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Tradicionalni POHOD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV  
sobota, 18.5.2019, ob 9.00 uri  
 
Potekal bo na območju Selške doline. Podrobnosti najdete na spletni strani www.ooz-skofjaloka.si. 
 
Posvet: 4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA – IZZIV ZA MOJE PODJETJE 
ponedeljek, 20.5.2019, ob 19.00 uri, Galerija F. Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
Nove tehnologije, ki jih prinaša 4. Industrijska revolucija, bodo močno vplivale na poslovanje podjetij. So samo zveneče 
krilatice ali nujnost, na katere se je potrebno čimprej pripraviti? Katera so prednostna področja na katera stavi Slovenija? 
Katere so ključne tehnologije, kakšen vpliv bodo imele na poslovanje vaših podjetij? Kako se sploh lotiti preobrazbe in 
kakšna podporna okolja so na voljo? Kako inovirati v kaosu hitrih tehnoloških odkritij, da obstanete na trgu in povečate 
dodano vrednost svojih proizvodov? Kakšen inovacijski ekosistem je na voljo v Sloveniji in kako deluje? 
 
Odgovore na ta in podobna vprašanja bo podal Rudi Panjtar, zaposlen na Institutu »Jožef Stefan«, vodja Centra za tovarne 
prihodnosti in obenem direktor strateškega raziskovalnega in inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP). 
Skrbi za vodenje, izgradnjo organizacijske strukture, poslovnega modela, mreže članstva, modela financiranja, 
internacionalizacije in trženja ter vzpostavitev funkcionalne, finančno stabilne organizacije. 
Dobro pozna gospodarstvo, saj je v svoji karieri opravljal različna dela v gospodarstvu – od razvojnega inženirja, snovalca 
programskih rešitev v mikro in širšem nivoju, snovalca rešitev s področja računalniških mrež in računalniške varnosti, 
prodajalca visokotehnoloških rešitev in direktorja proizvodnega podjetja.  
 
Delavnica: FACEBOOK ZA PODJETNIKE 
torek, 21.5.2019, ob 17.00 uri, Lokomotiva, Inkubator in coworking center, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
-  Predstavitev platforme Facebook, FB Business Manager ter Workplace by Facebook.  
- Kako zgraditi osebni ali korporativni profil ter kako konstruktivno upravljati te platforme za doseganje dolgoročnih  
   rezultatov. 
- Predstavitev primerov dobrih praks uporabe teh platform iz različnih sektorjev gospodarstva, turizma in politike. 
 
Delavnico bo vodil Matej Kalan, Forward, agencija za digitalni marketing. 
 
Svetovanje za bodoče podjetnike: GREMO MI NA SVOJE! 
sreda, 22.5.2019, ob 17.00 uri, Lokomotiva, Inkubator in coworking center, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
- Odgovori na 10 najpogostejših vprašanj ob vstopu na samostojno podjetniško pot. 
 
Svetovali bosta Julija Primožič (OOZ Škofja Loka) in Jerneja Lotrič Klemenčič (Razvojna agencija Sora). 
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RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD DIJAKOM ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA 
sreda, 22.5.2019, ob 18.00 uri, Sokolski dom, Mestni trg 16-17, Škofja Loka 
 
PROGRAM:  
- Ob 18.00 uri – Otvoritev obeh razstav: Razstave izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka in Fotografske razstave 

obrtnikov in podjetnikov. 
- Ob 18.15 uri – Podelitev nagrad OOZ Škofja Loka.  
Ogled obeh razstav možen do 3.6.2019. 
 
ODPRTA VRATA PODPORNIH INŠTITUCIJ ZA PODJETNIŠTVO NA ŠKOFJELOŠKEM 
sreda, 22.5.2019, od 9.00 do 17.00 ure 
 
Svoja vrata odpirajo: 
- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA ŠKOFJA LOKA, Spodnji trg 2, Škofja Loka, www.ooz-skofjaloka.si 
- RAZVOJNA AGENCIJA SORA, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, www.ra-sora.si 

 Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, Škofja Loka  
 Kreativni center KREATIVNICE, Spodnji trg 40, Škofja Loka  

- Kreativni center MIZARNICA, Loška cesta 70,  4226 Žiri  
- LOKOMOTIVA, Inkubator in coworking center, Mestni trg 38, Škofja Loka  
 
Seminar: KLJUČNE DOLŽNOSTI PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV  
četrtek, 23.5.2019, ob 15.00 uri, Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
1. del: Ključne dolžnosti po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
2. del: Praktični vidiki uredbe. 
 
Predavatelj bo Matej Sironič, strokovni sodelavec za varstvo osebnih podatkov v uradu Informacijskega pooblaščenca RS. 
 
Delavnica: PISANJE BESEDIL ZA SPLET (dogodek podjetniško  kreativnega povezovanja)  
četrtek, 23.5.2019, ob 18.00 uri, velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka 
 
VSEBINA:  
- Kako pisati za splet - načela spletnega pisanja, vsebinska optimizacija, ključne besede. 
- Kako beremo na spletu - metoda eyetracking, načelo obrnjene piramide. 
- Pogoste napake pri pisanju spletnih besedil.  
- Priporočila pisanja za splet - dolžina besedil, tehnična priporočila, čitljivost in vizualni elementi, poziv k akciji …  
 
Predavateljica: Petra Bališ, samostojna podjetnica, marketinška svetovalka, tekstopiska in mentorica ter predavateljica 
v programu spodbujanja ženskega podjetništva »Podjetnost je ženskega spola«. Že 12 let  na svoji samostojni 
podjetniški  poti, kot zunanja sodelavka številnim domačim in tujim naročnikom, uspešno kaže smer, da so v svojih 
marketinških odločitvah bolj suvereni in hitreje pridejo do zastavljenih ciljev.  
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Izrazito je usmerjena v digitalni marketing, zadnja leta še posebej v vsebinski marketing in tekstopisje. Mnoga besedila, 
ki jih berete na spletu, so prav njena.  
 
OBISK KMETIJSKO GOZDARSKE ZADRUGE ŠKOFJA LOKA   
petek, 24.5.2019, ob 17.00 uri, Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
- Zgodovina zadruge od začetkov do danes. 
- Ključni koraki v razvoju zadruge – mejni kamni razvoja. 
- Poslovna področja delovanja zadruge v sedanjem času. 
- Vizija razvoja zadruge in zadružništva v Škofji Loki. 
- Pogled na razvoj podeželja, kmetijstva, oskrbe z lokalno hrano na Gorenjskem . 
- Pogovor z udeleženci srečanja. 
 
Sedanja Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka ima svoje začetke v letu 1899 v takrat ustanovljeni Mlekarski 
zadrugi v Škofji Loki. Takrat je bila to majhna zadruga z 11 člani, danes jih ima okrog 500. V zadrugi je zaposlenih okoli 100 
delavcev. Poleg odkupa kmetijskih pridelkov in lesa pa se zadruga ukvarja še s trgovino in mlekarstvom. Pod okriljem 
zadruge delujejo blagovne znamke: Loška mlekarna, Domači kotiček, Mesnine Bohinja in Loške mesnine. Zadruga je 
večinski lastnik Loških mesnin in solastnica Deželne banke Slovenije. 
 
 
Dodatne informacije in prijave na dogodke:  
- Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka, 04 50 60 220, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si 
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net, 

www.ooz-skofjaloka.si 
 

 
 


