
Teden 
obrti in 
podjetništva
na Loškem 

Progam predavanj in prireditev:

Ob tednu obrti in podjetništva na Loškem smo pripravili brezplačne 
delavnice, okrogle mize, razstavo in različne dogodke.

Število mest za posamezen dogodek je omejeno. Potrebne so predhodne prijave.



Obrtniki so že od nekdaj izjemno pomemben del škofjeloškega 
gospodarstva. Včasih so se združevali v t.i. cehe, ki so bili 
razdeljeni po obrteh, danes pa se združujejo po območjih v 
zbornice, kot je Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja 
Loka ter iščejo razvojno podporo preko Razvojne agencije Sora.
 
Teden obrti in podjetništva na Loškem je pomemben dogodek 
tako za obrtnike in podjetnike, kot tudi za njihove stranke ter za 
perspektivne mlade, ki se šele vključujejo v svet podjetništva. 
Obrtniki in podjetniki tu predstavijo svojo dejavnost, njen 
razvoj in izzive, s katerimi se soočajo. Stike navežejo tudi z 
lokalnimi poklicnimi šolami in tamkajšnjimi dijaki. Ti ob koncu 
šolskega leta izdelajo različne produkte, ki jih razstavijo, obrtniki 
pa najboljše nagradijo. Tako se poveže zakladnica izkušenj 
obrtnikov s perspektivno inovativnostjo dijakov.
 
Vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih preko celotnega 
tedna!
 
Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora
Jože Misson, predsednik OOZ Škofja Loka



Ponedeljek, 17. maj 2021, ob 18.00 uri, on-line
DOGODEK 

Možnosti pridobivanja finančne 
podpore za ustvarjalce v kulturnem 
in kreativnem sektorju (KKI) in druga 
podjetja

Torek, 18. maj 2021, ob 9.45 uri,  
Srednja šola za strojništvo Škofja Loka
DELAVNICA 

Kako hobi pretvoriti v posel in katere 
veščine so potrebne za uspeh na 
trgu?

Torek, 18. maj 2021, ob 18.00 uri,  
v živo preko Radia Sora d.o.o.
OKROGLA MIZA

Covid–19 kot izziv za razvoj 
in modernizacijo podjetij na 
Škofjeloškem

Sreda, 19. maj 2021, ob 18.00 uri,  
Sokolski dom Škofja Loka
OTVORITEV RAZSTAVE

izdelkov dijakov Šolskega centra 
Škofja Loka in podelitev denarnih 
nagrad OOZ Škofja Loka

Četrtek, 20. maj 2021, ob 18.00 uri, on-line
PREDAVANJE 

Moje finance: Kaj še ostane tistim, 
ki ne pristanejo na ničelne obrestne 
mere?

Petek, 21. maj 2021, ob 20.00 uri, on-line
DOGODEK 

Podjetniške fore in  
prigode (stand-up)

P R O G R A M
Tedna obrti in podjetništva

na Loškem

(17. maj 2021 do 21. maj 2021)

PRIJAVE
Potrebne so predhodne prijave preko e-prijavnic na vabilu. Prijave preko e-maila niso mogoče. 
Število mest za posamezen dogodek je omejeno. 

DODATNE INFORMACIJE
Razvojna agencija Sora d.o.o., tel. št.: 04 50 60 220, e-mail: info@ra-sora.si 
OOZ Škofja Loka, tel. št.: 04 50 60 200, e-mail: ooz.sk.loka@siol.net 



Ponedeljek, 17. maj 2021, ob 18.00 uri,  
on-line

DOGODEK 

Možnosti pridobivanja finančne podpore za 
ustvarjalce v kulturnem in kreativnem sektorju 
(KKI) in druga podjetja

Torek, 18. maj 2021, ob 18.00 uri,  
v živo preko Radia Sora d.o.o.

OKROGLA MIZA

Covid–19 kot izziv za razvoj in modernizacijo podjetij na 
Škofjeloškem

Torek, 18. maj 2021, ob 9.45 uri,  
Srednja šola za strojništvo Škofja Loka

DELAVNICA 

Kako hobi pretvoriti v posel in katere veščine so 
potrebne za uspeh na trgu?

Sodelujoče organizacije: 
Center za kreativnost, MAO Ljubljana
Razvojna agencija Sora d.o.o. 

Dogodek bo potekal v okviru projekta InduCCI, ki ga vodi BSC, d.o.o., Kranj.

Sodelujoči:
Miha Lavtar: OPTIWEB, spletne rešitve, d.o.o.
Polona Golija: Turistični center Soriška Planina d.o.o.
Katarina Brence: Kmetija Pustotnik d.o.o. Gorenja vas
Jernej Demšar: Bederfly d.o.o.
Metka Sporiš: Sanjski šopek
Tine Radinja, župan občine Škofja Loka
Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
Jože Misson, predsednik OOZ Škofja Loka

Okrogla miza bo v živo preko Radia Sora d.o.o.

Predavatelj:
Matija Goljar/Ustvarjalnik, pospeševalnik mladinskega podjetništva, d.o.o., socialno podjetje

Delavnica je zaprte narave zato dodatne prijave niso mogoče.

Klikni za prijavo



Sreda, 19. maj 2021, ob 18.00 uri,  
Sokolski dom Škofja Loka

OTVORITEV RAZSTAVE

izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka in 
podelitev denarnih nagrad OOZ Škofja Loka

Petek, 21. maj 2021, ob 20.00 uri, 
on-line

DOGODEK 

Podjetniške fore in prigode (stand-up)

Četrtek, 20. maj 2021, ob 18.00 uri, 
on-line

PREDAVANJE 

Moje finance: Kaj še ostane tistim, ki ne pristanejo 
na ničelne obrestne mere?

Svoje izdelke bodo javnosti predstavili dijaki Šolskega center Škofja Loka, najbolj 
ustvarjalni in inovativni bodo prejeli denarne nagrade OOZ Škofja Loka v skupni višini 
2.000 evrov. 

Vzporedno z razstavo dijakov bo potekala tudi Razstava izdelkov iz različnih vrst lesa 
projekta ALPTREES.

Razstave bodo na ogled do 30. maja 2021.

Nastopajoči:
Rok Škrlep/stand-up komik

Rok Škrlep je stand-up komik, improvizator, moderator in popotnik. Ne nujno v tem 
vrstnem redu. Prihaja iz novega vala stand-up komedije, vendar je kljub svoji mladosti 
od leta 2013 nanizal že več kot 300 stand-up in improvizacijskih nastopov. Bil je tudi 
zmagovalec treh komičnih spopadov in si je s tem prislužil naziv »roast masterja«.

Predavatelj:
Jure Ugovšek/urednik Mojih financ/Časnik finance, časopisno založništvo d.o.o.

ALPTREES

Klikni za prijavo

Klikni za prijavo



Vsi dogodki so za udeležence brezplačni. 
Izvajajo se v organizaciji Razvojne agencije Sora d.o.o. in OOZ Škofja Loka.

AKCIJI ČASNIKA FINANCE,  
ČASOPISNO ZALOŽNIŠTVO D.O.O.  

V ČASU TEDNA OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM

1.  MOJE FINANCE-POSEBNA PONUDBA ZA NOVE NAROČNIKE
 Uporabite kodo: MFSEMINAR
 • Digitalni dostop + revija Moje finance po posebni ceni
 • Obrestni kalkulator za refinanciranje kredita
 • Celoletna naročnina po ceni 19,90 EUR (z DDV) s 30,00 EUR prihranka
 https://narocilnice.finance.si/mf_top

2. POSEBNA PONUDBA FINANCE DIGITAL + MANAGER
 • Digitalni dostop do Finance.si, aplikacija na pametnih telefonih, bogat arhiv poslovnih novic in nasvetov
 • Petkova izdaja tednika Finance Manager brez doplačila
 • 3-mesečna naročnina po posebni ceni 49,99 EUR (z DDV), namesto 90,00 EUR
 https://narocilnice.finance.si/digital_posebna49

Akciji veljata v času Tedna obrti in podjetništva na Loškem.


