

 ʝ Lahko izpostavite problem, s katerim se trenutno sooča veliko slovenskih obrtnikov?
„Med težavami, s katerimi se sooča veliko naših članov, so prav gotovo v zadnjih letih nerazumne 
zahteve SAZAS, ki povišuje povračila za avtorske pravice ob predvajanju glasbe v lokalu. Majhen 
bife, morda frizerski salon nekje na vasi, ima čisto drugačne prihodke kot velik lokal v glavnem 
mestu ali na obali, SAZAS pa za vse zahteva enaka vsakomesečna, vedno višja, povračila.“

 ʝ Kako pa sodelujete z lokalnimi skupnostmi, občinami? So med njimi razlike?
„Enega od večjih problemov predstavljajo stavbna zemljišča; občine se pri politiki na tem področju 
zelo razlikujejo med seboj. Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč spreminjajo vsaka po svoje; 
Radovljica, na primer, nadomestilo viša počasi, z občutkom, nekatere pa skokovito, celo za deset in 
večkrat. Na tem področju sicer občine Zgornje Gorenjske delujejo približno enako. Ali pa na primer 
vodovodni priključki; prispevke zanje plačujemo glede na velikost priključne cevi. Sam na primer v 
Lescah za dejavnost porabim manj vode kot za gospodinjstvo doma. A ker imam v sklopu poslov-
nih prostorov hidrant, ki ga po zakonu moram imeti, tja sodi tudi široka cev, za katero plačujem 
dodaten prispevek, ki ni nizek. To se mi zdi nepošteno.„
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 ʝ  Kaj pa bi občina lahko naredila za to, da bi imeli obrtniki, ki poslujejo na njenem območju, 
boljše pogoje za delo?

„Občina lahko s primernimi dajatvami, za katere je pristojna, uravnava poslovno okolje. Saj se vidi, 
katere občine po Sloveniji imajo to dobro urejeno; v njih je obrtništvo in podjetništvo dobro raz-
vito.“

 ʝ Kaj pa obrtne cone, včasih jih je imela vsaka najmanjša občina?
„V Gorjah smo jo hoteli imeti samo domači obrtniki, a ni bilo mogoče. Pa bi občina v tem lahko 
našla veliko pozitivnega, saj bi bili v podjetjih verjetno zaposleni predvsem domačini. Nadomesti-
lo za stavbno zemljišče je prihodek občine, pa tudi infrastruktura se lažje uredi. Če bi imel podjetje 
tu, v Gorjah, bi stranke hodile k meni. Ustvarimo med 500 in 1000 nočitev na leto, saj k nam pri-
hajajo ljudje z vsega sveta. Stranke bi torej tudi prenočevale in trošile v Gorjah. Tako pa to storijo v 
Lescah in okolici, tam, kjer je najbližje.“

 ʝ Pa se vam zdi, da je bolje imeti več majhnih kot nekaj velikih poslovnih con?
„Slovenija je majhna država in o kakšnih gigantskih poslovnih conah sploh ne moremo govoriti. 
Tudi ne zaživijo, kot lahko vidimo pri poslovni coni v Mostah pri Ljubljani, ki je po mojem mnenju 
preveč na veliko zastavljena. Manjša območja so tudi manj moteča za okolje.“

 ʝ  Pravite, da vaše uspešno podjetje sedaj vodita sin in hči. Lahko napoveste, do kam se lahko 
širite?

„Imamo dejavnost, ki jih je v Evropi zelo malo. Na svojem področju smo pravzaprav že največji v 
Evropi - govorim o številu obnovljenih in popravljenih letal na leto. Naša prednost je tudi ta, da 
imamo na enem mestu kompletno ponudbo, ki jo stranka pričakuje, od servisa celotnega letala in 
vseh njegovih delov do različnih pregledov in podaljševanj registracij za EU in Švico, ki jih prav tako 
opravljamo pri nas. Število strank narašča, ampak za zdaj je to nivo, ki se ga bomo vsaj še nekaj 
časa držali. Naš posel je namreč tako zelo specifičen, da si moramo svoje kadre sami vzgojiti in tega 
se ne da storiti na hitro.“

 ʝ S problemom kadrov se srečujejo številni obrtniki.
„Zdaj že na vseh področjih, tako je, mi pa še prej kot ostali. Ko smo se selili iz Podhoma v Lesce, smo 
potrebovali deset let, da smo s štirih delavcev prišli na deset, pa bi jih potrebovali takoj. Tri do štiri 
leta potrebuje delavec, da se nauči dela v tolikšni meri, da mu lahko zaupaš. S širitvijo dejavnosti 
smo dobivali tudi vedno več pooblastil, za katera potrebujemo dovoljenja in licence, zaradi česar 
potrebujemo tudi vedno bolj izobražene kadre, ki jih nato še dodatno usposabljamo.“
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 ʝ  Kako ste podjetje predali v roke otrokom? Sta sin in hči domače uspešno podjetje videla 
kot priložnost ali morda celo kot breme?

„Ko enkrat stopiš med obrtnike, je to za zmeraj. Sicer sva z ženo imela vsak svoj posel; žena je imela 
dve trgovini. Kot starša sva razmišljala, da bo sin, ko odraste, popravljal letala, hči pa vodila trgo-
vine. Pa je prišlo tako, da sta šla oba na fakulteto, sin na strojno, hči na ekonomsko. Oba sta že kot 
srednješolca na lastno željo delala v podjetju. Sin je začel v delavnici z najpreprostejšimi deli. Za-
dovoljen je bil, ko je dobil plačilo za počitniško delo. V drugem letniku študija se je nato odločil za 
smer letalsko vzdrževanje in tako se je izteklo, da se je zaposlil v domačem podjetju. Hči je prišla, 
ko je najprej začasno nadomestila komercialistko, ki se je poročila na drug konec Slovenije. Tudi 
ona je ostala.“

 ʝ Ste imeli, ko ste bili še vsakodnevno aktivni v poslu, kaj časa za hobije?
„Seveda ga ni bilo. Pred več kot desetletjem sem premišljeval o tem, da bi igral golf. No, prijatelji so 
mi za petdeseti rojstni dan kupili 20 ur šolanja na blejskem golf igrišču. Nikoli jih nisem unovčil.“

Umetniško ustvarjanje Claudia 
Markizeti, Selo pri Bledu,

fotografija: Vida Markovc
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Marija Hudovernik, od leta 2014 
Vrata zbornice so za člane  
vedno odprta

 ʝ Obrtno zbornico od letošnjega februarja vodite že drugi mandat
„Vodenje Obrtne zbornice Radovljica sem prevzela sredi mandata leta 
2014, ko je dotedanji predsednik nenadoma podal nepreklicni odstop. 
Takrat sem bila članica Upravnega odbora in podpredsednica Zbornice. 
Člani Upravnega odbora so me v tisti situaciji nagovarjali, naj vodenje 
prevzamem. Po dolgem premišljevanju sem se zelo težko odločila, da 
kandidiram. Zavedala sem se velike odgovornosti. Ni bilo lahko, mali 
obrtniki moramo veliko delati, da preživimo, in težko najdemo čas še za ukvarjanje z vodenjem 
stanovske organizacije. In če hočeš delati dobro, moraš biti v stiku z dogajanjem, biti redno pri-
soten na Zbornici in razumeti problematiko, s katero se ukvarjamo. Posel pogosto trpi, sploh na 
začetku, ko sistema še ne poznaš. Drugi mandat sem sprejela, ker sem v tem času ravno spoznala 
delovanje in se zavedam, da s pridobljenim znanjem in izkušnjami lahko storim še kaj dobrega za 
podjetnike.“

 ʝ Kako se spominjate tistih prvih let po prevzemu predsedniške funkcije?
„To je bil zelo turbulenten čas, čas velikih sprememb. Konec leta 2013 je namreč obrtno-podjetniški 
sistem prešel na prostovoljno članstvo. Prišlo je do precejšnjega upada članstva, že v prvem letu 
za kar 35 odstotkov. Nekateri so bili mnenja, da zbornice ne potrebujejo več, drugi pa so zapirali 
svoje delavnice. V istem letu smo prejeli še odpoved najemnika, ki je koristil polovico hiše, v kateri 
imamo sedež Zbornice.“

 ʝ Kako ste se v teh težkih okoliščinah začeli postavljati na noge?
„Moj cilj je bil vedno, da član za svojo članarino od zbornice dobi čim več, želeli smo biti dostopnej-
ši članom in čim bolj prisluhniti njihovim potrebam za boljše poslovanje. Potrebno je bilo neneh-
no izobraževanje zaposlenih, posledično smo lahko ponudili kakovostne storitve, ki so temelj, na 
katerih se gradi in žanje uspehe.

Veliko časa in truda je bilo potrebnega, da smo hišo spet napolnili z najemniki. Zdaj lahko z zado-
voljstvom ugotavljam, da nam je uspelo. Poglobili smo sodelovanje z vsemi štirimi Občinami ter 
drugimi organizacijami v lokalni skupnosti.“
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 ʝ  Je bila to tista točka, na kateri so obrtniki ugotovili, da članstvo v Obrtni zbornici ni nepo-
treben strošek ampak nekaj, kar jim koristi?

„Tako je. Vedno bolj se kaže, da je Obrtna zbornica potrebna vez med obrtniki ter podjetniki in 
državo. Gre za obdobje, ko država intenzivno in konstantno sprejema novo zakonodajo. Z dobrim 
in strokovnim delom smo prav na tem področju pridobili na ugledu. Zdaj članom ponujamo široko 
paleto storitev na področju izobraževanja in splošnega podjetniškega svetovanja. Zelo aktualno 
je poslovanje s tujino, predvsem v smislu priprave dokumentov za delo. Veliko naših obrtnikov 
namreč opravlja storitev v sosednji Avstriji. Obrtniška dela so v sosednji državi veliko bolje plačana 
kot pri nas, naši obrtniki pa so zaradi dobrega dela zelo cenjeni. Naša strokovna delavka je na tem 
področju dobro usposobljena, zato na svetovanja k nam prihajajo obrtniki iz vse Slovenije. Zborni-
ci pa ta ponudba predstavlja dobro tržno nišo. 

Povpraševanje po naših storitvah se veča, kar razumem kot signal, da delamo dobro. Za naše člane 
so seveda vse informacije, po katere pridejo, hitre in brezplačne. Delavnic in seminarjev, ki jih  
organiziramo, se lahko udeležujejo po zares ugodni članski ceni. Tržnega deleža, povezanega s 
svetovalnimi storitvami za nečlane, je vedno več in še narašča.“

 ʝ  Lahko torej rečeva, da je sicer za Zbornico težka preizkušnja z ukinjanjem obveznega 
članstva vendarle prinesla nekaj nove energije v vaše delo?

„Vsekakor. Zbornica je do članov prijaznejša, kot kdaj koli prej. Posvetimo se posameznikom in jim 
pomagamo. S tistimi, ki menijo, da je članstvo brez potrebe, se ne ukvarjamo. Potrebujemo takšne, 
ki čutijo pripadnost, ki se zavedajo, da je Zbornica tu zaradi obrtnikov, ki jim hočemo pomagati pri 
poslovanju. 

Zahteve države se v tem obdobju res intenzivno povečujejo, spreminjajo in postajajo vedno bolj 
kompleksne. Zelo pomembno se mi zato zdi, da so za obrtnika, ki pride na Zbornico, vrata vedno 
odprta. Tisti, ki niso naši člani, pa lahko pridejo v času uradnih ur ali po predhodnem naročilu.“

 ʝ Je torej zdaj število članov stabilno?
„Vsako leto pridobimo nekaj članov, ki na novo ustanovijo podjetje. Bilo je nekaj upada, kar pripi-
sujemo predvsem spremenjeni zakonodaji. Po spremembi zakonodaje upokojeni obrtnik ne more 
več prejemati polne pokojnine in hkrati opravljati dejavnosti. Samostojni podjetnik ima dvojni 
status le, če plačuje najmanj 25 % prispevkov in se v tej višini odreče pokojnini. Obrtniki, ki nam 
delo predstavlja način življenja, to razumemo kot veliko krivico. Delavnice, ki smo jih ustvarili z 
lastnimi rokami, ne moremo pustiti propadu samo zato, ker smo izpolnili pogoje za upokojitev! 
Tudi s tem se ne morem strinjati, da smo upokojeni obrtniki nelojalna konkurenca. Pri šestdesetih 
glava in roke ne delajo tako kot včasih, a imamo dovolj znanja in izkušenj, da bi lahko bili dobri 
mentorji mladim. Zakon, ki nas na ta način omejuje, je OZS dala v ustavno presojo. Prepričani smo 
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namreč, da je pokojnina naša ustavna pravica, ki nam je ne smejo vzeti samo zato, ker bi še radi 
delali. Od oddaje vloge na Ustavno sodišče sta minili že dve leti, a odgovora še nimamo.“

 ʝ V zadnjih letih spet organizirate izlete obrtnikov.
„Tako je. Mislim, da si na splošno vzamemo premalo časa za druženje. Prvo leto smo šli na Bavar-
sko, lani v Srbijo, letos gremo v Švico. Zanimanje za izlete je veliko, prav tako je z naklonjenostjo 
sprejet novoletni koncert, ki smo ga na novo uvedli z mojim mandatom.“

 ʝ Kako ste pa vi zašli v obrtniške vode?
„Za šiviljo sem se izučila v tekstilni šoli, nato sem šla na modno modelarsko šolo v Maribor, šti-
pendiralo me je takratno podjetje Mladi rod iz Kranja, specializirano za otroško konfekcijo. Pri 
njih sem bila nato zaposlena pet let. Ko so v radovljiški Almiri potrebovali modnega modelarja za 
žensko konfekcijo, sem se prijavila na razpis in nato ostala v razvoju, kjer sem po kreacijah izdelo-
vala kroje vse do leta 1988.

Ko je bil sin star 10 let, je treniral v smučarskem klubu Radovljica. Njemu sem naredila prvi smu-
čarski komplet, bundo in hlače. Ko je trener videl komplet, sem pomislila, da bi skupino pionirč-
kov lahko oblekli v enotne smučarske komplete, da bodo vidni na smučišču. Navdušen je bil, da 
sem se lotila dizajna in krojev. Tako sem čez noč pustila dobro službo in začela na svoje. Doma, na 
podstrehi. Sledili so številni smučarski klubi z Gorenjske, sledilo je obdobje trenirk, ki so jih otroci 
potrebovali za kondicijske treninge, kasneje, vsa devetdeseta, pa so trenirke nosili tako rekoč vsi: 
naročali so jih klubi, starši, podjetja. 

Prostor na podstrešju je postal premajhen in leta 1995 sem si uredila nove prostore v Radovljici. 
Skupaj s šiviljo, ki sem jo zaposlila, sva tam delali vse do lani. Zdaj imam delavnico spet v domači 
hiši.“

 ʝ Pravzaprav bi bili lahko zdaj tudi vi že upokojeni, kajne?
„Lahko, ampak sem ohranila status samostojnega podjetnika. Še vedno delam z veseljem, rada 
sem med ljudmi in še vedno sem ustvarjalna – take vrste človek sem pač. Ob torkih in četrtkih grem 
na Zbornico, kjer me sodelavki seznanita z dogajanjem, tako da sem ves čas na tekočem. Dela je 
tudi tu dovolj. Sicer pa mislim, da sem na svojem poklicnem področju ustvarila vse, kar sem si 
zadala. Zdaj je čas, da nekaj storim tudi za podjetništvo na splošno.“
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