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ZBORNICA – POMEMBEN KREATOR
GOSPODARSTVA

b pogledu v zgodovino, lahko ugotovimo, da se je Logatec z okolico pri~el
gospodarsko razvijati po dograditvi ju`ne `eleznice in kasneje, ko se je
leta 1875 v Logatec preselilo Okrajno glavarstvo. V tem obdobju
zaznamo tudi prvo organizacijo zadrug, ki so zdru`evale posamezne
rokodelce, kot so trgovci, mesarji, gostinci. Ker se je reševanje sprotnih
problemov in predvsem skupno nastopanje pokazalo dovolj dobro, so v
Logatcu `e leta 1886 ustanovili Obrtno zdru`enje. Dru`enje v razli~nih
oblikah pa se ohranja vse do danes.
Prav gotovo je `e Obrtno zdru`enje v svojem obdobju delovanja vsem ~lanom
dajalo osnovno pomo~ predvsem z usposabljanjem, s svetovanjem, skupnim nastopanjem
na trgu. Predvsem pa se je skozi delovanje zdru`enja krepilo in širilo obrtništvo na
Logaškem.
Pred 30 leti se je zdru`enje preko Obrtne zbornice Logatec prelevilo v Obmo~no
obrtno zbornico in v taki obliki ostaja vse do danes. Vseskozi je ~lane zdru`evala `elja
po skupnem sodelovanju, reševanju te`av, skupnem usposabljanju ter tudi po dru`enju.
V obdobju svojega delovanja je obrtnikom veliko pomagala pri reševanju raznovrstnih
problemov; znala jim je tudi svetovati in jih voditi.
Danes si gospodarstva v naši ob~ini ne moremo predstavljati brez sodelovanja
z zbornico, predvsem pa z njihovimi ~lani. Tako je zbornica pomemben in tako reko~
nepogrešljiv kreator ter sooblikovalec gospodarstva v ob~ini in širši okolici. Prav malo
gospodarstvo pa omogo~a našim ob~anom v doma~em kraju preko 1000 kvalitetnih
delovnih mest.
Prav je, da se ob praznovanju pomembnega jubileja v imenu lokalne skupnosti
zahvalim vsem, predvsem pa vodstvenim ~lanom za njihov prispevek k razvoju ob~ine,
predvsem pa gospodarstva, da jim izre~em iskrene ~estitke in jim za`elim obilo delovnih
uspehov tudi v prihodnosti.

Janez Nagode,
župan občine Logatec
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OBRTNIŠKA ORGANIZACIJA ŠE NAPREJ
V OSR^JU DOGAJANJ

rideset let po ustanovitvi društva samostojnih obrtnikov se obrti znova postavlja temeljno vprašanje o njenem povezovanju. Še potrebujemo mo~no
organizacijo, ki naj za manjše gospodarske subjekte, obrtnike in mala podjetja opravlja svetovalno in izobra`evalno funkcijo, jih zastopa pred organi
oblasti, pa tudi kot društvo. Troje desetletij ni ravno kratka doba, je doba, v kateri
se izpolni prete`na ve~ina delovnih in ustvarjalnih let `ivljenja. Ta leta za logaško
obrtniško organizacijo niso bila ne brezplodna ne pre`iveta vnemar. Z zavestjo,
da je ~vrsta organizacija obrtnikom potrebna, je bila s podporo in prispevki ~lanov
ustvarjena tudi trdna materialna podlaga za delovanje sedanje obmo~ne zbornice. Brez
zadrege lahko re~emo, da je bila logaška obrtniška organizacija vedno v osr~ju dogajanj in je
spodbujala širše povezovanje in razvoj obrtniške organiziranosti na vseh ravneh: od regijske
do republiške oziroma dr`avne. Zavest, da le povezani obrtniki lahko kaj dose`ejo v okolju,
ki jim ni bilo naklonjeno, je gnala posameznike, da so za povezovanje obrti naredili vse, kar je
bilo mo~ narediti, in tako oblikovali sedanjo mo~no in ~lanom prijazno obrtno zbornico.
Vsa prizadevanja niso vedno rodila `elenih sadov. Ve~krat se je kazalo, da so
u~inki prizadevanj celo nasprotni od pri~akovanih. ^e se samo spomnimo nasprotovanj
za~etku in kasneje tudi nadaljevanju gradnje prve obrtne cone za Klijem! Vendar so se
tudi zaradi ~vrste obrtniške organizacije stvari z leti tolikanj spremenile, da gradnji
industrijsko-obrtne cone v Zapolju ni takšnih nasprotovanj. Prej bi rekli, da je tej coni
naklonjena ve~ina ljudi; brez vsakršne zadrege jo je mo~ tudi vsakomur pokazati.
Obmo~na zbornica je namenjena predvsem njenim ~lanom. Zanje je bila ustanovljena in jim slu`i, kolikor je le izrabijo. Seveda, ni zlata ribica, ki izpolni vsako `eljo.
Njena uspešnost je odvisna tudi od odzivnosti ~lanov, ki jim je namenjeno izobra`evanje,
svetovanje in povezovanje. Prepri~ani smo namre~, da le nenehno izobra`evanje
omogo~a vsakemu gospodarstveniku ohranjati stik z napredkom na raznoterih podro~jih –
strokovnih in organizacijskih. Prav tako pa se je treba sproti seznanjati s hitro spreminjajo~o se zakonodajo, ~esar pa~ vsak posameznik ne zmore sam, saj mu je prva
zapoved delati in ustvarjati novo vrednost. Spremljanje sprememb in novosti pa bodi
zaupano slu`bam, med katere lahko uvrš~amo tudi zbornico; ta pa naj novosti posreduje svojim ~lanom. Ta pot je praviloma primernejša od one, na kateri pa~ vsako uslugo
in storitev pla~amo, kadar jo naro~imo. Pri slednjem pa nam zmanjka bistveni, vezni
~len: kar je bilo v~eraj še res, danes morda ni ve~, in na to mora posameznika opozoriti,
kdor nenehno spremlja zadevno podro~je. In prav to funkcijo lahko opravlja zbornica za
svoje ~lane najbolj kakovostno in vseobse`no.
Marsikaj na svetu se spreminja. Spremembe so postale velelnik našega ~asa. Vendar
zaradi te modne zapovedi ne smemo kar poprek zametavati vsega, kar se je pokazalo za
dobro. Rajši se dejavno vklju~imo v delovanje, preobrazimo, kar je preobrazbe potrebno, a
ne podirajmo. ^vrste organizacije ne postaviš ~ez no~, halo za hipermaket pa~!

Edvard Šinkovec,
predsednik OOZ Logatec
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POSTOPNO, A U^INKOVITO

raznovanje zborni~nega jubileja daje logaški obrti letos še dodaten pomen.
Tridesetletje organiziranega delovanja obrtniške stanovske organizacije je
gotovo ~astitljiv jubilej, ki pomeni kar nekaj desetletij prizadevanj, da bi
obrtniki vendarle zasedli mesto, ki si ga v dru`bi zaslu`imo. Pogled v preteklost tudi poka`e, da smo v tem obdobju bolj ali manj uspešno premoš~ali
številne ovire, ki nam jih je povzro~alo nenaklonjeno javno mnenje in na osnovi tega
tudi nenaklonjena dr`ava in njen izvršilni aparat. K sre~i se tudi to po~asi, a vendarle spreminja, tako da obrtniki in podjetniki postajamo vse pomembnejši dejavnik v
našem gospodarskem in socialnem okolju.
V zadnjem ~asu nas navdaja še dodatni optimizem, saj vladna koalicija skuša udejanjiti kar nekaj predvolilnih in v koalicijski pogodbi zapisanih obljub za hitrejši podjetniški
razcvet Slovenije. Tudi naše lanske “Zahteve slovenske obrti” ne ostajajo mrtva ~rka na
papirju, nekatera ministrstva so jih kar nekaj vgradila v svoje programe dela, in ne nazadnje, nekaj jih je tudi `e vsaj delno uresni~enih. Upamo, da bo vsaj takšna usoda 75 letošnjih zahtev obrtnikov in malih podjetnikov ter številnih priporo~il njihovih strokovnih sekcij.
Kakšen odnos ima dr`ava do obrti, ostaja ve~no aktualno vprašanje. Z njim smo
se ukvarjali v preteklosti, ukvarjamo pa se tudi še danes, celo še bolj zavzeto, kot so se
naši predniki! Ne moremo in se ne smemo zadovoljiti s trenutnim stanjem. Da se je
spremenil odnos širše dru`bene skupnosti do obrti in obrtnikov, gre zasluga zagotovo
predvsem stanovski organizaciji, ki smo jo zasnovali in gradili izklju~no obrtniki sami in jo
napravili ugledno in spoštovano. Dr`ava pri njenem nastanku ni imela ni~, razen tega,
da je bil nesprejemljivi odnos takratnih oblasti in politike do naših predhodnikov vzrok za
nastanek stanovske organizacije. Naši predhodniki so potrebovali organizacijo, ki jim je
stala ob strani celo pri zagotavljanju osnovnih potreb. Seveda, obrtniška organizacija ni
preko no~i postala mo~na, strokovna in vse bolj profesionalna organizacija obrtnikov,
razvijala se je postopno, njen razvoj še vedno traja.
Naš zborni~ni sistem danes zastopa kar dobro polovico slovenskega malega
gospodarstva. Raziskava med ~lani Obrtne zbornice Slovenije pa je med drugim tudi
potrdila, da se velika ve~ina zelo dobro zaveda pomena zbornice, njenega odlo~ujo~ega
vpliva na zakonodajo in oblikovanje ugodnejšega okolja za uspešno poslovanje obrtnikov
in malih podjetnikov, zato se zavzemajo za obstoj stanovske organizacije tudi v prihodnje. Upamo, da bodo tudi snovalci novega zakona o obrtni zbornici razmišljali o tem in
upoštevali naše predloge in ne bodo bistveno posegali v organizacijo in njeno delovanje,
ki sta se gradila skoraj štiri desetletja!
Ob praznovanju letošnjih jubilejev vam v imenu vseh slovenskih obrtnic in obrtnikov, podjetnic in podjetnikov ~estitam in `elim prijetno praznovanje!

Miroslav Klun,
predsednik Obrtne zbornice Slovenije
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ZARADI POVEZOVANJA IN ZASTOPANJA
INTERESOV ^LANSTVA

ladostno navdušen in veš~ tajniškega, pisarniškega in upravnega dela sem
se leto dni po ustanovitvi Društva samostojnih obrtnikov odzval vabilu obrtnika in godbeniškega znanca Alojza Molka za tajniško pomo~ društvu. Ker
sem rasel v obrtniški dru`ini – o~e je bil frizer in brivec – sem precej obrtniške problematike poznal kar od blizu. Imel sem ob~utek, da bom s tem
vedenjem lahko obrtnikom v pomo~ pri razvijanju njihove organizacije in
u~vrš~evanju njihovega polo`aja. Ker sem do`ivljal ~ase, ko obrtniki niti
niso bili zdravstveno in pokojninsko zavarovani (so pa zato smeli biti
vedno zdravi in do svoje zadnje ure sposobni za delo?!), sem se dela lotil z veliko
pripravljenostjo in sr~no vnemo za stvar.
Ob sredah popoldne proti ve~eru smo imeli “uradne ure” v gornjelogaškem
Gasilskem domu. Od opreme smo premogli prenosni pisalni stroj, kemi~ni svin~nik,
papir, kasneje še telefon. Ko smo kupili ciklostil, smo bili `e “razkošno” opremljeni.
Med najpomembnejšimi opravili je bilo odobravanje kreditov. Sicer pa so to bili ~asi
zagnanega sodelovanja sprva na kranjskem, kasneje na celjskem obrtnem sejmu, ~asi
prvih obrtniških športnih iger – veselega dvodnevnega dru`enja enakih z enakimi,
denimo, v Ljutomeru. Potegovali smo se za boljši polo`aj obrti, za sprejem ob~inskega
programa razvoja obrti, za obrti namenjene zazidalne površine, predvsem pa za
priznanje obrti kot koristne in potrebne dejavnosti. ^e bi me takole na hitro vprašali,
koga se spomnim iz tistih prvih ~asov, bi verjetno (brez vnaprejšnjega vrstnega reda)
odgovoril: povsodnavzo~ega Vlada Puca, ki je – od bogve kod – prej ko drugi zvedel in
se navdušil za prenekatero novost; doslednega in pri svojem neomajno trdno vztrajajo~ega prevoznika Franca Rudolfa; seveda, Alojza Molka – obrtnika, gasilca in
godbenika obenem; treznega in ponosnega kova~a Antona Marna; šaljivca avtomehanika Janeza Oblaka, vedno pripravljenega na kakšno drznost; potrpe`ljive in napredne
gostilni~arke Rezke Bizjak; skorajda plahega mizarja Emila Ro`manca; tedanji re`im
odklanjajo~ega kovinarja Borisa Hladnika; vehementnega Brica Igorja Toma`i~a in obeh
predsednikov iz prvih ~asov: neizmerno tehnološko naprednega mizarja Janeza
Nagodeta in za-dr`anega, resnega in – razen v gostoljubnosti – nekoliko odmaknjenega Jo`eta @upan~i~a …
Pa so se zvrstile razstave v doma~em kraju pa problemske konference pa smo se
skušali kolikor toliko vklju~evati v tedanji delegatski sistem prek samoupravnih interesnih skupnosti in prek ob~inske skupš~ine, kjer smo imeli svoja delegatska mesta in delegate, ki so si prizadevali dose~i obrtništvu prijaznejše okolje. To so bili ~asi, ko je bilo
treba za pove~anje števila zaposlenih za dva delavca dobiti posebno dovoljenje ob~ine.
Tedaj je Boris Hladnik dejal nekako takole: ne za dva ve~, pa~ pa bi moral vsakdo, ki
ima `e tri zaposlene najprej prinesti potrdilo, da je pri pravi! Z malo preudarnosti bi ta
misel lahko imela svojo te`o še danes! Pa smo se dokazovali na sejmih (Igor Toma`i~ in
Berto Menard `e vesta, koliko tehtajo kravje jasli, ki smo jih na roke tovorili v nadstropje
razstaviš~ne hale v Celju) in dosegali uspehe v tedanjem republiškem merilu na obrtniških
igrah v Celju. Kako mo~ni so bili naši fantje! In ker je bil na rekreaciji velik poudarek,
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smo za te namene najeli zapuš~eno poslopje nekdanje firštove vile v Hrušici in ga s
prostovoljnim delom ter posebej za ta namen zbranimi sredstvi usposobili za uporabo.
Vendar so bile vse te vzporedne dejavnosti le predah med opravljanjem temeljne
naloge povezovanja in zastopanja interesov ~lanstva, ki je s spremembo obrtnega
zakona postalo obvezno za vse, ki so sodili med obrtnike. S tem se je po eni strani utrdila materialna podstat zdru`enja, po drugi strani pa so naloge postale druga~ne. Pa
smo si najeli prostore v Dolenjem Logatcu, ko sva se zaposlila Nace Bren~i~ kot vodja
logaške enote ljubljanske zadruge “Prevoz” in jaz kot tajnik zdru`enja. In se je ~ez dve
leti porodila zamisel o lastnih prostorih in je zdru`enje odkupilo polovico tedanje lekarnarjeve hiše na Tr`aški 11. Razvili smo prapor in si uredili lastne poslovne prostore.
Število ~lanstva se je ve~alo. Zaradi nekaj ob~inskih uslu`bencev, ki so znali prisluhniti
utripu obrtniškega dela in so obrtnikom potrebna opravila opravili tudi mimo uradnih ur
– to pa je bilo obrtnikom v veliko olajšanje – je na Logaškem “stanoval” prenekateri
obrtnik, ki bi sicer ne bil prijavljen v Logatcu. Po številu obrtnikov na tiso~ prebivalcev je
bil Logatec tedaj takoj za petami Dom`alam, ki jih je vsa Slovenija štela za zgled ob~ine
s primernim odnosom do zasebnikov. Ob tem ne smem mimo dveh imen: Janka Marinka in Slavka Širca, pa ne mimo uslu`bencev dav~ne uprave v ~asu, ko so morali obrtniki
svoje ra~une še registrirati na davkariji!
S spremembo zakonodaje so se zdru`enja prelevila v zbornice, zaposleni pa smo
se “vra~ali” iz dotedanje enotne delovne skupnosti OZS (spet) v svoje ob~ine, kjer smo
sicer ves ~as delali. Nekako v tem ~asu sta se razšli poti dveh vodilnih funkcionarjev:
predsednika in podpredsednika. @al, se ta razhod še danes ob~uti tudi na širši ob~inski
ravni. Pa se je obrtni zakon še enkrat spremenil, in zbornica je dobila prvo javno pooblastilo: izdajanje obrtnih dovoljenj. Odtlej naprej je pot zborni~nega razvoja peljala v poslovno svetovalno in izobra`evalno smer. Odnosi med ~lani in celo odnosi do vodstva
zbornice so postajali vse bolj tr`ni: kadar te potrebujem, te poznam, sicer mi ni mar
zate. Taka miselnost se posebej mo~no utrjuje v zadnjih letih. Kakšen tujek, kakšen
anahronizem je (p)ostala beseda “~ast”, sicer še vedno zapisana v veljavnem obrtnem
zakonu! ^ast je dandanes postala pojem, nekako nedolo~no povezan s pojmom – ~as!
Kdo pa še pore~e, da opravlja ~asten poklic? Biti mojster svojega poklica? Kaj to velja,
ko pa je v hipermaketih za prgiš~e denarjev vsega na pretek. Kdo pa še ve za obrtnika,
ko pa gre ve~ina stvari po napotilu naredi-si-sam? Obrtniki so se v devetdesetih letih
preimenovali v samostojne podjetnike. Obrtniški duh se je sublimiral v brezosebno
podjetništvo. Brez izgovorov – za dobro naših ~lanov – postajamo brezdušna organizacija, temelje~a na znanstvenih dognanjih. Pa je to res tisto, kar nas bo vodilo naprej?
^emu spektakularno podeljevanje stotin mojstrskih diplom v ljubljanskem Cankarjevem
domu, ~e diploma nima druge veljave, kot da omogo~i pridobitev obrtnega dovoljenja, ki
bi ga prenekateri radi kar ukinili?
Med temi spreminjajo~imi se ~asi in odnosi je troje predsedniških mandatov opravil Berto Menard s podpredsedniki Alojzom Molkom, Bogdanom Oblakom in Francem
Mihevcem. Ni mu manjkalo dobre volje, trdno je vztrajal v prepri~anju, da se obrtniki
nimajo ~esa bati – ne dr`ave ne konkurence ne novih ~asov. Vmes so se dogajale
izjemno odmevne akcije, ~e omenim samo pravcato gibanje “Prvih 15 minut” za nakup
reševalnega vozila, ki se ji je poleg ~lanov zbornice odzvalo ve~ sto Logat~anov in okoli~anov. Pa so bili notranjski obrtno podjetniški sejmi v Logatcu pa se je “po`egnal” temeljni
kamen za novo industrijsko obrtno cono v Zapolju pa se je uredila nova predavalnica.
Uveljavilo se je tesnejše sodelovanje “širše notranjske” regije s primorsko in goriško, bili so
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sestanki z dr`avnozborskimi poslanci “zahodne Slovenije” pa z `upani s tega obmo~ja.
Bile so odmevnejše akcije v okviru gibanja “S športom proti drogi”, dobrodelne in dobronamerne akcije, kakršna je zajela tudi zbiranje prispevkov za gradnjo pediatri~ne klinike.
Zbornica si je pridobila rekreacijski objekt, utrdila so se prednovoletna sre~anja ~lanov,
letne ekskurzije upokojenih, minevali so jubileji zdru`enj in zbornic. Ob~ina je prisluhnila
potrebam po ugodnejšem kreditiranju obrti in podjetništva.
Pred štirimi leti je krmilo zbornice prevzel Edvard Šinkovec. Veliko naporov je
potrebnih za pravšnje delovanje v novih, neprijaznih razmerah. Namenu je bila predana
predavalnica, saniran rekreacijski objekt, obnovljena fasada in urejena okolica poslovne
zgradbe na Tr`aški 11. Ve~ poudarka je na izobra`evanju, informiranju in svetovanju pa
tudi na delovanju sekcij, ki se ponekod še kar no~ejo dejavno predramiti. Ve~ je sodelovanja z ob~ino pri prostorskem planiranju in delovanju podjetniškega centra, ve~ je tudi
povezovanja s sosednjimi zbornicami, predvsem pri izobra`evanju. V spreminjajo~ih
se ~asih in ve~smernih pogledih na organiziranost, pravzaprav bolj na organizacijo
obrtnikov in malih podjetnikov, zbornica iš~e svojo novo u~inkovitost in svoj namen. Ta
bodi odraz spremenjenih razmer in druga~nih potreb od onih, ki so pred tremi desetletji
vodila k ustanovitvi društva. A temeljni nagib – povezovanje – naj ne bo odrinjen na
stran, še posebej v današnjem svetu globalnega povezovanja ne!

Janez Gostiša,
sekretar OOZ Logatec
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PO POTI OBRTI
IN OBRTNIŠTVA
Marcel Štefančič
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Panorama Logatca, kot jo je
posnel Anton Vilar v letih pred
1. svetovno vojno.

NA LOGAŠKEM – V OSRČJU
NOTRANJSKE

a stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske
razteza občina Logatec, poimenovana po osrednjem mestnem
naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje – Mansio
Longatica. Tod so že v najstarejših časih vodile pomembne
prometnice iz Ljubljanske kotline (Emona) proti Ogleju (Aquilea), kasneje proti Idriji, Trstu in Reki. Občina s 173 km2 in z 19
naselji, v katerih živi ta čas nekaj nad 12.500 prebivalcev, leži
sredi med Ljubljano in Postojno pa med Cerknico in Idrijo. Večji kraji v
občini so: Logatec (ki med domačini še vedno sliši tudi na Dolenji in Gorenji
Logatec), sicer od srede letošnjega januarja mesto, torej tudi osrednje in
največje kotlinsko naselje, upravno, politično, gospodarsko in kulturno
središče občine, dalje Rovte, hribovsko-kmečka vas sredi bujnih gozdov,
Hotedršica na robu Hotenjske suhe doline, Vrh Sv. Treh Kraljev, najviše
ležeče naselje, Medvedje Brdo na razvodju Jadrana in Črnega morja, hribovito raztresene Žibrše (Logaške – nekoč Blekovske, Hotenjske in Rovtarske Žibrše), med krčevinami posejani Log z Zaplano, ob robu slikovitega
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Planinskega polja Laze z Jakovico in Grčarevec, ter Kalce, križiščno stičišče
poti proti Ljubljani, Postojni, Idriji in Ajdovščini prek Hrušice.
Vsa naselja občine zaobjema 5 župnij: sv. Trije kralji na Vrhu Svetih Treh
Kraljev, sv. Mihael v Rovtah, sv. Janez Krstnik v Hotedršici, sv. Nikolaj v
Dolenjem in župnija Rožnovenske Matere Božje v Gorenjem Logatcu. Prav
gornjelogaška župnija je v preteklosti veljala za podružnico vipavske prafare, ki je do leta 1461 spadala pod oglejsko patriarhijo. Tako se tamkajšnja
cerkev kot vipavski vikariat in z njim Logatec navaja v doslej najstarejšem
znanem zapisu, in sicer na dajatvenem seznamu oglejske dieceze (patriarhije-škofije) iz leta 1296.
Kakih 50% logaške krajine prekrivajo bogati gozdovi, ki so z nadvse
pomembnimi cestnimi sečišči: vzhod-zahod, sever-jug in z “južno” železnico
Ljubljana-Trst usmerjali življenjske tokove, da so se razvijali zlasti ob prevozništvu-furmanstvu in lesarstvu; oboje je pomembno vplivalo na nadaljnji
gospodarski razvoj na Logaškem. Tako je ob razgibanih rokodelskih dejavnostih, kot so bile žagarstvo in mlinarstvo, tesarstvo, oglarstvo, mizarstvo,
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Geografska postavitev
Ob~ine Logatec
Toma`inov mlin v Hotedršici,
dediš~ina najstarejših logaških
obrti. Foto: Ingrid Brus

kovaštvo, kolarstvo, sodarstvo, škafarstvo ipd. vseskozi tekel tudi živahen
promet ob vse bolj uveljavljajočem se prevozništvu – tovorništvu-furmanstvu (tovorniki-furmani so iz Trsta, Vipave, s Krasa in iz Gorice prevažali
vino in drugo blago proti Ljubljani, Gradcu in Dunaju) in gostinstvu;
občuten pa je bil tudi utrip kmetijstva, živinoreje, poljedelstva, gozdarstva,
tudi mlekarske in mesne pridelave. V Dolenjem Logatcu je bila dolga stoletja važna poštna postaja.
Današnjo gospodarsko moč občine predstavljajo lesna in kartonažna
proizvodnja, razvejana trgovska mreža, kmetijstvo in gozdarstvo, in vse
bolj razvijajoče se zasebno obrtništvo in podjetništvo – še posebej v obeh
obrtno-industrijskih conah – z nad 400 samostojnih podjetnikov in z blizu
100 podjetij. In ravno obe ambiciozno zasnovani obrtno-industrijski coni
– prva za Klijem, druga v Zapolju – obetata čvrsto razvojno gospodarsko
moč. Tako je tudi zaposlitvena podoba dokaj prijazna; vseh zaposlenih
(doma in v dnevni migraciji) je nekaj nad 3.500; občina dosega v Sloveniji
eno najmanjših stopenj brezposelnosti, vsega 3%.
Za zdravje ljudi skrbi dobro organiziran in opremljen zdravstveni dom z
lekarno. Vrtci (državni in karitasov – prvi te vrste v Sloveniji) skrbijo za varstvo
najmlajših. Osnovnošolsko izobraževanje omogočajo tri devetletke:
v Dolenjem in Gorenjem Logatcu ter v Rovtah, s podružnicami v
Lazah, na Planinah, v Hotedršici
in na Vrhu Sv. Treh Kraljev. Za glasbeno vzgojo pa skrbi Glasbena
šola v občinskem središču in z
oddelki v Rovtah. Nadaljnjo izobrazbo si pridobivajo mladi zvečine v Ljubljani pa tudi v Postojni
in v Idriji. Za varstvo starejših si
prizadevajo v državnem domu
starejših in v dveh karitasovih domovih. V 30 športnih društvih deluje nad 3000 športnikov, kulturno življenje pa se odvija v 25
društvih, ki vključujejo nad 1300
članov. S pogostimi kulturnimi programi in nad 30.000 knjigami se
Knjižnica razvija v vse pomembnejše kulturno središče. Duhovno
življenje se odvija v 5 župnijah –
v petih župnijskih in enajstih podružničnih cerkvah in treh kapelah. Vsaka
cerkev zase predstavlja sicer bogato kulturno dediščino. Krajevne informacije posredujejo občanom Logaške novice, kabelska TV prek logaškega eksperimentalnega programa (LEP), Notranjske novice in
Notranjski radio (v povezavi z Radiem 94 iz Postojne).
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Prepovedi v mizarski
delavnici.

Na Logaškem se je rodilo kar nekaj pomembnih mož, med temi: Jernej
Medved, leksikograf in pisatelj, dr. Andrej Gosar, eden najpomembnejših
utemeljiteljev krščanske socialne misli in socialne etike na Slovenskem,
Josip Cerk, geograf in speleolog, Adolf Ribnikar, politik, urednik, publicist
in gospodarstvenik, dalje Ivan Albreht, pesnik, pisatelj in dramatik, Ivan
Milavec, orgelski mojster (postavil orgle v ljubljanski stolnici), Janez Hladnik, duhovnik, urednik, publicist, Mirko Zupančič, igralec, dramatik, pesnik,
teatrolog, Jane Kavčič, filmski režiser in scenarist, pesnik in dobrotnik Andrej Žigon.
Razmeroma sveže zime, zmerno topla poletja, bogastvo gozdov, kraške
značilnosti, krčevine, posejane z vasmi in posamičnimi kmetijami, tudi turističnimi – vse v dovolj neokrnjeni naravi – so mikavnosti, ki že od nekdaj
privabljajo mnoge goste. Dobršen del občine je značilno kraški, posejan s
posebnostmi kraških polj, vrtač, podzemskih jam, podvodnih tokov,
značilnih kraških izvirov in še bolj svojskih ponikalnic; na eni teh še vedno
melje večstoletni Tomažinov mlin v Hotedršici. Logaški jamarji prav radi
razkazujejo čudovito kraško podzemlje, ki ga ponujajo: Logaška jama, Vranja jama, Gradišnica; posebej zanimiv je kanjon Logaščice, ki ponikne v
Jačko. Za enega največjih podvigov logaških jamarjev velja odkritje
podzemne Ljubljanice. – Turistično je sicer Logatec naravna sestavina še
ne definiranega notranjskega krajinskega parka, v središču katerega se
pretaka Reka sedmerih imen – porečje Ljubljanice.
V gospodarskem, socialnem, kulturnem in še posebej demografskem
razvoju občina Logatec v marsičem dosega in presega slovensko poprečje.
To velja tudi za razvojne smeri obrtništva, ki se vse bolj presnavlja v sodobno podjetništvo.
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OBRT – CIVILIZACIJSKA
SPREMLJEVALKA



rav gotovo bo res, da sta obrt in obrtništvo stara vsaj toliko,
kolikor daleč v preteklost seže civilizacija, spremljata pa tudi
današnje življenjske tokove, navezujoč se na podjetniške
težnje, ki v svojem razmahu napovedujejo naravnost nepredvidljiv razvoj. Seveda, se je obrt kot sopotnik človekovega razvoja spreminjala v načinu življenja in tehnološkega obvladovanja sveta, nenehno se je prilagajala raznoterim obdobnim situacijam, je pa tudi
pomembno pomagala iskati nova pota gospodarskega preobraževanja. Tako
so se iz obrti razvili industrijski načini proizvodnje, ki so nemalokdaj odrinili v kraj kako obrtno dejavnost ali pa celo porodili kako novo obrt.

Obrt med mlini ideologije
Mnogim je gotovo še živo v spominu čas, ki obrtnikom ni bil najbolj naklonjen, čas, ki bi z obrtniki-zasebniki najraje pomel. Obdobje samoupravne ideologije je izumilo tudi svojevrstno nazivanje obrtništva. Kakor
da so tedanji ideologi poskušali z oznako “malo gospodarstvo – drobno
gospodarstvo” omaloževalno kazati na malopomembnost, na maloznačnost
obrtništva v nasprotju s protežiranimi kombinati, ki naj bi bili odrešujoči
za veliko samoupravno ekonomijo. Še bolj labirintsko zamotana je
bila klasifikacija obrtnika; temu se je reklo kar “individualni
proizvajalec za proizvodnjo in storitve z zasebnimi sredstvi”. Toda
za premnoge potrebe ljudi – pa tudi kombinatov – je bilo obrtništvo nujnost. Obrt je bila vselej sestavina gospodarstva, povsem specifična, “mala” morda glede na obseg posamezne dejavnosti, vendar vsaka dejavnost zase tako svojska, samo
sebe določujoča, v ničemer pa pomanjševalnica nečesa velikega. Čemu naj bi bil brivec “mali” ali “droban”.
Je pač brivec, obrtnik – mali ali veliki le v svojem
mojstrstvu. Če je pa iz obrtne mizarske delavnice
v nekem okolju zrasla lesna industrija, je drugod
še vedno ostal prepotreben mizar – obrtnik, še
vedno tudi rokodelec.
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Janko Petek, kolar –
rokodelec s kolesoma
za koleselj v bovškem
muzeju.

Kdaj pa kdaj smo slišali in celo brali, da ta ali ona obrt “nadomešča” to
ali ono gospodarsko dejavnost, ki naj bi bila, pa je ni, ali je bila premalo
“zanimiva” za velika podjetja. Mimo tega, da je bil izraz “nadomešča” neroden, je bil tudi vsebinsko nevzdržen. Obrtnik, denimo, kovač ni ničesar in
nikogar nadomeščal, bil je sam v sebi dejavnik, odvisen od potreb in naročil.

Obrt – nujnost današnjega in jutrišnjega dne



Seveda, so danes potrebe drugačne kot prej ali pa tudi ne, če je treba konja
podkovati, na primer. Kajpak, je tudi res, da je preteklost potrebovala obrti,
ki jih danes samo še pomnimo, ki si jih z obiljem radovednosti ogledujemo
po zgodovinskih ali etnoloških muzejih. Vsekakor pa večino obrtnih poklicev
iz davnine – prilagojenih novodobnim potrebam – potrebuje človek današnjih dni; nekatere še celo pogreša.
Ne samo drugačne, tudi večje, obsežnejše in zahtevnejše so potrebe
po obrtnih dejavnostih kot kdaj v preteklosti, zato se je obrtništvo tudi
preoblikovalo in se izenačevalo s podjetništvom. Vendar temeljna podlaga še tako novodobnemu podjetništvu je le obrt kot samostojna zasebna
gospodarska dejavnost, za katero je bilo in je značilno trajno opravljanje
pridobitne dejavnosti z ročnim ali strojnim delom – v manjšem obsegu.
Danes opravljajo obrtno dejavnost zasebna obrtna podjetja in samostojni
obrtniki (zasebniki), med njimi tudi še pravi pravcati rokodelci.

OBRT NA LOGAŠKEM OD PREJ

Zgodovina obrti nam poleg gospodarske podobe časa zanimivo razkriva
tudi politično in socialno plat življenja, človekove šege in navade in sploh
način življenja prav zato, ker je obrt delovala v času in prostoru človekovega bitja in žitja.
Iz prvotnega živinorejskega, poljedelskega in
gozdarskega prebivalstva se je začelo vse več ljudi ukvarjati s komercialno učinkovitejšo neagrarno proizvodnjo: s trgovino, vaško obrtjo, tovorništvom-furmanstvom, gozdarstvom … Prav furmanstvo je izrazito vplivalo na razvoj kovaške, kolarske obrti in še katere, gozdarstvo pa je rojevalo
žagarje, tesarje, trgovce z lesom … Poljedelskim
pridelkom – žitom pa so stregli mlinarji. Mlinarje
omenja že vicedomski urbar iz leta 1496.
Konec 19. stoletja je doživljal Logatec vsesplošni kulturni, socialni in gospodarski razmah, k čemur je gotovo v mnogočem pripomogel razvoj
Iz Vicedomskega urbarja za Kranjsko 1496. V tretji vrstici piše:
šolstva. Leta 1883 so odprli novo šolsko poslopje
Primo` Sever je dol`an pla~evati 62 goldinarjev dajatev za `ago.
za trirazrednico v Dolenjem Logatcu poleg cerkve,
(Arhiv Republike Slovenije, Vicedomski urad za Kranjsko
1492-1747, AS-1, urbar gospostva Logatec, leto 1496, VIC. št. 97.)
naslednje leto še v Gorenjem Logatcu, v Rovtah pa
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celo že tri leta prej. Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja
Logaškega je občutno vplivalo na izobrazbeno raven prebivalstva,
enako tudi bralno društvo. Potreba po pomoči ljudem v nesreči je
narekovala ustanovitev Prostovoljne požarne straže. V okrajnem središču je bila dejavna tudi Podružnica c. k. kmetijske družbe,
Podružnica c. k. poštarjev in poštnih upraviteljev na Kranjskem,
Primorskem in Dalmatinskem. S pojavom številnih trgovin, gostiln,
trgovcev z lesom, obrtnikov in drugih obrtnih poklicev so se pojavljali tudi prvi podjetniki z lesno industrijo. Več denarnega kapitala je iskalo način plasmajev tudi skoz Hranilnico in posojilnico,
ustanovljeno leta 1887. Ob prelomu stoletja so v Dolenjem Logatcu
ustanovili Olepševalno društvo (današnje Turistično društvo), tamburaško društvo Sloga ter telovadni društvi Sokol in Orel.

Prva pravila obrtov
Da ima logaška občina bogato obrtniško tradicijo, govorijo tudi
ohranjeni dokumenti o obrtniški in trgovinski zadrugi iz devetdesetih let 19. stoletja, posebej zanimiva so ohranjena Pravila zadruge krčmarjev vseh vrst, mesarjev, klavcev drobne živine, trgovskih in svobodnih obrtov sodnega okraja Logaškega v Dol. Logatcu. Pravila-statut so sprejeli na prvem zadružnem zboru v Gor. Logatcu 5. avgusta 1886, ko je zadrugi načeloval Josip Smole. Cesarsko
kraljeva deželna vlada za Kranjsko v Ljubljani pa je pravila registrirala 31. maja 1888. Pravila so v 24 zajetnih členih določala: namen,
dolžnosti, obseg, članstvo, sredstva (potrebščine), pravice članov,
glasovalno pravico, dolžnosti članov, prenehanje članstva, osebje
(pridruženci) zadruge, sprejem in odpustitev osebja, učence,
zadružno poslovodstvo, zadružni zbor in njegovo področje dela,
vodstvo (starejšinstvo) zadruge in njegove pristojnosti, pristojnosti
zadružnega načelnika, zadružno imetje, gospodarjenje z zadružnim
denarjem, nadzor. V celovit sklop zadružnih pravil so šteli še: Pravila razsodniškega odbora, Pravila pomočniškega zbora in Pravila
bolniške blagajnice.
V Ribnikarjevem Logaškem okrajnem glavarstvu iz
leta 1888 beremo, da je občina Dolenji Logatec, vključujoč zaselke Dolenji Logatec, Čevico, Martinj Hrib in Brod,
štela 1401 prebivalca, za tem pa navaja: štirinajst gostilničarjev, enajst trgovcev (šest trgovcev z lesom in pet
trgovcev z mešanim blagom), šest žag (pet vodnih in
ena parna), pet kovačev, četvero krojačev, po toliko tudi
čevljarjev, mizarjev in tesarjev, troje mlinarjev, po dva sedlarja, kolarja in klobučarja pa po en mesar, klavec drobne
živine, dimnikar, usnjar, tehtničar in celo špediter.

Števni (registrski) list za izdajo obrtnega
dovoljenja ~evljarju Francu Gosarju.

Koncesijska listina – danes dovoljenje – Miroslavu
Puppisu za sodavi~arsko obrt.

Pravila iz leta 1888, ko je Zadrugi kr~marjev vseh vrst, mesarjev, klavcev
drobne `ivine, tgovinskih in svobodnih obrtov na~eloval Josip Smole.
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“Štiridesetletnica Obrtne zadruge v Logatcu”
O izredno razgibanem času in življenju v njem nedvojbeno priča naravnost
neverjetna razvejanost obrti med obema svetovnima vojnama. Milan Trobič je v novembrski številki Logaških novic iz leta 1988 opozoril bralce, da
je Obrtna zadruga Logatec 1926. leta praznovala 40-letnico svojega delovanja, o čemer je pisal Trgovinski list, časopis za trgovino, industrijo in
obrt, leto IX, št. 77, Ljubljana, 6. julij 1926:
“Logaško obrtništvo je praznovalo v nedeljo 4. tega meseca (julija, op. p.)
reden jubilej, štiridesetletnico obstoja svoje obrtne zadruge. Na zborovanje,
ki se je vršilo popoldne v dvorani Kramarjeve restavracije, so prihiteli tudi
številni ugledni gostje, med temi zastopnik Zbornice za trgovino, obrt in
industrijo, ter zastopnik Zveze obrtnih zadrug iz Ljubljane, z Gorenjske
in Dolenjske. Po pozdravnem nagovoru načelnika gospoda Igliča in čestitkah nekaterih obrtniških delegatov je podal gospod Petkovšek pregled o
delovanju zadruge. Za njim je predaval zastopnik zbornice gospod dr. Pretnar o pomenu in gospodarskem položaju obrtništva. Načelnik Zveze obrtnih zadrug gospod Eng. Franchetti je govoril o potrebi povzdige strokovnega nivoja in poživitve stanovske zavednosti obrtništva. Ob zaključku lepo
uspelega zborovanja se je sklenilo izraziti Zbornici za trgovino, obrt in
industrijo ter Zvezi obrtnih zadrug polno priznanje in toplo zahvalo za
uspešno delovanje v interesu obrtnega stanu. Jubilejna prireditev se je
zaključila z animirano veselico. Udeleženci popoldanskega slavnostnega
zborovanja so z nevoljo ugotovili, da lokalna obrtna oblast kljub obvestilu za to obrtniško prireditev ni pokazala toliko interesa, da bi poslala na
zborovanje svojega zastopnika. Ni čuda, če take obrtne oblasti potem tudi
ne kažejo nikakega razumevanja in poznavanja obrtniških teženj.”

Logatec – sedež obrtnih in sreskih dejavnikov
Iz Splošnega pregleda Dravske banovine, Ljubljana 1939, in Krajevnega
leksikona Dravske banovine, Ljubljana 1937, zvemo, da je
bil Logatec v času med obema svetovnima vojnama nasploh
važno trgovsko središče na Notranjskem z živahnimi živinskimi sejmi, z razvito lesno in žagarsko industrijo, z
izvozom rezanega in tesanega lesa, drv in goveje živine v
Italijo in Francijo.
Tu je bil tudi sedež Gostilničarskega društva-združenja
za okraj Logatec, sedež Skupnega združenja obrtnikov za
Dol. in Gor. Logatec, za Hotedršico, Planino in Rovte, dalje
sedež Združenja trgovcev za srez Logatec in Združenje
gostilniških podjetij v Logatcu. Da so bili davki spodobno
pobrani je skrbela Davčna uprava s sedežem v Gorenjem
Logatcu, kjer je bil tudi sedež Katastrske uprave. V Dolenjem Logatcu pa je bil sedež okrajnega sodišča (za Dolenji
O strokovni nadaljevalni šoli v Logatcu pri~a imenovanje
Petra Anti~evi~a iz leta 1938 v ~lanstvo te šole.
in Gorenji Logatec, Hotedršico, Planino pri Rakeku, Rovte
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in Žiri) pa tudi Glavni oddelek Dravskega finančnega ravnateljstva s tremi carinskimi oddelki: na Kalcah, v Rovtah in v Hotedršici. Tistih dob je Logatec
premogel tudi svojega notarja. Je pa Dolenji Logatec
veljal tedaj tudi za turistični kraj v ožjem smislu. Tako
so bile v Dolenjem in Gorenjem Logatcu ter v Hotedršici popotnikom na voljo gostilne s prenočišči
(tujske sobe). Zanimivo je dejstvo, da je zdravstvena služba z banovinskim zdravnikom delovala v Dolenjem in Gorenjem Logatcu in v Ho-tedršici. V Dolenjem Logatcu pa je delovala zasebna lekarna magistra Janeza Kristana. Pošto pa so imeli le v Rovtah
in v Dolenjem Logatcu, kjer je bila tudi železniška
postaja, bržčas tako prometna, da v tistem času skoz Eni od predvojnih organiziranosti obrtnikov se je reklo
Logatec ni bilo avtobusne proge ne avtobusnega “Skupno zdru`enje obrtnikov v Logatcu”.
postajališča.
So pa skoz Logatec peljale državna cesta Ljubljana-Vrhnika-Logatecdržavna meja, dve banovinski cesti I. reda Kalce-Hotedršica-državna meja
in Logatec-Rovte-Žiri ter banovinska cesta II. reda Logatec-Laze-Rakek. Šole,
nekoliko drugače organizirane, so bile povsod, kjer so še danes, le da ta
čas ni šol ne na Medvedjem Brdu in ne v Logaških Žibršah. Fare iz let med
obema vojnama se teritorialno nekako enačijo s sedanjimi župnijami.
V Dolenjem Logatcu, središču sreza (okraja), je bilo tedaj več obrtnikov, ki so se lahko šolali tudi v tamkajšnji obrtni šoli, tudi z občasnimi in
nadaljevalnimi strokovni tečaji. Nekatere obrti so segale še v čas pred prvo
svetovno vojno, nekatere pa so se ohranile do danes in tudi za jutri. So se
pa obrtniki že pred drugo svetovno vojno združevali v Združbi obrtnikov
oziroma v Skupnem združenju obrtnikov Logatec.
Od rokodelca Alojza MolkaBoršnarja iz Logatca se je razraslo
mizarsko podjetje `e v tretji rod.

Obrtniki vse bolj dejavni
Prav to odraznost in odmevnost obrti v prostoru in času želimo prikazati z navedbami dejavnosti, ki so bile na Logaškem še pred dobrim stoletjem pa med obema svetovnima vojnama, zlasti v desetletju 1928-1938.
Nekateri poljudni pisni viri in ustna izročila so nam pomagali pripraviti
pregled obrti in obrtnikov na Logaškem iz preteklosti (19. stoletje) do konca
druge svetovne vojne; v tej časovni razmejitvi je namreč 42 različnih dejavnosti opravljalo 310 obrtnikov. Pa poglejmo si jih po vrsti. (* Natančnejšo
zgodovinsko podobo razvoja rokodelstva in obrti prikazuje študija Mire
Hodnik Arhivska govorica o naših rokodelcih in obrtnikih - od 81. do 128.
strani).

Mizarstvo
Kar 27 obrtnikov se je ubadalo s tedaj še dovolj tipično rokodelsko obrtjo:
●
trije v Dolenjem Logatcu: Jože Šebenik, Lovro Grom in Anton Poženel;
●
štirje na Čevici: Ivan Brus, Leopold Novak, Peter Petrovčič in Franc Grom;
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eden na Martinj Hribu: Martin
Kavčič;
● eden na Brodu: Gabrijel Oblak;
● dva v Blekovi vasi: Ivan Fortuna in
Jožef Rožmanc;
● pet v Gorenjem Logatcu: Danijel
Molk, Franc Šemrov, Janez NagodeSkalar, Ivan Eržen, Alojz Molk-Boršnar;
● štirje v Rovtah: Janez Logar, Ivan
Kogovšek, Anton Šinkovec, Pavel
Loštrek;
● eden na Petkovcu: Valentin Novak;
● pet v Hotedršici: Andrej Rozman,
Valentin Rupnik, Franc Rudolf, Ivan
Gruden in Ivan Plečnik;
eden na Medvedjem Brdu: Franc Lukančič.
●

Do mizarskega pomo~nika je
moral skoz strokovno
izobra`evanje tudi Lovro Grom.

●

Žagarstvo in mlinarstvo
Obe dejavnosti sta se tačas značilno družili. Našteli smo kar 26 tovrstnih
obrtnikov:
●
dva v Dolenjem Logatcu: Ivan Furlan in Jernej Gutnik;
●
eden na Brodu: Franc Mihelčič;
●
dva na Martinj Hribu: Franc Istenič in Martin Kavčič;
●
štirje v Gorenjem Logatcu: Jože Nagode, Anton Nagode, Pavla Istenič
in Rudolf Jeraj;
●
dva v Žibršah: Franc Gantar in Franc Senčur;
●
pet v Rovtah: Železnik-Martin Čuk, Franc Kavčič, Ivan Merlak, Leopold
Jereb, Josip Trček;
●
eden na Petkovcu: Ivana Merljak;
●
eden na Hlevnem Vrhu: Franc Logar;
●
štirje v Hotedršici: Janez Nagode, Jože Logar, Ivan Istenič in Karol Istenič;
●
dva v Lazah: Mikle-Matičič in Ivan Šušteršič;
●
dva na Medvedjem Brdu: v Pikelcah – Matija Pivk in v Lanevski grapi –
Franc Lukančič.

Kolarstvo
Nekdaj iskan poklic je od konca 19. stoletja v medvojni čas opravljalo 11
kolarjev:
●
dva v Dolenjem Logatcu: Jakob Žitko, Janez Šinkovec;
●
trije na Čevici: Franc Pečkaj, Ivan Šinkovec, Franc Istenič;
●
eden v Blekovi vasi: Leopold Žilnik;
●
trije v Gorenjem Logatcu: Ivan Jernejčič, Ivan Remškar in Janko Petek;
●
dva na Kalcah: Alojz Marinko in Luka Žitko.

24

Sodarstvo in škafarstvo
Danes že močno pozabljeno obrt je gojilo 5 obrtnikov:
●
po eden v Dolenjem Logatcu: Anton Žigon;
●
na Martinj Hribu: Jožef Skvarča;
●
v Hotedršici: Ignacij Korenč;
●
v Lazah: Ivan Skvarča;
●
na Medvedjem Brdu: Anton Čuk.

Košarstvo
Danes še komaj kje poznana obrt je bila tedaj tudi na Logaškem osamljena:
●
na Brodu: Lovro Tršar.

Tesarstvo
Čeprav so se s tesarstvom preživljale številne družine, je tesarsko obrt registriralo le troje njih:
●
dva v Dolenjem Logatcu: Franc Plečnik in Janko Pišlar;
●
eden na Medvedjem Brdu: Anton Gantar (tudi zidar in pleskar).

Zidarstvo
Z zidarstvom so se pečali štirje obrtniki:
●
po eden v Dolenjem Logatcu: Jože Zupan;
●
na Kalcah: Anton Rupnik;
●
v Žibršah: Janez Slabe;
●
v Lazah: Anton Simšič.

Žganje apna
Kuhanje apna, kot se je žganju apna tudi reklo, je
bilo osamljeno:
●
v Gorenjem Logatcu: Franc Modrijan.

Kovaštvo
Poklica trdnih rok se je od preloma stoletja naprej
pa v medvojni čas oprijelo 34 kovačev, in sicer:
●
pet v Dolenjem Logatcu: Andrej Rupar, Bartol
Zavrtnik, Franc Brus, Franc Korenč in Andrej Brus;
●
dva na Čevici: Jožef Brus in Matija Križaj;
●
dva v Blekovi vasi: Franc Grdadolnik in Anton Petkovšek;
●
pet v Gorenjem Logatcu: Johan Kobal, Ignac Kobal, Maks Gantar, Franc
Verbič in Josip Brus;
●
pet v Rovtah: Jožef Železnik, Simon Podobnik, Jožef Gabrovšček, Valentin Trpin in Jože Čuk;
●
trije v Žibršah: Peter Košir, Johan Novak, Franc Gantar;
●
šest v Hotedršici: Johan Zelenc, Anton Božič, Urban Brenčič, Valentin
Trpin, Franc Brenčič in Jakob Brenčič;
●
štiri v Lazah: Jožef Drobnič, Valentin Osterman, Ivan Slamberger in Ivan
Skvarča;
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Jo`ef Brus iz Logatca se je
kovaštva in podkovstva
izu~il celo v Gradcu.

●

●

Poravnava kreditnih
obveznosti med gasilci in
Oblakovo Tovarno cementnih
izdelkov v Logatcu.

eden na Planinah: Trček (Kasneje so domačijo brez dejavnosti odkupili Nagodetovi – še sedaj po domače Kovačevi.);
eden na Veharšah: Janez Novak.

Kleparstvo in ključavničarstvo
Kovinarski poklici so se mimo kovaštva komaj dobro razvijali, zato je tisti
čas vsega petero obrtnikov streglo kleparsko-ključavničarski obrti:
● štirje v Dolenjem Logatcu: Anton
Tešar, Karol Rozman, Jožef Pavlin in
Viktor Hodnik;
● eden v Gorenjem Logatcu: Franc
Oblak.

Žaganje drv
Drva so žagali trije obrtniki:
● dva v Dolenjem Logatcu: HodnikVolk in Franc Kolar;
● eden v Gorenjem Logatcu: Peter
Antičevič.

Cementni izdelki
Cementninarstvo je bilo od začetka
20. stoletja vezano na Oblakovo rodbino:
● na Brodu: Matevž Oblak, kasneje
Jerica Oblak.

Dimnikarstvo
Dimnikarstvo je pripadalo edinemu
dimnikarju:
● v Dolenjem Logatcu: Avgust-Jože
Kralj.

Tehtanje z mostno tehtnico
Z mostno tehtnico sta tehtala dva obrtnika:
● po eden na Čevici: Josip Tollazzi;
● in v Rovtah: Anton Merlak.

Mehanika
Novodobna dejavnost je prepričala tedaj le enega obrtnika:
●
na Brodu: Miroslav Marušič.

Elektroinstalaterstvo-elektrodistribucija
Dejavnosti za pogumne se je lotil le en obrtnik:
●
v Dolenjem Logatcu: Gabrijel Oblak.
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Izdelovanje pletenin
Tudi s to obrtjo se je pečal le en sam
obrtnik:
●
v Dolenjem Logatcu: Martin
Maček.

Črkoslikarstvo in soboslikarstvo
Z “malanjem” sta se dajala dva obrtnika:
●
oba v Dolenjem Logatcu: Ivan
Hodnik in Ivan Turšič.

Urarstvo
Urarstvo je pritegnilo le enega obrtnika:
●
v Dolenjem Logatcu: Franc Potočnik.

Zvone Puppis iz Logatca
je še dale~ v povojna leta
s parom konj preva`al
sodavico in krahrle.

Sodavičarstvo
Za izdelavo nealkoholnih pijač – sodavic (sifonov), tudi znanih krahrlov –
se je odločil le:
●
v Gorenjem Logatcu: Miroslav Puppis.

Izdelovanje žganih pijač, likerjev, destilacije
Pridobivanje žganih pijač in likerjev ter proizvodnjo destilatov sta obvladovala dva obrtnika:
●
po eden v Dolenjem Logatcu: Anton de Gleria;
●
in na Čevici: Vilko Marolt.

Knjigoveštvo
Knjige je vezal en sam obrtnik:
●
v Dolenjem Logatcu: Ivan Rekar.

Plakatiranje
To obrt, ki se zdi nezanimiva za zdajšnji logaški rod, je opravljal:
●
na Čevici: Ivan Mihevc.

Menjalnica
Obrt, ki se je danes na Logaškem nihče ne oprime, je opravljal:
●
na Čevici: Ladislav Zajec.

Sedlarstvo-tapetništvo
Sedlarstva in tapetništva (malokomu še znanih obrti) so se oprijeli štirje
obrtniki:
●
eden v Dolenjem Logatcu: Ignacij Grum;
●
eden na Čevici: Ciril Lenarčič;
●
dva v Hotedršici: Ivan Čepon in Jože Čepon.
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Strojarstvo
Tudi s strojenjem kož so se ukvarjali štirje obrtniki:
●
eden v Dolenjem Logatcu: Ivan Krašovec;
●
eden v Gorenjem Logatcu: Ivan Rihar;
●
dva v Rovtah: Ivan Sivec in Janez Merlak.

Frizerstvo-brivstvo
Frizerjev-brivcev je bilo pet:
●
štirje v Dolenjem Logatcu: Ivan Konopa, Stane Dolar, Bogomil Dernovšek in Ivan Merlak;
●
eden v Gorenjem Logatcu: Miro Langerholc.

Čevljarstvo

Brez strokovnega izpopolnjevanja
ni bilo napredka niti za gostilni~arko
Štefanijo Turk iz Hotedršice.

Čevljarji so bili med rokodelskimi obrtniki kar dovolj številni; bilo jih je
kar 30:
●
enajst v Dolenjem Logatcu: Anton Maček, Franc Maček, Jože Župančič,
Jakob Lukančič, Franc Tršar, Franc Gosar, Janez Gosar, Vencelj Gosar, Jakob Gosar, Jakob Trček in Janez Sovan;
●
dva na Čevici: Ivan Žakelj in Jožef Lukančič;
●
dva na Martinj Hribu: Franc Špacapan in Alojz Krašovec
●
pet v Gorenjem Logatcu: Franc Nagode, Anton Debevc, Matevž Frank,
Anton Gantar in Matej Slabe;
●
eden na Kalcah: Valentin Rupnik;
●
eden na Petkovcu: Anton Dolenc;
●
eden na Hlevišah: Janez Logar;
●
eden v Lazah: Josip Modic;
●
štirje v Rovtah: Leopold Peternelj, Julij Gliha, Ivan Podobnik in Matija Kavčič;
●
dva na Medvedjem Brdu: Martin Jereb-Jernačev in Jože Lukančič.

Klobučarstvo
Med redkejše poklice tistega časa štejemo tudi klobučartsvo; na Logaškem
je bil en sam obrtnik:
●
v Gorenjem Logatcu: Franc Urbas-Klob’čar.

Krojaštvo
Krojaštvo je veljalo tudi za dokaj priljubljen poklic, ki je pritegnil 21 obrtnikov:
●
pet v Dolenjem Logatcu: Franc Rupnik, Avgust Jerina, Karol-Avgust Verbič, Andrej Uršič in Milan Poljanšek;
●
eden na Čevici: Franc Maček;
●
eden na Martinj Hribu: Andrej Mihevc;
●
eden na Brodu: Drago Tršar;
●
sedem v Gorenjem Logatcu: Jakob Šemrov, Ivan Godina, Anton Jernejčič, Leopold Šemrl, Anton Urbančič, Franc Verbic in Karol Igličar;
●
trije v Rovtah: Anton Dobrovoljc, Jakob Leskovec in Trnovsk’ Trpin;
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●

trije v Hotedršici: Janez Leskovec, Franc Korenč
in Ivan Zelenc.

Šiviljstvo, žensko krojaštvo
Ta obrt je bila številčno blizu krojačem; lotilo se je je
kar 19 obrtnic:
●
sedem v Dolenjem Logatcu: Štefi Istenič, Majda
Tešar-Jančar, Marija Mihevc, Ivana Jernejčič, Pepca
Grmek-Hribal, Mara Jazbar in Marija Rozman;
●
ena na Čevici: Marija Pogorelc;
●
ena v Blekovi vasi: Marija Božič (z občasnimi in
nadaljevalnimi strokovni tečaji);
●
ena na Kalcah: Jožefa Petrovčič;
●
ena v Hotedršici: Marija Čuk;
●
ena v Cestah: Štefanija Mivšek.
●
tri v Gorenjem Logatcu: Marjeta Kobal-Leskovec,
Marija Bratina in Pepca Molk;
●
štiri v Rovtah: Marija Kogovšek, Frančiška Logar,
Katarina Sedej in Marija Treven.

Fotograf
Fotografija je pritegnila petero obrtnikov:
●
dva v Dolenjem Logatcu: Anton Vilar in Ana Čampa-Foto”Mara”;
●
dva na Čevici: Janko Šelhaus in Andrej Rozman;
●
eden v Gorenjem Logatcu: Maks Hvala.

Pekarstvo
Za kruh naš vsakdanji so skrbeli trije peki in dve pekarici:
●
dva v Dolenjem Logatcu: Matija-Mira Zupančič in Marija Verbič;
●
eden v Gorenjem Logatcu: Matija-Rajko Logar;
●
eden v Rovtah: Karel Korošec;
●
eden na Hlevišah: Janez Malavašič.

Za tiste, ki niso znali slovensko,
so med svetovno vojno Janezu
Malavaši~u s Hleviš izdali mojstrsko
spri~evalo tudi v italijanš~ini.

Slaščičarstvo
Sladkarije sta pripravljala domači in “uvoženi” obrtnik:
●
oba v Dolenjem Logatcu: Karol Vilar in Aleksa Aleksić.

Mesarstvo
Deveterica mesarjev je najbrž zagotavljala dobršno ponudbo mesa:
●
štirje v Dolenjem Logatcu: Anton-Albert Rus, Jože Javornik, Franc Korenčan in Edvard Lenarčič;
●
dva v Gorenjem Logatcu: Jože Samotorčan in Ema Tavčar-Štravs;
●
dva v Rovtah: Anton Artač in Matevž Burnik;
●
eden v Hotedršici: Rudolf Kovač.
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Prevozništvo
Trgovina in zlasti gostilna Josipa
Tollazzija je veljala za pravcato
središ~e vaškega bitja
in `itja – od gospodarstva prek
dru`abnosti, kulture, športa do
politike – tu je bilo tudi
zavetje sokolov.

Za prevoz blaga in ljudi je skrbelo šest prevoznikov – zelo zanimivih registracij:
●
eden v Dolenjem Logatcu: Stanislav Žitko – prevažanje tovorov s tovornim vozilom po naročilu;
●
eden na Čevici: Franc Kranjc – prevažanje oseb z avtomobilom;
●
trije na Brodu: Miroslav Marušič, Bogomir Štravs in Gregor Tršar – vsi:
prevažanje oseb z avtomobilom;
●
eden v Gorenjem Logatcu: Jakob Poljanšek – periodično prevažanje
oseb z avtobusom.

Trgovina
V svoji bogati razvejanosti je trgovina premogla 70 obrtnikov in obrtnic.
Mešano blago je prodajalo 24 trgovcev:
●
osem v Dolenjem Logatcu: Martin Maček, Marija Mihevc, Josip Brus,
Josip Lapuh, Janko Verbič, Marija Kogovšek, Adolf Urbas, Ludvik Boltin,
Anton de Gleria in Karol Rus;
●
ena na Čevici: Marija Tollazzi;
●
ena na Brodu: Marija Gosar;
●
trije v Gorenjem Logatcu: Vinko Ambrožič, Miroslav Puppis in Jože Demšar;
●
dva v Rovtah: Anton Kunc in Anastazija Cvetko;
●
dva v Lazah: Avgust Abrahamsberg in Franc Komovc;
●
pet v Hotedršici: Antonija Albreht, Josip Brus, Ivanka Petrovčič, Karel
Petrovčič in Ivan Istenič;
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eden na Hlevnem Vrhu: Boleslav Cvetko;
eden na Veharšah: Jože Trček.
Branjarijo so ponujali 4 branjevci:
●
dvoje v Dolenjem Logatcu: Terezija Vilar in Frančiška Lepej;
●
ena v Gorenjem Logatcu: Antonija Junc;
●
eden na Vrhu Sv. Treh Kraljev: Anton Tratnik.
Trgovino z lesom je vodilo 21 trgovcev:
●
enajst v Dolenjem Logatcu: Andrej Devjak, Anton Jerina, Ivan Furlan,
Jakob Maček, Jožef Smole, Hodnik-Vovk, Franc Japelj, Valentin Čefuta,
Čefuta-Rajer Boris, Maček-Gregorig-Hren ter Josip Kunstelj in sin;
●
eden na Čevici: Ivan Kolar;
●
eden na Brodu: Gregor Tršar;
●
trije v Blekovi vasi: Anton Petkovšek, Anton Čuk in Josipina Sicherl;
●
dva v Gorenjem Logatcu: Ivan Rihar in Franc Lenassi;
●
trije v Rovtah: Anton Merlak, Anton Kunc in Jakob Kunc.
Specializirane trgovine je imelo kar 17 obrtnikov:
●
pet v Dolenjem Logatcu: Matias Grazia – trgovina malega obsega z zelenjavo, slaščicami, sadjem, jajci in perutnino; Marija Jerina – trgovina s
sadjem in slaščicami; Franc Potočnik – trgovina s srebrnino in zlatnino;
Franc Maček – trgovina z deželnimi pridelki, Anton de Gleria – trgovina
z zelišči in destilarna;
●
dve na Čevici: Ivana Marušič – delikatesna trgovina s točilnico, Maks Hamerlitz – trgovina na debelo z za zdravilno uporabo namenjenimi preparati;
●
ena na Martinj Hribu: Ivana Menart – trgovina s kolonialnim blagom;
●
trije v Gorenjem Logatcu: Marija Lampe – prodaja sladkarij, predpasnikov in rut; Franc Oblak – trgovina z dvokolesi, šivalnimi stroji in kmetijskimi pridelki; Josip Jazbec – trgovina s sadjem, zelenjavo in deželnimi
pridelki;
●
●

Peter Anti~evi~ (desno) nadzira,
kako mu je voznik Anton Molk pritovoril vino.

31

Gostilna Kramar na Cesarja
Franca Jo`efa trgu leta 1900.

ena v Cestah: Marija Marc – trgovina s sadjem in zelenjavo;
ena na Petkovcu: Alojzij Rupert – trgovina z mlekom in mlečnimi izdelki;
●
ena na Hlevišah: Janez Malavašič – trgovina z maslom, sadjem in zelenjavo;
●
ena v Rovtah: Frančiška Pivk – trgovina s surovim mesom, jajci in klekljanimi čipkami;
●
ena v Jakovici: Frančiška Facja – trgovina s špecerijskim blagom;
●
ena na Planinah: Franc Nagode – prodaja tobaka in saharina.
Trgovine na debelo (s pijačami) so zanimale 4 obrtnike:
●
tri v Dolenjem Logatcu: Jakob Verbič – trgovina vina in ostalih alkoholnih pijač; Anton Puntar – trgovina z vinom(!) in alkoholnimi pijačami
(zanimivo: vino ni sodilo med alkoholne pijače!); Ivan Škrlj – trgovina z
vinom in žganimi alkoholnimi pijačami na debelo;
●
ena v Gorenjem Logatcu: Peter Antičevič – trgovina z vinom na debelo in gostilna.
●
●

Gostilničarstvo
Gostilniška obrt ni dosti zaostajala za trgovsko; bilo je kar 47 gostiln. Samo
od Kalc do Dolenjega Logatca se jih je naštelo 29, in sicer:
●
štiri na Kalcah: “Pr’ Sajovc” – Uršula Oblak; “Pr’ postiljon” – Matija Vrabec; “Pr’ Mih” – Miha Gostiša; “Pr’ Franc” – Franc Gostiša;
●
devet v Gorenjem Logatcu: “Pr’ Ipavc”-“Pr’ Turšič” – Nikolaja Turšič;
“Pr’ Ambrožič” – Vinko Ambrožič; “Pr’ Klob’čar” – Milan Urbas; “Pr’ Perot” –
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●

●

●

●

●

●

●

●

Karol (Drago) Gostiša; “Pr’ Sajovc” – Ivan Sajovic; “Pr’ Lenasit’” – Marija
Maver-Hodnik; “Pr’ Ipav’c” – Janez Ferjančič; “Pr’ Riharji” –
Franja Rihar; “Pr’ Doles” – Ivan Doles;
dve v Blekovi vasi: “Pr’ Kobal” – Valentin Šemrov;
blizu Grassijevih je bila po pripovedi tudi tipična furmanska gostilna “Pr’ Koren” – Korenovi;
dve na Brodu: “Pr’ Klam” – Marija Debevc;
v hiši Sartorijevih, sedaj v lasti Šušteršičev,
je bila po pripovedi tudi tipična furmanska gostilna “Pr’ Jelenc” – Jelenčevi;
dve na Čevici: “Pr’ Tolac’t” – Josip Tollazzi;
“Pr’ Škrlj”– Ivan Škrlj;
devet v Dolenjem Logatcu: “Hotel Kramar” – Josip Mazi; “Pr’ Bohk” – Franc Lampe;
“Pr’ Kunc” – Anton Kunc; “Pr’ Korenčan” –
Franc Korenčan; “Pr’ Popit” – Marija Kogoj;
“Pr’ Dimnikar” – Ivan Švigelj; “Pr’ Hodnik” –
Hodnik-Puntar; “Pr’ Virant” – Carlo Serini; “Pr’
Slav’c” – Jakob Slavec;
ena na Martinj Hribu: “Pr’ Martencet” – Franc
Grum.
V Rovtah so točili v sedmih gostilnah:
“Pr’ Zavčan” – Franc Kunc; “Zajele” – Jakob Petkovšek; “Pr’
Birt” – Petkovšek-Rožman; “Na pošti” – Mazi-Tušar; “Pr’ Brnk” – Matevž
Kogovšek, “Pr’ Bolkovc” – Ignacij Kunc; Ivana Šemrl.
V Cestah le ena gostilna:
“Polde Petkovšek”.
V Hotedršici so si dušo privezovali v petih gostilnah:
“Na Logu” – Marija Brus; “Pr’ Habjan” – Jože Petkovšek; “Ivan Turk”;
“Ivan Albreht” in “Janez Šemrov”.
●
V Žibršah sta bili kar dve gostilni:
“Pr’ Korenč” – Jože Popit in “Anton Jereb”.
●
Na Medvedjem Brdu prav tako dve gostilni:
“Pr’ Birt”– Jože Trček na Veharšah; “Pr’ Birt” – Franc
Gantar na Tratah (znana furmanska gostilna, stala
do konca 1. svetovne vojne zaradi tamkajšnje rapalske razmejitve med Jugoslavijo in Italijo).
●
V Grčarevcu so imeli tudi svojo gostilno:
Gostilna – Franc Petkovšek.

Pretanjen ~ut za oblikovanje
odseva s steklenice Rudolfa
Puppisa.
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Gostilni~arka Uršula Oblak
leta 1910, preden se je iz
Amerike vrnila v domovino in
z mo`em na Kalcah kupila
gostilno.



Zgoraj: Oblakova firma Javor
v Logatcu je `e dale~ presegla
obrtno delavnico.
Desno: Gabrijel Oblak sredi svoje
elektrarne, ki je oskrbovala
Logatec z elektriko.

PODJETNIŠKA POTRJEVANJA
Ob navajanju obrtnih dejavnosti velja za tisti čas dodati še podjetniške dejavnosti, ki so še na poseben način zaznamovale nadaljnji razvoj industrije
v Logatcu.
Z najdaljšo tradicijo se je ponašala Lesna industrija Logatec Ivana Furlana, ki bi, ko bi še obstajala, praznovala letos 120-letnico. Furlanu naj bi prodal
parno žago podjetnik Antonio
Candussi, ki da jo je bil zgradil že
leta 1879. Furlanova parna žaga (z
lokomobilo) in vodna žaga (s
turbino) z dvema polnojarmenikoma in dvema krožnima žagama
je obdelovala vse vrste lesa. Med
vidne podjetnike, ki so se ukvarjali
z žagarstvom in lesno trgovino štejemo tudi Petra Grassija v Blekovi
vasi. Lesno industrijo je v Dolenjem Logatcu obvladoval podjetnik Gregor Tršar, lesno in mlinarsko industrijo pa je razvijalo podjetje Maček in Hren.
Na gospodarski razvoj Logatca je pomenljivo vplivala podjetniška družina Oblak iz Dolenjega Logatca. V začetku 20. stoletja je Matevž Oblak začel s cementninami.
Sin Franc se je lotil trgovine z lesom, sin Gabrijel s sestro Ljudmilo pa je
1922 postavil v sklopu žage tovarno pohištva Javor in tako zasnoval mizarsko-pohištveno proizvodnjo (30 mizarjev). Poleg žage je Gabrijel kako leto
kasneje postavil parno elektrarno, ki jo je zatem preoblikoval v dieselsko
elektrarno, s katero je oskrboval Logatec z elektriko. Po letu 1935, ko je
elektrarna zgorela, je Gabrijel ustanovil Elektrotehnično podjetje Oblak
Gabrijel in do začetka druge svetovne vojne elektrificiral dobršen del Slovenije proti Zagrebu.
Mlekarska in sirarska zadruga Dolenji Logatec, bi letos, ko bi jo še imeli, štela natančnih 107 let. Letno so predelali od tristo do petsto tisoč litrov
mleka, iz katerega so izdelovali po deželi Kranjski in na Tržaškem cenjeni
“emendolski in trapistovski” sir ter čajno maslo.
Na vsak način je že predvojno lesarsko podjetništvo postavilo solidne
temelje nadaljnji lesarski industriji na Logaškem.
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Ivan Turk iz Hotedršice je bil med redkimi, ki je lahko v povojnem
~asu registriral gostilniško in kr~marsko obrt.
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OBRT V VIHARNIH
IN POVIHARNIH ČASIH
Na težki preizkušnji



Druga svetovna vojna je tako rekoč usodno vplivala na razvojne usmeritve
obrti in podjetništva. Vojne razmere so v marsičem prizadele obrtne dejavnosti: redčile so vrste obrtnikov in pri njih zaposlenih, pešala so naročila, siromašile so se materialne možnosti. Je pa povojni čas opravil svoje;
med tem ko nas je vojna osvobodila okupatorjev, nas je po drugi strani
obtežila s pridobitvami revolucije, ki so nameravale dodobra počistiti z
razrednimi sovražniki, med katere je poleg “domačih izdajalcev”, “klera”
in “kulakov” prištela tudi “kapitaliste”; prav med temi zadnjimi so se znašli
tudi obrtniki – nosilci nezaželene zasebnosti. Tiste, ki so likvidacije tako ali
drugače obšle, pa je potipala kakšna jetniška celica, nacionalizacija, ki je
bila menda silno pravična (zato se menda šteje, da je sedanja denacionalizacija nepravična!), ali kaka druga pridobitev revolucije.
Večino predvojnih privatnih žag so nacionalizirali in ustanovili podjetje LIP Logatec. Iz razlaščenih žag Maček-Hren in Kunstelj je nastalo podjetje LES Ljubljana, iz njega pa je 10. oktobra 1953 vzniknil Kombinat lesne
industrije – KLI – Logatec.
Obrt in obrtništvo sta bila na težki preizkušnji. Razvojnih možnosti tako
rekoč ni bilo; ideološke zavore so marsikaterega obrtnika tako onemogočile, da je opustil tradicionalno dejavnost in postal “koristnejši član socialistične skupnosti” kot “delavec v združenem delu”. Z uvajanjem usmerjenega izobraževanja in z ukinitvijo obrtnih šol se je udarilo še po strokovnosti, da bi se ta privatna nevšečnost – nezaslišani antagonizem v brezrazredni družbi – ja sesula sama vase.

Predvsem pa zadružništvo
Skratka, povojna oblast ni bila naklonjena razvoju zasebnega obrtništva in
ga je z različnimi ukrepi poskušala zatirati ali vsaj postavljati na stranski tir.
Tako je leta 1946 v Dolenjem Logatcu ostalo še vsega 42 obrtov s 36 nosilci
dejavnosti. Oblast je tedaj iskala svoje ideološko nadomestilo in ga je našla
v zadružništvu. Po zgledu kmetijskih zadrug so vztrajali pri nastajanju obrtnih zadrug, ki bi tako onemogočale zasebno iniciativo. In kar na hitro so
nastale: v Rovtah Čevljarska zadruga (Janez Turk – Andrejčkov, Franc Dolenc in Štefan Menart), v Dolenjem Logatcu pa Čevljarska produktivna zadruga (Jože in Jakob Lukančič ter Jože Kobal), ki je delovala najprej pri
Župančiču, nato v Domu na Griču), na Tratah Čevljarska zadruga (Jakob
Gantar iz Zavratca in Ivan Turk iz Rovtarskih Žibrš); na Planinah pa so zasnovali Šiviljsko zadrugo (Marija Jereb-Kovkarska, Marija Mivšek iz Ložanske
doline; knjigovodja je bila Jelka Žejn).
Nanagloma nastajajoče zadruge naj bi dokazovale, v katero smer bo šel
napredek. In ta je šel v takšno smer, da so zadruge zaradi nekonsistentnosti
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druga za drugo ugašale, in končno v začetku petdestih let tudi ugasnile; le
tedaj zasnovani državni valjčni mlin se je obdržal še vse v 80. leta.
In “napredek” je dosegel tudi to, da je bilo 1949 na območju krajevnega ljudskega odbora (KLO) Dolenji Logatec le še 28 obrtnikov s štirimi
vajenci in sedmimi pomočniki. Ob njih pa so se razvili štiri krajevni ljudski
proizvodni dejavniki:
●
mehanična delavnica s tremi zaposlenimi mehaniki, enim ključavničarjem, dvema mehaničnima in enim ključavničarskim vajencem ter
z enim vodovodnim inštalaterjem;
●
šiviljska delavnica s štirimi pomočnicami in tremi vajenkami;
●
krajevni mlin s štirimi mlinarji in štirimi mlinarskimi delavci;
●
menza in delavsko uslužbenska restavracija z dvema kuharicama, dvema natakaricama, s servirko, z dvema kuharskima pomočnicama, s
skladiščnikom in strežnico.
Nič kaj drugače se ni godilo v Gorenjem Logatcu. Tamkajšnji KLO je
imel na seznamu 12 obrtnikov. Iz poročila okrajnemu ljudskemu odboru
17. novembra 1949 je moč povzeti, da je bilo leta 1939 v Gorenjem Logatcu 11 gostiln, v času poročanja pa nobene od njih. Na
številki 11 je bila tačas le gostilna KLO Gorenji Logatec. Oktobra
1950 je KLO Gorenji Logatec poročal okrajnemu ljudskemu
odboru, da je na njegovem območju 32 davčnih zavezancev, ki
ne opravljajo več svoje obrti oziroma niso več vezani na plačilo
davka na promet proizvodov. Februarja 1951 je bila ustanovljena Krajevna mizarska delavnica Gorenji Logatec.

Sprva celo brez socialnega varstva

Pomo~niško spri~evalo z
oblo`eno realsocialisti~no
ikonografijo.

Vse do leta 1957 se obrtniki niso mogli ne zdravstveno in ne
pokojninsko zavarovati. Zato so si tega leta obrtniki ustanovili
Sklad za samopomoč-vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov v
Ljubljani, in šele prek Sklada so se lahko obrtniki zdravstveno in
pokojninsko zavarovali. Treba pa je reči, da je ta prva povojna
priložnost, ki se je ponudila obrtnikom, da si zagotovijo socialno
varnost in pokojnino sploh, naletela na precejšnje nezaupanje,
zlasti pri starejših obrtnikih. Prav njim se je zgodilo to, česar si ni
nihče želel: upokojili so se z minimalno pokojnino, ki jo je naraščajoča inflacija v nekaj letih razžrla do skromne miloščine.
V logaški občini je bilo do začetka leta 1960 vpisanih v obrtni register 79
obrtnikov. Po letu 1960, na pragu prve gospodarske reforme, je začela oblast
nekoliko rahljati dotlej jako zategnjene razmere v obrtništvu. Postajalo je
sicer nekoliko laže, a še vedno z veliko pritiski na obrtnike, saj so veljali za
drugorazredne občane, kar je občutil tudi (zdaj že pokojni) avtomehanik
Janez Oblak, eden najstarejših tedanjih obrtnikov v Logatcu, ki se je dolgo
vztrajno zavzemal za ustanovitev društva obrtnikov.
Opazen razmah pa je doživelo avtoprevozništvo, ki se je dejavnostno
razvijalo celo mimo vseh pričakovanj.
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Pred izzivi gospodarske reforme
Po letu 1965, ko se je politika z gospodarsko reformo odprla liberalnejšim
pobudam, so se tudi obrtništvu ponujale vzpodbudnejše možnosti.
Ustanavljati ali razširjati so se začele obratovalnice z več zaposlenimi delavci, oživljalo se je zasebno gostinstvo, pojavljajo se nove
obrtne dejavnosti, ki jih je potreboval čas, podprl pa tehnološki
razvoj, denimo, kovinarske, finomehanske, kibernetske dejavnosti,
obenem so začele zamirati nekatere dejavnosti, ki jih je čas nekako
prešel, recimo: čevljarstvo, kolarstvo, kovaštvo …
Družbeno so se obrtniki uveljavljali v območnih gospodarskih
zbornicah, v občinskih skupščinah, kjer so imeli svoja delegatska
mesta. Vendar te povezave in uveljavljanja niso v samoupravnem
sistemu pretirano odmevale. Vse bolj se je zato kazala potreba po
organiziranju obrtnikov v svoji “stanovski” organizaciji, kjer bi mogli
učinkoviteje reševati skupna vprašanja, jih pretehtavati in s predlogi in zahtevki povezano nastopiti v skupščini, pred upravnimi organi itd. Vendar ob tem, ko je zakonodaja omogočala delavcem
povezovanje v sindikat, pa so obrtniki ostali zunaj takih možnosti.
Dolga povojna leta pa je tudi kreditna politika povsem zaobšla
obrtništvo in obrtnike. Šele z razvojem kooperacijskih odnosov med
organizacijami združenega dela in zasebnimi obrtniki se je v politiki “razumelo”, da tudi obrtniki potrebujejo kredite za tekoče delo
in prepotreben razvoj. Namreč, vse večji obseg potrebnih obratnih
sredstev ni mogel več rasti ob lastni, še vedno preskromni akumulaciji. In prav potrebe po kreditiranju in že omenjene potrebe po
učinkovitejšem stanovskem povezovanju so narekovale ustanavljanje obrtniških društev in združenj, še posebej po letu 1969, ko je
bila ustanovljena Zveza združenj samostojnih obrtnikov Slovenije.
Med priprave za ustanovitev obrtniške organizacije v Logatcu sodi dovolj
odmevno srečanje obrtnikov, gostincev in avtoprevoznikov občine Logatec
oktobra 1970. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki republiške gospodarske zbornice, predstavnik zavoda za socialno zavarovanje in predsednik
skupščine občine. Lotili so se žgočih aktualnih vprašanj: cenzus delovne
sile in velikosti poslovnega prostora, zasebni kapital, prometni davek na
reprodukcijski material, zagotavljanje investicijskih sredstev, zlasti za začetnike – možnost najemanja kreditov, socialno in pokojninsko zavarovanje
ožjih družinskih članov, davčne odmere, razvojni program obrti. Zaradi
teh nezadostno urejenih vprašanj je namreč upadalo zanimanje za privatno
obrt in za vajenski uk. Tedanji register je pokazal, da je bilo v občini prijavljenih le 74 obrtnikov, od teh je bilo največ – 17 avtoprevoznikov, 10 zidarjev
in prav toliko gostincev … Najbolj deficitarni pa so se pokazali poklici v
šiviljstvu, krojaštvu in čevljarstvu. Na novo izvoljeni pododbor za koordinacijo med zbornico, obrtniki in občinskimi organi naj bi pripravil predlog
ukrepov za krepitev nadaljnjega razvoja zasebnega obrtništva v občini
Logatec. A je vse še za dolga leta ostalo le pri tovrstnih sklepih, ki so ukrepe
povsem zanemarili. Zato ni čudno, da je SDK prikazala uspehe logaškega
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Poleg “Skupnega zdru`enja
obrtnikov v Logatcu” so se obrtniki
sredi tridesetih let dru`ili tudi v
“Zdru`bi obrtnikov”.

gospodarstva za leto 1971, ne da bi upoštevala gospodarsko storilnost kakih 75 logaških obrtnikov. In tako se je dogajalo še leta in leta …
Je bil pa kmalu za tem izvoljen iniciativni odbor za ustanovitev društva
obrtnikov, ki mu je predsedovala Rezka Bizjak, gostilničarka iz Rovt.



Društvo samostojnih obrtnikov
Logatec od julija 1976.

MED DRUŽENJI, ZDRUŽENJI
IN SAMOUPRAVLJANJEM
Najprej Društvo samostojnih obrtnikov
In iniciativni odbor je pripravil vse potrebne temelje, da je bilo na
ustanovnem občnem zboru 15. julija 1976 ustanovljeno Združenje samostojnih obrtnikov, gostilničarjev in avtoprevoznikov občine Logatec; tako namreč stoji v zapisniku ustanovnega občnega zbora in samo
tam. Sicer pa je bil v veljavi uradni naziv Društvo samostojnih obrtnikov
Logatec, o čemer priča tudi uradni žig, ki je vseboval naziv Društvo samostojnih obrtnikov Logatec. Ustanovnega sestanka, ki je izvolilo izvršni
in nadzorni odbor ter častno razsodišče, se je udeležilo 26 obrtnikov. Predsednik društva je postal Janez Nagode, mizarski mojster iz Dolenjega Logatca, podpredsednik pa Anton Marn, kovaški mojster iz Gorenjega Logatca.
Sedež društva je bil v prostorih Gasilskega društva Tabor na Tržaški cesti 109 v Gorenjem Logatcu. Društvo je določilo program dela in pristopnino – 200 dinarjev. Med prve naloge si je društvo postavilo skrb za
kreditiranje obrtnikov, sodelovanje na kranjskem obrtniškem sejmu ter
udeležbo na športnih igrah obrtnikov.
Že v naslednjem letu je društvo pridobilo strokovnega sodelavca za
sekretarske posle – Janeza Gostiša, ki opravlja te naloge še danes. Ta čas
je predsedoval izvršnemu svetu občine Jože Rupnik, inženir gozdarstva,
ki je pogumno zapisal v izhodišča za boljše gospodarjenje, da bo treba v
srednjeročnem programu (1976–1980) opredeliti tudi razvoj malega gospodarstva, kar je pomenilo zasebno obrtništvo. Na januarski problemski
konferenci o razvoju obrti v Logatcu, ki se je je poleg predsednika izvršnega sveta udeležilo kakih 30 obrtnikov, so sprejeli zanimive sklepe: občina
naj sprejme čimprej srednjeročni program razvoja malega gospodarstva, na
osnovi katerega se bo sklenil samoupravni sporazum o združevanju sredstev za razvoj malega gospodarstva; na oddelku za gospodarstvo naj se uvede
referent za obrt; izvršni svet naj kot svoj pomožni organ ustanovi odbor za
obrt; delovne organizacije naj izkoristijo vse možnosti poslovnega sodelovanja z obrtniki; naj se ustanovi obrtna zadruga za intenzivnejše povezovanje z družbenim sektorjem pa tudi za cenejši nakup reprodukcijskega
materiala in tudi zaradi večje socialne varnosti; šušmarstvo pa naj bi se
onemogočilo. Vendar, razen sprejetega srednjeročnega plana razvoja obrti
in sedemčlanskega odbora za obrt se glede ostalega stvari še zlepa niso
premaknile, kar je ugotavljal tudi občni zbor v Rovtah jeseni 1977. Tega leta
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so stekli tudi prvi pogovori o ustanovitvi enotne obrtne zadruge v Logatcu.
Ob občinskem prazniku so se člani društva predstavili na razstavi.
Društvo se je od vsega začetka največ povezovalo z Zvezo obrtnih
združenj, ki je oblikovala in naznačevala celostno podobo dela združenj
in društev po vsej Sloveniji. Na volitvah 9. marca 1978 so obrtniki in zaposleni pri njih izvolili 15-člansko delegacijo za tako imenovane samoupravne
interesne skupnosti in za zbor združenega dela ter stopili tako v tedanji
občinski oblastni skupščinski sistem.
V tem letu je bilo na Logaškem 145 obrtnikov, med njimi kar 50 avtoprevoznikov, 10 obrtnikov z gradbeno mehanizacijo, 9 gostincev, 7 mizarjev,
6 zidarjev, 5 ključavničarjev, 4 izdelovalci drobnih kovinskih predmetov,
po trije cementninarji, soboslikarji in frizerji, po dva avtomehanika, livarja,
izdelovalca drobnih predmetov in elektromehanika ter po en krojač, dimnikar, kovinoplastik, galvanizer, brusilec, vodovodni inštalater, kovač,
slaščičar, kovinostrugar, steklar, polagalec tapet, mesar, izdelovalec kovinskih predmetov, avtoklepar, prodajalec sadja, krovec, stvabni ključavničar,
strugar in ena kemična čistilka. Zaradi velike potrebe po uslužnostnih storitvah je občina izdala soglasje še nekaterim za opravljanje dopolnilne obrti:
trem polagalcem parketov in podov iz plastičnih mas, trem zidarjem, dvema šiviljama ter po enemu krojaču, fotografu, inštalaterju centralne kurjave, tesarju tramov, knjigovezu, elektroinštalaterju, frizerju, pridelovalcu
peska in izdelovalcu drobnih kovinskih predmetov. Skupno so obrtniki
ustvarili 5,6% prihodka logaškega gospodarstva.
Več samozavesti je vzpodbudilo obrtnike, da so se udeleževali sejemskih predstavitev. Tako so na mednarodnem sejmu v Kranju od 8. do 15.
maja 1978 razstavljali: Izidor Seljak žične izdelke, Anton Marn kovaške
izdelke, Karlo Kumše izdelke stavbnega kleparstva, Igor Tomažič cementne izdelke, Vlado Puc kovinske izdelke, Alojz Molk mizarske izdelke,
Janez Nagode izdelke stavbnega mizarstva, Hubert Herman livarske izdelke, Jože Župančič izdelke kovinoplastike; Franc
Prepeluh pa je površinsko obdelal logaški razstavni paviljon. Obrtniki pa so se začeli udeleževati tudi športnih in
rekreacijskih manifestacij. Tako se je društvo, ki je konec
leta 1978 štelo 68 članov, prvič udeležilo obrtniških iger
v Ljutomeru. Prav tega leta je društvo spodbudilo referendumsko odločanje obrtnikov o nekaterih družbenih
dogovorih in samoupravnih sporazumih, kar je vzpostavilo tudi možnosti kreditiranja za razvoj. Vse to pa
je še intenzivneje poglabljajo in udejanjalo nastajajoče
obrtno združenje.

Pa Obrtno združenje
Skratka, Društvo samostojnih obrtnikov Logatec je dovolj iznajdljivo in z dobršno mero posluha uveljavljalo interese obrtnikov in
pripravilo pogoje za ustanovitev nove organizacije. In 17. februarja 1979
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Obrtno zdru`enje Logatec
od februarja 1979.

Vrstile so se okrogle mize o vprašanjih razvoja obrti, vendar pomebnih
premikov ni bilo niti po omizju iz
leta 1986.

je društvo na občnem zboru ustanovilo Obrtno združenje Logatec, ki
je predpisovalo obvezno stanovsko članstvo (po vzoru vseh drugih obrtnih združenj v Sloveniji – za razliko od prejšnjega društva, v katerega so se
obrtniki družili prostovoljno). Za predsednika novo nastalega združenja
je bil izvoljen Jože Župančič, kovinoplastikar iz Logatca, podpredsednik
in hkrati predsednik avtoprevoznikov je postal Franc Rudolf, za podpredsednico združenja in sočasno predsednico sekcije gostincev pa Rezka Bizjak. Tega leta je postal v.d. tajnika združenja Janez Gostiša (strokovne naloge za društvo je sicer opravljal že od leta 1977). Obrtno združenje se je
solidarnostno odzvalo z gmotno pomočjo prizadetim v Črni gori zaradi
potresa in Logatčanom zaradi poplav.
V svojem prvem mandatu je Obrtno združenje Logatec imelo 30-člansko delegatsko skupščino, 9-članski izvršni odbor s predsednikom Jožetom
Župančičem in podpredsednikoma Rezko Bizjak in Francem Rudolfom,
5-članski nadzorni odbor s predsednikom Janezom Oblakom, tri obvezna
delovna telesa: odbor za razvoj in ekonomsko politiko, odbor za
izobraževanje in komisijo za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito
ter še druga štiri delovna telesa: komisijo za šport in rekreacijo, komisijo za
sejme, odbor za kreditiranje in delegacijo za
skupščino Zveze obrtnih združenj. Posebej sta
bili oblikovani še gostinska in avtoprevozniška
sekcija. Potem ko je Obrtno združenje skupaj z
zaposlenimi oblikovalo delegacijo za zbor
združenega dela pri Skupščini občine Logatec
in splošno delegacijo za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (SIS), je vztrajalo
pri pripravi plana razvoja malega gospodarstva,
ki nikakor ni moglo dlje od obljub pristojnih
občinskih organov; bi pa razvojni plan odločilno prispeval k temu, da bi postal obrtnik tvoren
dejavnik v družbeni reprodukciji. Pa tudi leto
1980, v katerem je bil imenovan za tajnika
združenja Janez Gostiša, ni prišlo dlje od Usmeritev za izvajanje srednjeročnega plana (19761980), ki je sicer obetavno načrtoval pripravo programa razvoja malega
gospodarstva, nadaljnje prizadevanje za odpiranje obratov storitvene dejavnosti, povezovanje proizvodne in storitvene dejavnosti z industrijo,
pripravo spremembe davčne politike, politiko cen in sprejem prostorskih
rešitev za razvoj malega gospodarstva. Premajhno učinkovitost je ugotavljal tudi izvršni svet občine, ki je v svojem poročilu za leto 1980 zapisal, da
so bili na področju malega gospodarstva storjeni le začetni premiki.

Iz margine prek razstavnih promocij
Dogovor o temeljih družbenega plana 1981-1985 je ponavljal že premlevane
stvari in k njim dodal le še predvidevanje prostorskih planov za potrebe
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razvoja storitvenih dejavnosti in obrtnih con. In tako tudi občinska skupščinska ocena v letu 1981 še naprej ugotavlja, da primanjkuje več vrst storitvenih
dejavnosti, ki da dohodkovno niso zanimive; izvajati pa je treba še naprej
sprejeti program razvoja malega gospodarstva itd. Zanimivo pa je, da je inšpekcijski pregled za leto 1981 ugotovil prekoračitev obsega obrtne dejavnosti!? Ob vsem pa so se iz leta v leto ugotavljala neugodna gospodarska gibanja,
obrtne dejavnosti pa je oblast še vedno zadrževala na margini in jim ni
omogočala avtonomne ekonomske širitve, ki bi naj kot spremljevalec industrije uspešneje dopolnjevale tako imenovano združeno delo. Na ta dejstva
je želel opozoriti tudi septembrski mednarodni sejem obrti v Celju, ki so se
ga od logaških obrtnikov udeležili: Izidor Seljak z večnamenskimi žičnimi
košarami, Peter Grom z umetniškimi okviri, Anton Marn z ojnico za listno
žago in s podložkami za zidarske odre, Borut Škulj z UKV antenami in vtičnicami, Zvone Harter z okrasnimi lučmi za božično-novoletna drevesca, Dušan Čuk z zavornimi oblogami, Hubert Herman z livarskimi izdelki, Miran
Amon s čolni iz poliestra in Maruša Brenčič z ocvetličenjem.
Združenje je 10. aprila 1982 najelo skupaj z enoto Obrtne zadruge “Prevoz”, ki je bila ustanovljena prav tega leta, poslovne prostore TOZD Gozdarstvo Logatec na Tovarniški cesti 10 v Logatcu, kamor se je preselilo iz
gornjelogaškega gasilskega doma. Aprila tega leta so urbanisti vendarle zarisali v urbanistični načrt tudi cono za obrtno
servisne dejavnosti za KLI, vendar od risbe do začetkov gradnje cone je minilo celih osem let. In še naprej so se vrstila
pisna in ustna besedovanja o razvojnih planih malega gospodarstva; vse pa je ostajalo več ali manj pri besedah in željah.
Vsaj za športno rekreativna srečanja ni bilo zadreg; junijsko sobotno popoldne je tako neformalno združilo obrtnike, ki so si poleg rekreativnih sposobnosti imeli marsikaj povedati tudi o svoji umestitvi v življenjski in gospodarski utrip
občinske in širše skupnosti. O tem je pričala tudi udeležba
na 15. Celjskem sejmu obrti, ki so se ga v tem letu udeležili
poleg že znanih logaških razstavljalcev, še Franc Rudolf s
podstavki za kolesa in napenjalci kotlov, Marjan Pivk z galvansko obdelanimi izdelki in Jože Oblak s cementnimi cevmi. Nastop naših
razstavljalcev je bil organizacijsko in poslovno vsekakor uspešen. Zato je
13 obrtnikov tudi prejelo priznanje za sodelovanje na letošnjem in lanskem celjskem sejmu. Ob desetletnici Zveze združenj samostojnih obrtnikov pa sta na slavnostni seji skupščine konec decembra v Ljubljani prejela
priznanje za ustvarjalno in povezovalno delo na področju obrtništva
Vladislav Puc in Franc Rudolf.
Konec decembra 1982 so se obrtniki zbrali na svojem drugem volilnem
zboru, ki je v razpravi ugotavljal, da iz neugodne situacije si bodo obrtniki
lahko pomagali s kvalitetnejšim delom upoštevajoč, da bi se morala nekatera družbena bremena – tudi davčni vijak – nekoliko olajšati. V drugem
mandatu 1983/87 je Obrtniškemu združenju Logatec predsedoval Vladislav
Puc, podpredsednika pa sta postala Alojz Molk in ponovno Franc Rudolf.
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Naslovnica publikacije “Teden
obrti Logatec ´83”.

“Teden obrti Logatec ‘83”

Leseno umetelno izdelano
glavno pogonsko in transmisijsko
kolo iz Mihel~i~eve `age
na razstavi v Logatcu
septembra 1983.

Združenje je med 2. in 10. septembrom 1983 v okviru občinskih praznovanj in slavja 30-letnice KLI organiziralo odmeven Teden obrti z bogato
razstavo obrtniških izdelkov in storitev v telovadnici osnovne šole “Edvard Kardelj” v Gorenjem Logatcu. Tu je bilo celo premalo prostora za 58
obrtnikov, ki so razstavljali 33 raznoterih dejavnosti. Razkošno razstavo, ki
je opozorila na široke možnosti razvoja, zaposlovanja in kooperacijskega
sodelovanja s tedanjimi organizacijami združenega dela (OZD), je spremljalo več zanimivih dogodkov: slavnostna seja skupščine obrtnega združenja, problemska konferenca socialističe zveze delovnega ljudstva (SZDL)
o razvoju malega gopodarstva, seja odbora obrtnih zadrug (ZOZS), okrogla
miza o razvoju obrti v občini Logatec, sestanek medobčinske gospodarske zbornice, sestanek delegacije obrtnikov za zbor združenega dela skupščine SRS, zaposlenih pri obrtnikih, in srečanje upokojenih obrtnikov. Ob
tej priložnosti je združenje izdalo publikacijo “Teden obrti Logatec ‘83”, ki
je z besedo in spremnimi dokumenti obsežneje predstavilo razvoj obrti
in obrtništva na Logaškem z zanimivimi dokumentaričnimi navedki obrti
in obrtnikov iz stoletne preteklosti vse dotlej. Razstava pa je pritegnila pozornost 6000 obiskovalcev, kar je gotovo izpričalo zanimanje za razstavljalce in njihovo delo, torej ne le za združeno delo, temveč tudi za vse tiste,
ki so se lahko na enem mestu poučili, kje kaj popraviti, izdelati, predelati …
Na problemski konferenci o drobnem gospodarstvu so trezno spregovorili o vse večji povezavi z združenim delom, o nadaljnjem povezovanju združenj obrtnikov v medobčinske gospodarske zbornice,
o potrebi po ustanovitvi obrtne zadruge, o zakoniti in nezakoniti dopolnilni dejavnosti, o možnosti kreditiranja in o
skladnejšem izvajanju davčne politike. Ugotovitve iz
vseh razprav v Tednu obrti so pokazale, da je razvoj
obrti v občini občuten, še vedno pa deležen premajhnega priznanja in sprejemanja ter preozkih okvirov za nadaljnji razvoj. Premakniti bi se morala
tudi stalno vzpodbujevana negativna miselnost
o obrtnikih-izkoriščevalcih, ki lepo služijo in
malo delajo.
Zavestno pa so se obrtniki odločili za
učinkovitejše združevanje, s čimer bi zbrali
več sredstev za razvoj obrti, s čimer bi se
dokopali tudi do večje ekonomske moči, do
večjih vlaganj v razširjeno dejavnost ter do
možnosti novih intenzivnih zaposlovanj.
Tudi vse to bi pripomoglo k družbenim
naporom za izhod iz gospodarskih stisk
na poti k boljši življenjski ravni. Treba je
reči, da sta decembrski Načrt uresničevanja
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v občini in Resolucija o politiki
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družbenega in gospodarskega razvoja občine povzeli za drobno gospodarstvo prav usmeritve z oktobrske problemske konference.
V tem letu je skupščina združenja imenovala
odbor za ustanovitev obrtne zadruge v Logatcu
in poseben odbor, ki naj bi si učinkoviteje prizadeval za pridobitev poslovnih prostorov. Ena od
možnosti se je ponudila v prenovi poslopja stare
šole v Gorenjem Logatcu. Za rekreacijske potrebe
članstva je združenje 8. novembra 1983 sklenilo
z Gozdnim gospodarstvom Postojna dolgoročno
pogodbo za najem “Menze na Hrušici”, nekdanje Firstove vile.

Obrt ob drugem štetju
Leta 1983 so v občini Logatec našteli 179 obrtnikov, ki so zaposlovali 110 delavcev. Nekako z 240 milijoni (tedanjih dinarjev) celotnega skupnega prihodka so polnili kakih 15% občinskega proračuna. Prav zanimiva pa je že bežna primerjava obrtnih dejavnosti izpred
vojne s tistimi iz leta 1983; zgovorno namreč izpričuje, kako močno se je
prekrenilo življenje s svojimi potrebami.
Pa poglejmo, kako se je razodevalo tedanje obrtništvo.

Frizerstvo
●

V Logatcu: Matilda Gantar, Milena Maček, Marija Orač in Violeta Veber.

Mizarstvo
●

●

V Logatcu: Peter Grom, Alojz Molk, Janez Nagode, Peter Petrovčič (st.
in ml.), Emil Rožmanec in Mihael Grom.
V Rovtah: Franc Logar.

Krovstvo
●

V Logatcu: Karlo Kumše in Stanislav Štrekelj.

Cementninarstvo
●

V Logatcu: Jože Oblak in Igor Tomažič.

Zidarstvo, fasaderstvo
●
●

V Logatcu: Janez Klevišar, Jakob Pivk, Pavel Treven in Bora Vukašinović.
V Rovtah: Bogomir Jurca.

Gradbena mehanizacija
●

●

V Logatcu: Ivan Prebil, Peter Rudolf, Stane Sitar, Rado Širok, Ernest
Vagner.
V Hotedršici: Ivan Rupnik.
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Skozi razstavne prostore je
Vladislav Puc, predsednik
Obrtnega zdru`enja, vodil Andreja
Logarja, predsednika skupš~ine
ob~ine Logatec.

Obnavljanje zavornih oblog
●

V Logatcu: Dušan Čuk in Janez Križaj.

Avtomehanika
●

V Logatcu: Franc Bolčina, Mihael Masle in Janez Oblak.

Avtoprevozništvo
●

●

●
●
●
●
●

●

V Logatcu: Mihajlo Andjelković, Romano Bašić, Borivoje Blagojević, Radomir Blagojević, Franc Borštnik, Milan Brandić, Tomaž Brus, Pavel Buh,
Jože Cajhen, Miodrag Dinić, Mile Džonković, Jože Glavan, Dušan Gluvčević, Živorad Gluvčević, Slavko Gutnik, Ciril Jerina, Primož Jerina, Ranko
Kajgana, Peter Kajsner, Jordan Kancelar, Vladimir Klarič, Robert Koprivnjak, Jože Kramberger, Ivan Križaj, Viktor Leskovec, Janez Mahne, Rajko
Marković, Stane Matičič, Jože Menart, Franc Mihevc, Djordje Milanović,
Bora Mirković, Janez Moljk, Janez Nered, Erih Okrožnik, Jože Pečjak, Marjan Pelcar, Mario Peršić, Polde Petkovšek, Jakob Pivk, Slobodan Puzić,
Andrej Rupnik, Miladin Savatijević, Slobodan Slović, Milisav Stajković,
Janez Šen, Jože Šen, Jože Šetina, Jože Šteblaj, Pavel Šteblaj, Šugar Dalin,
Jože Turšič, Janez Van, Radoje Vašić, Emil Venta, Ivan Verbič, Andrej Zajec
in Janez Žitko.
V Rovtah: Franc Jeraj, Marjan Kunc, Srečko Leskovec, Anton Merlak, Rok
Tomšič in Anton Žerjal.
Na Kalcah: Rajko Žakelj.
V Rovtarskih Žibršah: Rado Cigale.
Na Medvedjem Brdu: Franc Ambrožič, Miha Ambrožič, in Henrik Žerjal.
V Lazah: Janez Krmavner, Franc Obreza in Ivan Zalar.
Na Petkovcu: Anton Lukan, Stane Rupert, Anton Treven in Leopold
Trpin.
V Žibršah: Jernej Merlak in Janez Turk.

Predelava plastičnih mas
●

●

V Logatcu: Paul Bunker – PB Sport-Products, izdelki športne opreme;
Bojan Omahen – Brizganje plastičnih mas.
V Rovtah: Miran in Dragica Amon – “Amon marina” – Izdelovanje jadrnic
in opreme.

Pleskarstvo in soboslikarstvo
●

V Logatcu: Stevo Nikolić – Soboslikarstvo in pleskarstvo; Franc Prepeluh – Soboslikarstvo in pleskarstvo; Ludnik Zagoričnik – Soboslikarstvo;
Jože Zupet – Soboslikarstvo.

Prodaja na drobno, živilstvo
●

●
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V Logatcu: Rahman Ismaili – Prodaja sadja in zelenjave; Ibrahim Sinani –
Slaščičarna; Avdulčerin Memaj – Prodaja sadja in zelenjave; Meta Puntar – Prodaja na drobno.
V Rovtah: Anton Artač – Mesarstvo in mesni izdelki.

Gostinstvo
●

●

●

●

V Logatcu: Bojan Jeršin – Gostilna “Pri Korenčanu”; Duško Kajtez – Gostilna “Pri treh kostanjih”; Avgust Kobal – Bife “Jačka”; Jože Lušina – Gostilna “Pri Jožetu”; Vida Maver – Prodajalna hot dog (kiosk).
V Rovtah: Rezka Bizjak – Gostilna in prenočišča “Pri Rezki”; Mirko Petkovšek – Gostilna “Ceste”; Marija Petkovšek – Gostilna “Zajele”.
V Hotedršici: Karel in Ivanka Dervarič – Bife “Pri mostu”; Janez Zelenc –
Gostilna “Turk”.
V Lazah: Marija Obreza – Gostilna “Laze”.

Kovinarske dejavnosti
●

●

●

●

V Logatcu: Jože Gričar – Ključavničarstvo; Zvone Harter – Izdelovanje
preprostih drobnih kovinskih predmetov; Štefan Hren – Strugarstvo; Zlatko Klampfer – Izdelava in montaža preprostih kovinskih in plastičnih
izdelkov; Anton Marn – Kovaštvo in podkovstvo; Vinko Mihevc – Ključavničarstvo; Peter Mravinec – Kovinska galanterija; Pavel Perko – Kovinska
galanterija; Izidor Seljak – Ključavničarstvo; Borut Škulj – Kovinska galanterija; Zorica Škulj – Izdelovanje preprostih kovinskih predmetov; Neda
Štricelj – Izdelovanje preprostih kovinskih predmetov; Andrej Štupica –
Kovinska galanterija; Stane Šušteršič – Kleparstvo; Dušan Uršič – Izdelovanje kovinskih predmetov; Jože Župančič – Kovinoplast.
V Rovtah: Janez Kavčič – Kovinostiskarstvo; Helena Ogrinc – Izdelovanje preprostih kovinskih predmetov; Janez Petkovšek – Kovinostrugarstvo.
Na Kalcah: Hubert Herman – Livarstvo in obdelava izdelkov; Franc Rudolf – Ključavničarstvo; Janez Šturm – Izdelovanje preprostih kovinskih
predmetov in spominkov.
V Hotedršici: Berta in Boris Hladnik – Izdelovanje elementov za gostinstvo; Tomaž Perme – Ključavničarstvo; Stanislav Pivk – Izdelovanje
preprostih kovinskih predmetov; Vladislav Puc – Izdelovanje kovinskih
predmetov.

Usluge, storitve, posamične obratovalnice
Vse v Logatcu: Maruša Brenčič – Cvetličarna; Peter Černilogar – Elektromehanika za radijske sprejemnike in televizorje; Miroslava Djordjević – Izoliranje; Marija Erker – Kemična čistilnica; Stane Hočevar – Montaža kuhinjskih nap in cevi; Vida Jančič – Polaganje tapet; Janez Kos –
Steklitev in mizarstvo; Franjo Levačič – Vulkanizacija gumijevih izdelkov; Anton Mali – Razmnoževanje in kjigovezništvo; Milan Petrovič –
Merilno-regulacijska elektronika “SKAT”; Marijan Pivk – Galvanizerstvo;
Jože Podkrajšek – Dimnikarstvo; Dominik Petrovčič – Inštalaterstvo
centralnega ogrevanja; Boris Djordjević – Elektroinštalaterstvo; Berto Menard – Elektromehanika; Franc Seliškar – Vodovodno inštalaterstvo.
Med tem ko so tako imenovane subjektivne sile (zveza komunistov, SZDL,
sindikati in ZSMS) odrinjale obrtništvo v kot in proslavljale z bobnečimi
analizami in poročili velike dosežke in zmage mimo dosežkov obrtništva,
●
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je dopisnica iz logaške osnovne šole v članku, ki ga je naslovila OBRT, takole
zapisala v Logaške novice, glasilo SZDL občine Logatec:


V nekolikanj postarani lekarni
si je 1984 omislilo svoje
poslovne prostore Obrtno
zdru`enje in skupaj s Klijem
odkupilo Kristanovo hišo.

“V današnjem svetu potrebujemo veliko obrtnikov. Njihovo delo je težko
in zahtevno, potrebne so pridne roke in močna volja ...
Ljudje si ne moremo predstavljati življenja brez miz, vrat, ključavnic in
podobnih stvari. Da pa vse imamo, je potreben nekdo, ki to naredi …
Toda čeprav je delo obrtnikov pestro, se vedno manj fantov odloča za ta
poklic.
Sama se spominjam, kako je bilo, ko smo letos dobili nova vrata. Z zanimanjem sem hodila po hiši in opazovala, kako so spretne roke rezale deščice,
privijale vijake …
Danes obrtnikom pomagajo razni stroji, naprave, ki jim lajšajo naporno delo. Včasih je bilo drugače, veliko teže. In vendar je bilo obrtnikov več.
Srčno upajmo, da obrt ne bo izumrla, saj bi bilo škoda tradicije, ki se s tem
prenaša iz roda v rod.”

ČAS LIBERALNEJŠIH POBUD
Do svojih prostorov na Tržaški
Podjetništvo v družbeni lastnini se je demonstriralo v različnih oblikah
samoupravnih združenj od TOZD (temeljna organizacija združenega dela)
preko OZD (organizacija združenega dela) do SOZD (sestavljena organizacija združenega dela). Medtem ko je slaboumni Zakon o združenem delu
dodobra razgradil učinkovitost v gospodarstvu z družbeno lastnino, te vendar s POZD (pogodbena organizacija združenega dela) ni uspelo pri zasebni dejavnosti, kjer so obrtniki ohranili svojo avtonomnost, ki je ni razgradila
iluzija o združenem delu. Nasprotno, duh sproščajočih-liberalnejših osemdesetih let je obrtništvu in privatnemu podjetništvu postajal vse prijaznejši
in obenem omogočal vse več razvojnih možnosti, kar je končno privedlo v
Logatcu tudi do zasnove obrtno-industrijske cone za Klijem. Pa kljub temu
je bilo treba vedno znova dokazovati, da so obrtniki potrebni sestavni del
gospodarskega življenja; tovrstna dokazovanja so vselej izzvenela v gluhe
odzive samoupravne socialistične samozaverovanosti, ki pa je vodila k vse
bolj zaskrbljujočim gospodarskim rezultatom kljub tolikerim napovedim
akcijske učinkovitosti.
Nameri, da bi Obrtno združenje Logatec za svoje potrebe adaptiralo staro gornjelogaško šolsko poslopje, se je odpovedalo. Pač pa je združenje 19.
septembra 1984 sklenilo z Dušanom Kristanom kupno pogodbo za odkup
polovice poslopja – prvo nadstropje – nekdanje lekarne na Tržaški 11. Naslednje leto je KLI odkupil preostalo polovico poslopja in se pogajal z Jugobanko o (so)uporabi solastniških deležev. Združenje je sredi decembra tega leta
na srečanju članstva razvilo svoj prapor v Kulturnem domu v Gorenjem Logatcu; prvi praporščak je postal Franc Seliškar, vodovodni inštalater.
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Ob desetletnici združevanja
Ob svoji desetletnici – marca 1986 – so obrtniki ponovno šli na lokalne
volitve; izvolili so dve zastopniški delegaciji: 9-člansko za delegiranje v skupščino občine in 15-člansko za delegiranje v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (SIS). V naslednjem mesecu so se konstituirali občinski
organi; v izvršni svet, ki ga je vodil inž. Ludvik Mihelič, je bil za področje
drobnega gospodarstva prvič imenovan obrtnik – Vladislav Puc. Že v januarju 1986 pa so stekla obnovitvena dela odkupljenih prostorov na Tržaški.
Preurejene prostore, ki so ohranili vse značilnosti gosposke hiše s poenoteno opremo in barvo tal, z dodatno opremo v zasnovi arhitekta Franceta
Kvaternika, so slavnostno odprli 5. septembra v počastitev občinskega
praznika. Odprtju prostorov, ki so jih prenovili domači obrtniki in so bili
namenjeni pisarni združenja, pisarni prevozniške zadruge in potrebam
obrtniškega povezovanja (s kletnimi klubskimi prostori), so prisostvovali
predstavniki družbenega in političnega življenja občine, medobčinske gospodarske zbornice in Zveze obrtnih združenj, notranjskih združenj,
OZD in zadrug, s katerimi je logaško združenje tesneje sodelovalo. Po uvodnem pozdravu predsednika združenja Vladislava Puca
je o prenovitvenih delih in naporih spregovoril Franc Mihevc, predsednik gradbenega odbora. Otvoritveni trak ob vhodu pa je prerezal Janez Oblak, avtomehanik, najstarejši aktivni obrtnik. Dogodek so počastili tudi z izdajo biltena 10 let obrtnega združenja
Logatec in z organizacijo 3. rekreacijskega srečanja notranjskih
obrtnih združenj pred Kulturnim domom v Gorenjem Logatcu. Ob
desetletnici stanovske organiziranosti je OZS podelila dve priznanji:
Bertu Menardu in Francu Rudolfu, dve srebrni plaketi: Obrtnemu
združenju Logatec in Vladislavu Pucu.
Med 5. in 9. septembrom so se logaški obrtniki predstavili na
razstavi logaškega gospodarstva, ki jo je v telovadnici gorenjelogaške šole prostorsko oblikoval arhitekt Igor Resnik. Tu je razstavljalo 36 domačih razstavljalcev, 17 razstavljalcev iz drugih notranjskih
združenj, obrtna zadruga “Prevoz”, “Nova” iz Ljubljane, KLI-TOZD
ESO in Stavbno pohištvo pa Valkarton. Razstava, ki si jo je ogledalo
veliko število obiskovalcev, je poudarjala višjo stopnjo kakovosti in
oblikovanja.
Za gospodarjenje z rekreacijskim objektom na Hrušici, obnovljenim z namensko zbranim denarjem in materialom, so 20. maja tega
leta ustanovili Društvo samostojnih obrtnikov Logatec. O usodi rekreacijskega doma je bilo izrečenih kar nekaj dvomov in ugibanj.
Na decembrskem srečanju obrtnikov so bila ob 10-letnici združenja
podeljena priznanja in plakete za dvajset in več let obrti ter zaslužnim funkcionarjem. Za 25 let obratovalnice je priznanje prejel Mihael Grom-mizarstvo, za 20 let pa Bogomir Jurca-zidarstvo, Janez Klevišar-zidarstvo, Jože Kramberger-avtoprevozništvo, Peter Petrovčič, st.-mizarstvo, Stanko Rupert-avtoprevozništvo ter Franc Seliškar-vodovodno inštalaterstvo. Med zaslužnimi
funkcionarji so priznanja prejeli: Rezka Bizjak-gostilničarstvo – delujoča v
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Po na~rtih arhitekta
Franca Kvaternika je notranjo
opremo izdelal mizarski mojster
Peter Grom.

Na slovesnosti 5. septembra
1986 je otvoritveni trak
v prenovljeno poslovno stavbo
prerezal Janez Oblak z
najdalj{im obrtni{kim sta`em.

iniciativnem odboru za ustanovitev društva obrtnikov, podpredsednica
Obrtnega združenja in predsednica sekcije gostincev, Anton Marn-kovaštvo – ustanovni član društva obrtnikov in njegov podpredsednik, član izvršnega odbora Obrtnega združenja, Franc Mihevc-avtoprevozništvo – prej
predsednik sekcije avtoprevoznikov, predsednik nadzornega in gradbenega odbora – vodja prenovitvenih del na Tržaški 11, Emil Rožmanec-mizarstvo – član izvršnega odbora, podpredsednik gradbenega odbora za prenovo stavbe na Tržaški 11, Janez Šen-avtoprevozništvo – predsednik sekcije
avtoprevoznikov, Jože Šen-avtoprevozništvo – član skupščine, Igor Tomažičcementninarstvo – član izvršnega odbora, SDID in za
udeležbo na sejmih, Janez Zelenc-gostilničarstvo – za delo
v sekciji gostilničarjev, ŠR, Rajko Žakelj-avtoprevozništvo –
član izvršnega odbora, vodja ŠR (VSL in letne igre 1986),
Jože Župančič-kovinoplastika – predsednik Obrtnega
združenja 1979-83. Za posebne zasluge pri učvrščevanju
organiziranosti obrtnikov pa so prejeli plakete: Berto Menard-elektromehanika, Alojz Molk-mizarstvo, Janez Oblakavtomehanika, Vladislav Puc-kovinarstvo in Franc Rudolfkovinarstvo. Obrtno združenje je za sodelovanje podelilo
priznanje Dopisništvu RTV, Janku Marinku, občinskemu referentu za obrt, Logaškemu oktetu ter Obrtnim združenjem
Ajdovščina, Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna,
Sežana in Vrhnika. Plakete za pomembnejše sodelovanje
pa je združenje podelilo Gasilskemu društvu Tabor, Janezu Gostiši-tajniku Obrtnega združenja Logatec, Kliju
Logatec, Obrtni zadrugi “Prevoz”, Upravi za družbene prihodke, Slavku Šircu, načelniku oddelka za gospodarstvo,
ter Zvezi obrtnih združenj Slovenije.
Že takoj ob začetku leta 1987 je potrkal na vrata
združenja novi mandat. Na prvi skupščini je bil 21. januarja
izvoljen za predsednika Boris Hladnik, za podpredsednika pa Milan Petrovič. Izvršni odbor pa je funkcijo predsednika združenja zaupal Vladislavu Pucu, podpredsedništvo pa je pripadalo Bertu Menardu in Alojzu Molku.
V začetku aprila tega leta je 12 logaških obrtnikov ustanovilo splošno
obrtno zadrugo “Notranjka” – zaradi lažje organiziranosti skupne proizvodnje, zaradi ugodnejše nabave in prodaje izdelkov in zaradi opravljanja
drugih storitev. Zadrugo, ki je poslovala v prostorih na Tržaški 11 in kamor
se je vključilo 30 obrtnikov, je vodil zadružni svet, sestavljen iz petih obrtnikov in dveh uslužbencev. Direktor zadruge je bil Mitja Žigon.

Še vse preveč med skladovnicami orumenelega papirja
V letu 1987 je bilo v občini 219 obrtnikov; med njimi je 56 skupaj zaposlovalo 122 delavcev. Skupaj s še 49 obrtniki, ki so opravljali dejavnost kot postranski poklic, so prispevali v občinski proračun 148 milijonov, kar je
pomenilo skoraj četrtino proračuna. Med obrtniki je bilo največ avto-
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prevoznikov – kar 89, nato 33 kovinarjev, 12 gostincev, po 10 upravljavcev
gradbene mehanizacije in zidarjev, 9 mizarjev, 6 frizerk, 5 avtomehanikov
idr. Število obratovalnic se je iz leta v leto rahlo povečevalo. Glede na število prebivalcev je bila obrt razvita nad republiškim poprečjem: ena obratovalnica na 42 prebivalcev (v republiki na 100 prebivalcev). Toda povedati je treba, da je imela od navedenega števila obrtnikov kaka stotina
stalno bi vališče zunaj logaške občine, kar je sicer pomenilo, da bi ob manj
ugodnih pogojih tamkajšnjega poslovanja brez velikega truda zapustili
logaško občino.
Za nadaljnji razvoj obrti bi se bilo treba povezati z OZD, vendar takih
dogovorov v občini kljub problemskim konferencam in resolucijam ni bilo.
Nekaj sodelovanja je bilo le med nekaterimi obrtniki in Klijem, predvsem
pa z ESO. Nujno bi se bila morala spremeniti miselnost – splošen odnos
do obrtništva. Kako pa naj bi se te razmere spremenile, ko
pa ni bilo ne programa razvoja drobnega gospodarstva niti
ne družbenega ne prostorskega plana. Brez proizvodnih prostorov pa tudi ni moglo biti proizvodno-akumulativne obrti.
Vsi programi, vsa načela – vse je ostajalo v skladovnicah
orumenelega papirja in skoraj nič več.
Na podlagi odločitve Obrtnih združenj Cerknice, Idrije,
Ilirske Bistrice, Postojne, Vrhnike in Logatca je spomladi 1987
zaživel Obrtniški mešani pevski zbor “Notranjska” s sedežem
v Logatcu. Zbor, ki vse doslej imenitno predstavlja obrtniško
pevsko kulturo Notranjske, uspešno vodi Janez Gostiša, sprva tajnik Obrtnega združenja, sedaj pa Območne obrtne
zbornice.
Za februar naslednjega leta pa je Medobčinski sklad za
izobraževanje obrtnikov in zaposlenih pri njih načrtoval
izobraževanje za ustrezno strokovno izpopolnjevanje gostincev, prvič pa tudi izobraževanje za frizerke in frizerje.
Skupščina Združenja obrtnikov je decembra 1988 sprejela delovni in finančni načrt za naslednje leto. Med zahtevnejše dejavnosti so načrtovali vključevanje v splošni poslovni informacijski sistem v obliki borze ponudbe in povpraševanja, ki naj bi zajel
OZD in zasebne proizvajalce. Dobršen delež sredstev pa so namenili
zaokrožitvi lastninske pravice v zgradbi, kjer Združenje opravlja svojo dejavnost. Še vedno pa so bila potrebna vztrajna prizadevanja za končno
opredelitev prostorskega in zazidalnega načrta za potrebe pospeševanja
obrti, saj so se stvari komaj kaj premikale. Na vsak način so bile določbe
urbanistične zasnove dolgoročnega plana občine Logatec za obdobje 19862000 obetavnejše. Specializirano obrt naj bi usmerjali predvsem v centralno območje Dolenjega Logatca. Za osebne storitve naj bi poleg lokacij v
centralnih območjih Gorenjega in Dolenjega Logatca spodbujali urejanje
lokalov v družbenih in zasebnih hišah na stanovanjskih območjih. Storitve
gospodinjstvom in tehnične storitve so lokacijsko usmerili v obrtni center
Naklo (IOC za Klijem), obrtno stanovanjska območja (Martinj Hrib, Brod),
za bivalno moteče dejavnosti pa v obrtno cono Zapolje.
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Zdru`enje je obra~un svojih
prvih deset let predstavilo
v prilo`nostni publikaciji.

Zdru`enje je bilo ponosno na
povsem prenovljeno
poslovno stavbo na Tr`aški 11.

Danes že z malce zgodovinske distance bi lahko ta ali oni porekel, kaj pa je to
20 let obrtne delavnice, kar naj bi zaslužilo neko priznanje. Vendar še pred
dvajsetimi – kaj šele pred kakimi trideset in več – leti so bile razmere kaj
nenaklonjene zasebni obrti, tako da je moral obrtnik stati čvrsto na svoji strani s trdim in upornim delom, da je lahko kljuboval in preživel. Nepopustljivo
so dolgih 20 in več let kljubovali v svojih obratovalnicah in zato so na decembrski skupščini obrtnega združenja prejeli priznanja: Peter Černilogar-radijska in TV mehanika, Marija Erker-kemična čistilnica, Milena Maček-frizerstvo,
Alojz Molk-mizarstvo, Janez Nagode-mizarstvo, Emil Rožmanec-mizarstvo ter
Jakob Pivk-zidarstvo. Za okroglega četrt stoletja obrtne dejavnosti pa je prejel
priznanje Jože Župančič-kovinoplastika; Janez Oblak pa je prejel priznanje za
30-letno vztrajanje v avtomehanični delavnici.

Pred obzorji za nove izzive
Z dokaj napornimi prizadevanji Obrtnega združenja Logatec, zlasti tedanjega predsednika Vladislava Puca in ob primernem razumevanju občine
so leta 1989, prav v predzadnjem letu tega mandata, začeli z deli za novo
nastajajočo obrtno-industrijsko cono za Klijem. Tu pa je treba dodati, da je
s svojim denarjem pomembno vzpodbudila in posegla v načrtovanje te
obrtne cone tudi Obrtna zadruga “Notranjka”. Ta se je v dveh letih z blizu
200 člani in 14 zaposlenimi razvila med večje obrtne zadruge. Zadruga je
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imela sorazmerno močan komercialni sektor z računalniško opremo; postala
je gibalo razvoja obrti v občini. Ko bi širši družbeni interesi ne nasprotovali, bi
se zadruga lotila prenove stare šole v Gorenjem Logatcu in starega vrtca v Dolenjem Logatcu. Uspešno pa se je od začetka tega leta razvijala zadružna hranilno-kreditna služba. V novih spreminjajočih se pogojih gospodarjenja je “Notranjka” načrtovala preobrazbo v delniško družbo. Prizadevanja naj bi šla v povečan
izvoz, trdno finančno politiko in kar najbolj racionalno porabo sredstev v korist obrtnikov-kooperantov zadruge.
Nekako z letom 1989 se je iztekel tudi politični sistem, ki je prisegal na zanj
edino zveličavno družbeno lastnino z družbenimi sredstvi za proizvodnjo.
Čedalje bolj preteči gospodarski zlom je vzpodbudil novo politično gibanje,
ki je želelo v Sloveniji vzpostaviti demokracijo s tržnim gospodarstvom v samostojni Sloveniji. In za razvoj zasebne iniciative so se ponudile povsem nove
možnosti. Že oktobra je nastalo v Sloveniji več sto novih zasebnih in mešanih
podjetij, samo v ljubljanski regiji 215 takih podjetij, ki so se ukvarjala s trgovino, računalništvom, inženiringom, proizvodnjo, svetovanjem, marketingom … Težave so bile samo z registracijo zunanje trgovine, o čemer je odločala zvezna administracija v Beogradu. Podjetje, ki je pač samostojno poslovalo in se ubadalo z množico predpisov in zahtev vse bolj uveljavljajočega se
trga, ni bilo več “duh, ki straši”, temveč “duh, ki nenehno išče nekaj drugega”.
Smoter vseh podjetij pa je bil dobiček, ki je postal
stvar podjetnikovega poznavanja trga in vključevanja vanj. Če tega ni obvladal, je bilo po njem. Tako je
podjetništvo vselej nenehen izziv pogumnim, ki jim
je tudi tveganje vzpodbuda.
Na Logaškem so zasebniki in družbene firme
registrirali dvoje mešanih podjetij z omejeno
odgovornostjo: junija tega leta “Noting”, ki naj bi
se ukvarjal s trgovino na debelo v povezovanju z
domačim in tujim trgom, avgusta pa je nastal
“Parizar”, ki se je nekako izlegel iz delovnega telesa izvršnega sveta za svetovanje in načrtovanje.
Ustanovilo ga je 18 zasebnikov in družbena skupnost. Parizar naj bi se ukvarjal s storitvami na ekonomskem, organizacijskem
in tehnološkem področju; prevzel naj bi vlogo podjetniškega inkubatorja.

PROTI OBETAVNEJŠIM MOŽNOSTIM
Stran od omalovaževanja



Leto nove politične oblasti sproži nove zagone v kolesje obrtniškega razvoja na Logaškem. V hipu nastopi obrtništvo v sistemu z vsemi logičnimi
gospodarskimi atributi brez nekdanjega omaloževanja, ki je sprejemalo
obrtništvo kot nekaj, kar bi bilo bolje, da ga ne bi bilo. V gospodarski sferi
postanejo končno tudi obrtniki enaki med enakimi.
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Prva industrijsko-obrtna
cona - za Klijem - je za~ela
nastajati aprila 1990.

V obrtni coni so se 7. aprila 1990 sprožile prve mine, ki so naznanile
začetek zemeljskih del. Dolga leta načrtovana obrtna cona je začela postajati resničnost. Prva etapa gradnje je predvidevala šest objektov v velikosti
600 do 2000 m2 pokrite površine. Nadalje naj bi bilo za pogumne in ambiciozne obrtnike-podjetnike prostora še za 21 objektov, v katerih naj bi
bilo poleg proizvodnje in storitev kar precej možnosti novih zaposlitev.
Na vsak način pa se je upravičeno pričakovalo, da bo obrtna cona veljala
za eno od gibal nadaljnjega hitrejšega in učinkovitejšega razvoja zasebnega
obrtništva in podjetništva na Logaškem.

Ob 15-letnici k Obrtni zbornici

Na športnih igrah so bili logaški
obrtniki ob vleki vrvi kar dovolj
prepri~ljivi.

Ravno v času vseobsežnih političnih in gospodarskih sprememb se je iztekalo 15. leto Obrtnega združenja, bolje rečeno: iztekala se je petnajstletnica organiziranja obrtnikov v logaški občini. Ob tej priložnosti je OZS
podelila priznanje Janezu Zelencu, dve bronasti plaketi: Bertu Menardu in
Alojzu Molku, in dve zlati plaketi: Obrtni zbornici Logatec in Vladislavu Pucu.
V letu osamosvojitve Slovenije pride tudi do
formalne reorganizacije. Obrtno združenje
Logatec se na skupščini 22. maja 1991 preosnuje
v Obrtno zbornico Logatec. Njeni skupščini
predseduje Alojz Molk s podpredsednikom
Janezom Zelencem, predsednik zbornice postane Vlado Puc, podpredsednika pa ponovno
Alojz Molk in Berto Menard, ki je opravljal hkrati
funkcijo izvršnega predsednika zbornice,
potem ko je bil Puc izvoljen za predsednika izvršnega sveta občine Logatec. Še v letu 1990 so
preuredili ogrevanje v poslovni stavbi, organizirali v Logatcu športne igre Obrtnih zbornic
Notranjske in revijo obrtniških pevskih zborov Slovenije. Naslednje leto je
Obrtna zbornica odkupila 123 m2 poslovnih prostorov v prenovljeni stavbi na Notranjski 4, ki jih sedaj uporablja Abanka.
V tem času se je močno razmahnilo obrtništvo v občini; od prejšnjega
januarja se je na novo odprlo 97 obratovalnic, vrata pa je zaprlo 56 obratovalnic. Skupno je bilo tedaj 256 obratovalnic; največ še vedno avtoprevoznikov – 58 pa 19 gostincev. Močno je naraščalo število malih trgovin in prodajaln in le vsaka peta nova obratovalnica je bila proizvodne narave. Če naj
bi obratovalnice obstajale še naprej, je bil potreben kapital, ob njem znanje in sposobnost pa še nekaj zdrave vztrajnosti.
Na februarski skupščini je Obrtno združenje ob svoji 15-letnici podelilo priznanja za funkcijske zasluge oziroma za uspešno sodelovanje. Med
zaslužnimi funkcionarji so priznanja – Valvasorjev Loitsch – prejeli: Danica Brenčič-računalništvo, Janez Gostiša-tajnik združenja in zborovodja
“Notranjske”, Tone Lukan-avtoprevozništvo, Milena Maček-frizerstvo, Berto
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Menard-elektromehanika, Alojz Molk-mizarstvo, Janez Oblak-avtomehanika, Marjan Pivk-galvanizerstvo, Vladislav Puc-kovinarstvo, Franc Rudolf-kovinarstvo, Franc Seliškar-vodovodno inštalaterstvo, Rajko Žakelj-avtoprevozništvo. Za uspešno sodelovanje pa so podelili priznanje Obrtnemu
združenju Vrhnika in SOZ “Notranjka”. Ob tej priložnosti so za posebne
zasluge prejeli plakete: Boris Hladnik-kovinarstvo, Jože Menart-avtoprevozništvo, Franc Mihevc-avtoprevozništvo, Janko Petkovšek-kovinsko strugarstvo, Peter Petrovčič-mizarstvo, Janez Zelenc-gostinstvo, Ignac
Brenčič-vodja enote OZ “Prevoz”, Tone Lampič-izobraževanje pri
ZOZS, Andrej Ocepek-povezovalne vzpodbude, Mitja Žigon-direktor SOZ “Notranjka”.
Leta 1992 je poseben občinski odlok opredelil pogoje in
način za opravljanje gostinskih dejavnosti zunaj obratovalnic –
za priložnostno obratovanje (sejmi, veselice ipd.). Z gradnjo
vodovoda v Zapolje in z načrtom transformatorske postaje so
stekla prva komunalno urejevalna dela v tej komunalni coni, ki
se je kasneje transformirala v industrijsko-obrtno cono.

Od sejma do sejma in do obrtnih dovoljenj
Na pobudo Braneta Orešnika sta Obrtna zbornica in zasebno podjetje
“Prolog” organizirala od 1. do 3. julija 1993 v prostorih dolenjelogaške šole
1. Obrtno-podjetniški sejem Notranjske. Sejem je bil namenjen predvsem
poslovnim stikom; je bil pa zanimiv tudi samo za ogled. Na sejmu se je
predstavilo 44 razstavljalcev predvsem iz idrijske, vrhniške, cerkniške, postojnske in logaške občine. Nad 2000 obiskovalcev je izražalo zadovoljstvo
nad prodajno razstavno prireditvijo. Semenj je skušal tudi nekako povezovalno delovati med razkropljenimi notranjskimi obrtniki in podjetniki.
Leta 1994 so prek Bavarske obrtne zbornice opremili strokovno službo
logaške Obrtne zbornice s sodobno računalniško opremo. Hranilno kreditna služba “Notranjke” je doživela svojo spremembo: združila se je s HKS
“Mladika”, p.o., delujočo v okviru Slovenijalesa in DRF v Ljubljani. Slovesne
otvoritve logaške enote “Mladika” se je s priložnostnim nagovorom udeležil
tudi logaški župan Anton Antičevič. Tako je postalo poslovanje močnejše,
razširilo je program storitev in zagotovilo primerno poslovno trdnost. Ob
svoji 25-letnici je Obrtna zbornica Slovenije podelila tajniku Janezu Gostiši bronasto plaketo.
Od 29. junija do 1. julija je zbornica organizirala 2. Obrtno-podjetniški
sejem, namenjen tudi poslovnim informacijam in prodaji. Na sejmu je
razstavljalo 50 razstavljalcev iz notranjskih občin in od drugod.
Z novim Obrtnim zakonom je tudi logaška zbornica vzpostavila obrtni
register in tako prevzela javna pooblastila na področju obrti ter tako prevzemala podobo sodobne obrtniške organizacije, kakršno poznajo gospodarsko razvite evropske države. Odtlej je zbornica smela izdajati obrtna dovoljenja.
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Obrtna zbornica Logatec
od maja 1991.

In končno Območna obrtna zbornica

Desno: Obmo~na obrtna zbornica
Logatec od 1995.
Zgoraj: Reanimobil za logaški
Zdravstveni dom – humanitarni
podvig Obmo~ne obrtne zbornice;
slovesna predaja 30. junija 1995.
Spodaj: Primadona Tereza
Kesovija – v dru`bi s podpredsednikom Bogdanom Oblakom in
sekretarjem Janezom Gostišem –
je estradno po~astila slovesnost ob
20- in 25-letnici Obmo~ne
obrtne zbornice.

V letu 1995 pa je skupščina z novim statutom preimenovala Obrtno
zbornico v Območno obrtno zbornico Logatec. Skupščini je predsedoval Vladislav Puc, za podpredsednika pa je bil izvoljen Franc
Mihevc. Funkcija predsednika zbornice je bila zaupana Bertu Menardu, podpredsednika pa sta postala Alojz Molk in Bogdan Oblak.
Od 29. junija do 1. julija je bil 3. Obrtno-podjetniški sejem
Notranjske, ki je zbral kakih 40 razstavljalcev z logaškega, cerkniškega, idrijskega, postojnskega, vrhniškega konca pa še z Dolenjske
in Štajerske. Pestra predstavitev izdelkov se je kosala s ponujenimi
poslovnimi in trgovinskimi storitvami; te so to pot ponujale na prodaj
tudi avtomobile. Vendar zanimanje obiskovalcev za sejem je glede na
preteklost nekoliko upadlo, čeprav bi pričakovali od sejemskih prireditev
tudi dobršno mero promocije, ne le za obrtništvo in podjetništvo, temveč
tudi za občino nasploh.
Prav tega leta je podjetnik Bogdan Oblak vzpodbudil akcijo “Prvih 15
minut” za nakup najsodobnejšega reševalnega – reanimacijskega
vozila v Sloveniji, seveda, za logaški Zdravstveni dom. Pravo pravcato gibanje je pritegnilo 261 obrtnikov, osem zasebnih podjetnikov,
mnogo drugih ljudi in podjetij, da so darovali 16 milijonov tolarjev.
In 30. junija je bilo po predstavitveni slovesnosti reševalnega vozila
pravo ljudsko slavje. Iz preostanka denarja, zbranega za reanimobil, so kupili še vozilo za nujnega zdravnika in mobilni telefon.

Preteklo je 20 let obrtniškega povezovanja
Pred Kulturnim domom v Gorenjem Logatcu so 23. septembra pod
šotorom počastili 20-letnico zbornice – povezovanja obrtništva (vključujoč vsa prejšnja združenja) – z regijskim tekmovanjem za najlepšo
Slovenko leta, z nastopom hrvaške estradne primadone Terezije Kesovije, s humoristom Vinkom Šimkom ob zabavno instrumentalni
spremljavi ansambla Prerod. Ob tej priložnosti je Obrtna zbornica Slovenije podelila dve priznanji: Petru Petrovčiču, st., in Branetu
Orešniku, bronasto plaketo Francu Mihevcu, tri srebrne plakete:
Janezu Gostiši, Alojzu Molku in Bertu Menardu.
Novo pot za gospodarstvo, torej tudi za obrtništvo in zasebno
podjetništvo naj bi utrl Gospodarski forum za Notranjsko, ki naj bi
združil gospodarstvo Borovnice, Cerknice, Cerkna, Idrije, Logatca
in Vrhnike. Pobudo za forum je pripravila SDSS (socialdemokratska stranka Slovenije). Ustanovni shod je bil oktobra v Žibršah; za predsednika Gospodarskega foruma za Notranjsko je postal Anton Mali. Žal,
dosti dlje od ustanovitvenega navdušenja pa Forum ni segel.
Kar 61 logaških obrtnikov in njihovih družinskih članov se je 7. februarja
1996 udeležilo v Rovtah veleslalomske tekme, ki jo je organiziralo tamkajšnje
Športno društvo Kovk. Potem je zbornica 9. maja pripravili okroglo mizo:
“Logaško gospodarstvo 2001 – Kako si ga predstavljamo čez 5 let?”. Razprava
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je bila silno pestra in zanimiva, vendarle kot večina okroglih miz se je tudi
ta končala brez prav konkretnih rešitev za logaško gospodarstvo. Z dolgoročnim kreditom Abanke je zbornica odkupila od KLI še preostali
del zgradbe na Tržaški cesti 11 in postala tako njena edina lastnica.

Uspešne čezmejne uveljavitve
Tega leta je zbornica sodelovala na sejmu Alpe-Adria Dom v Ljubljani, za kar je tudi izdala katalog logaške obrti. Ta sejem je sodelujoče spodbudil za kasnejša samostojna nastopanja na podobnih sejmih. Na 1. Goriškem sejmu v Novi Gorici so se pod okriljem zbornice
predstavili njeni člani; ob tem so poskrbeli tudi za predstavitev logaške
občine. – Sredi novembra sta občina in zbornica pripravila Dan podjetništva, namenjen samostojnim podjetnikom in ustanoviteljem družb z omejeno odgovornostjo in tistim, ki bi radi postali podjetniki. Žal, je bilo zanimanja za posvet preskromno; izkušnje Zasavcev o povezvanju so ostale preveč med
zidovi razpravne dvorane.
Konec decembra 1996. je Dominik Petrovčič odprl
prvo poslovno zgradbo v obrtni coni – “Trgocev”. Prodajno proizvodni prostori so bili namenjeni toplovodnim, vodovodnim in plinskim instalacijam.
Ob izteku 6. mandata se je vodstvo zbornice v letu
1997 odločilo za sodelovanje na dveh pomembnih humanih prireditvah: “S športom proti drogi” od 19. do
25. junija in 4. julija “Poletna aleluja – za Madagaskar”.
V tem letu je bil ustanovljen GIZ (Gospodarsko interesno združenje), konzorcij po zgledu Slovenskega
deželnega gospodarskega združenja v Trstu. GIZ naj
bi povezoval zainteresirane člane zbornice za prevzemanje večjih del. V juliju je občinski svet v občinskem
proračunu potrdil finančno postavko (12.000.000 tolarjev) za spodbujanje razvoja malega gospodarstva;
šlo je za nepovratna sredstva za subvencioniranje
obrestne mere pri posojilih malemu gospodarstvu.
Januarja leta 1998 so na poslovni stavbi prenovili streho (delna zamenjava ostrešja, nova kritina – bobrovec,
obrobe, bakreni žlebovi) in vgradili dodatno toplotno
izolacijo. Konec leta pa je zbornična skupščina za svojega novega predsednika izvolila Edvarda Šinkovca, za
predsednika zbornice pa pravzaprav v tretje Berta Menarda, za podpredsednika pa Bogdana Oblaka in Franca Mihevca. Med prednostne naloge tega mandata so šteli: skrb za
izobraževanje članov ter vzpodbujanje izobraževanja za obrtniške poklice
in za pripravo na mojstrske izpite, saj je država ponovno uvajala vajeniško
izobraževanje in nazive za mojstre. Učinkoviteje je postalo tudi delo sekcij.
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Zgoraj: Ob 20-letnici se je
obrtna zbornica predstavila na
1. Goriškem sejmu v Novi Gorici.
Spodaj: Prvi~ na ~ezmejnem sejmu.
Na 1. Obrtnem sejmu v Pore~u sta
julija 1998 obrtno zbornico zastopala Puc-Kovinski izdelki, in Ukon.


Za 25-letno zvestobo obrtništvu je
predsednik Berto Menard izro~il srebrnik z jubilejnim simbolom Francu
Rudolfu, pomembnemu ve~letnemu
zborni~nemu funkcionarju.

Na povabilo za čezmejno sejemsko sodelovanje sta se julija 1998 odločili dve logaški firmi. In tako sta na 1. Obrtnem sejmu Istre v Poreču zastopala Območno obrtno zbornico Logatec Puc – Kovinski izdelki Hotedršica, in Ukon Logatec. – Tega leta se je Silan, d.o.o, iz Ljubljane lotil gradnje 14.000 m2 poslovno-proizvodnih prostorov; na voljo pa jim je bilo še
10.600 m2 odkupljenih gradbenih zemljišč, ki so bila kumunalno in energetsko povsem opremljena.
Sredi aprila 1999 je bilo pred sprejemanjem zakonov o delovnih razmerjih, o zdravju in varnosti pri delu ter o pokojninskem zavarovanju pomembno srečanje predstavnikov OZS in OOZ s poslanci Državnega zbora iz
“zahodne Slovenije”. – Za izjemno kakovostna okna JW 6B je Mizarstvo
Petrovčič iz Logatca prejelo plaketo za dosežke v graditeljstvu. S kvaliteto
je firma Petrovčič prepričala ne le domače, temveč tudi tuje kupce. Njihova okna so vgradili v Bolšoj teatru, v Tretjakovski galeriji, v Mosbanki … Na
stavbi ukrajinskega podjetnika so nova okna zamenjali s Petrovčičevimi.
Uspeh, da mu zlepa ni para.
Na pobudo logaške obrtne zbornice je NTR – Notranjski radio začel
dopoldanske četrtkove oddaje “Delo mojstra hvali – Obrt ima zlata tla”.
Naslov oddaje je bil prevzet z napisa na nekdanjih obrtnih dovoljenjih.
Oddaje so obrtnike obveščale o aktualnostih, o zakonskih spremembah,
jim svetovale, jim predstavljale dejavnosti in posameznike.

V TRETJE TISOČLETJE
Pod srebrnimi zvezdami
Župan Janez Nagode je ob projektu dograditve obrtno-industrijske cone
namenil obrtnikom prav vzpodbudno poslanico za 2. tisočletje: “Naša podpora ni namenjena le investitorju, pomagali in svetovali bomo tudi vsem
bodočim uporabnikom novega dela obrtno-industrijske cone, saj se zavedamo, da bodo v občino pripeljali ne samo svoje dejavnosti, temveč tudi
nova delovna mesta” (Logaške novice, november 1999).
Že leto 2000 je steklo dokaj ambiciozno. Skozi celo leto so
se na Notranjskem radiu (NTR) vrstile že omenjene tedenske
oddaje. Naslednje leto je novemu tisočletju v pozdrav izzvenela 19. revija obrtniških pevskih zborov Slovenije na Vrhniki.
Velja pa posebej poudariti, da je zbornica za čas po letu
2000 štela med prednostne naloge: ureditev parkirnih mest za
tovornjake – razmislek o skupnem parkirišču, uvedba plačilnega prometa – problem za vso Slovenijo, uveljavitev vpliva na
zakonodajalce za obrtnikom in podjetnikom prijaznejše zakone, kanaliziranje prepotrebnih informacij skoz zbornico, še
posebej zanimivih za izvoznike.
In obrtna zbornica je dočakala svoj srebrni jubilej. Zbornica
s skoraj 400 člani in 600 pri njih zaposlenih postane tako ena
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@upan ob~ine Logatec Janez Nagode
(levo) je ob srebrnem jubileju ~estital
zbornici in predsedniku Bertu Menardu
predal spominsko sliko.
Bilo je treba kar nekaj silnih pihljajev,
da so ugasili vseh 25 sve~k na jubilejni
torti; napihali so se: predsednik
zbornice Berto Menard, predsednik
upravnega odbora OZS Stanislav
Kramberger, tajnik Janez Gostiša, podpredsednik Franc Mihevc, Vladislav
Puc, Lojze Molk in Stanislav Gruden.

najbolj uspešnih “delovnih organizacij”. Zbornica je junija počastila svoj jubilej pod šotorom pred Narodnim domom. Koncertu Tereze Kesovije in
zabavi Čukov je prisostvovalo kakih 1200 ljudi. Zbrane je najprej nagovoril
župan Janez Nagode, nato predsednik UO OZS Stanislav Kramberger. Ta je
podelil ob 30-letnici OZS Alojzu Molku zlato plaketo za delo v organih OOZ
in za pospeševanje obrtništva. Petnajstim članom, ki so bili 25 in več let zvesti obrtništvu pa je OOZ podelila srebrnike z jubilejnim simbolom. Srebrnike so prejeli: Marija Erker-kemična čistilnica, Matilda Gantar-frizerski salon,
Franc Jeraj-avtodvigala in prevozi, Bojan Jeršin-gostilna Jeršin, Janez Klevišar-zidarstvo in fasaderstvo, Stanislav Matičič-servis koles in vulkanizerstvo,
Franc Mihevc-avtoprevozništvo, Janez Nagode-mizarstvo in steklarstvo, Jakob Pivk-zidarstvo in fasaderstvo, Franc Rudolf-kovinarstvo, Andrej Rupnikavtoprevozništvo, Franc Seliškar-vodovodno inštalaterstvo, Rok Tomšič-gradbena mehanizacija in prevozi, Rajko Žakelj-prevozi in gradbeništvo. S sliko
cerkniškega umetnika so počastili dosedanje predsednike: Janeza Nagodeta, prvega predsednika Društva obrtnikov, Jožeta Župančiča, predsednika
Obrtnega združenja, in Vladislava Puca, tretjega predsednika OOZ. S spominskimi darili so se zahvalili zbornici za sodelovanje: Občina Logatec, OOZ
z Notranjskega in Primorskega, zbornici iz Radovljice in Škofje Loke ter Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta.
Župan Janez Nagode in predsednik OOZ Berto Menard sta 22. septembra položila temeljni kamen v industrijsko-obrtni coni (IOC) Zapolje, kjer
se bo v prvi fazi pozidalo 35 ha površin. Z zemeljskimi deli, ki jih še vedno
izvaja podjetje Tim Impex (direktor Mitja Žigon), so začeli že 1. avgusta. V
dveh letih naj bi zgradili 3 km cest (namenjenih tudi dirkalni stezi). Celotna
predvidena velikost IOC bo zajela kar 63 ha. Nastaja tako cona z mnogimi
gospodarstvenimi in zaposlitvenimi obeti, zlasti z več možnostmi za mlade.
V februarju 2001 je bilo usklajeno zemljiško knjižno stanje, na osnovi katerega je bilo zbornici vpisana lastninska pravica nad odkupljenimi prostori
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Obrtniški mešani pevski zbor
“Notranjska” je pod vodstvom
Janeza Gostiša po~astil prenekatero zborni~no slovesnost – tudi slovesnost v ~ast zborni~ni 30-letnici.
Zgoraj desno: Promocija novih
mojstrov v Cankarjevem domu
v Ljubljani konec oktobra 2003; od
leve proti desni: Dominik Petrov~i~,
Toma` Puc, Janez Marolt, Jo`e
Mihevc, Peter Petrov~i~, (Edvard
Šinkovec, predsednik OOZ), Janko
Nartnik in Štefan Menard.

na Notranjski 4. Skozi leto so tekle priprave na preureditev pritličnih prostorov v poslovni stavbi.
Avgusta je bilo asfaltiranih prvih 1200 m cest v obrtni coni.
Skoz leto 2001 je bilo opazno manjšanje števila obrtnikov, glede na čas
od 1995, ko je število obtnikov opazno rastlo. Tega leta je OOZ imela v
svojem registru 365 članov. V prvi polovici jih je 9 prenehalo ali zaradi
nelikvidnosti ali pomanjkanja dela ali zaradi upokojitve ali zaradi izselitve
iz občine. Na novo pa se je registriralo le 6 obrtnikov. Razloge za upadanje
obrtnikov so pripisovali zavlačevanju in izmikanju plačil, vedno bolj zamudnemu administriranju, nižanju cen zaradi tržne globalizacije … Vendar padec obrtništva še ni bilo drastično. Premalo pa je bilo pri mladih
zanimanja za dejavnosti s fizičnim delom. Zanimanje je upadalo tudi za
vajeniško-obrtno izobraževanje.

In spet med mojstri
Na slovesnosti v Cankarjevem domu je 10. decembra prejelo prve mojstrske diplome in mojstrske nazive tudi deset obrnikov z logaškega, med njimi 4 člani zbornice: Vincencij Kralj-dimnikarski mojster, Zvonimir Mačekmojster preoblikovalec kovin, Marjan Markelj-mojster telekomunikacij, in
Brane Hren-avtoličarski mojster; med ostalimi pa Boleslav Kermavnar-avtokleparski mojster, Miran Kermavner-elektroinštalaterski mojster, Jožef
Šušmelj-mojster splošne elktromehanike, Robert Puc-orodjarski mojster,
Boris Tegelj-mojster splošne elektromehanike, in Ladislav Urbas-mojster
strojne mehanike.
Leta 2002 so našteli v IOC za Klijem že 23 postavljenih poslovno-proizvodnih objektov, kjer je že blizu 300 zaposlenih. Od junija 2002 do junija
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2003 je zbornica s polstranskimi objavami v Notranjskih novicah obveščala članstvo in širši medijski prostor; tam je predstavljala tudi delo sekcij.
Decembra so zbornične volitve izglasovale: za predsednika skupščine
Vladislava Puca, oba podpredsednika – Marko Kavčič in Vladimir Jug – sta
bila izvoljena na januarskem zasedanju 2003; predsednik upravnega odbora
je postal Edvard Šinkovec, podpredsednika pa Andrej Grom in Jože Novak, ki ga je po odstopu zamenjala konec decembra 2004 izvoljena Angela
Menard. Ta čas je skupščina štela 27, upravni odbor pa 10 članov.
Na vrata zbornice je trkala potreba po izgradnji moderne predavalnice
z avdio in video napravami – s kadrovsko okrepitvijo – tudi za izobraževanje
članov zbornice. Preureditvena dela, ki so stekla že v letu 2002, so bila pri
kraju 5. junija 2003, ko je bila odprta prijetna in na mnoge plati uporabna
predavalnica. V rekreacijski stavbi na Hrušici so bila tega leta opravljena
nujna notranja hidroizolacijska dela, naslednje leto pa še enaka zunanja
dela.
Devetim dosedanjim sekcijam: prevoznikom, mizarjem, gradbincem,
kovinarjem, avtoremontnim serviserjem, elektro dejavnikom, cvetličarjem,
frizerjem, gostincem in nerazvrščenim se je letos pridružila še sekcija upokojenih obrtnikov.
Zbornica se je vključila v pripravo slovenskega razvojnega projekta:
Naredimo Slovenijo bogato. Ob tednu vseživljenjskega učenja je zbornica
15. oktobra pripravila za izobraževalne namene “Zbornico odprtih vrat”.
V Cankarjevem domu so konec oktobra podelili 326 diplom novim obrtniškim mojstrom, med temi je bila tudi osmerica novih mojstrov z Logaškega: Ivan Tisaj-mojster splošne elektromehanike, Dominik Petrovčičmojster strojnih inštalacij, Tomaž Puc-mojster strojne mehanike, Janez Marolt-avtokleparski mojster, Jože Mihevc-mojster oblikovalec kovin, Peter
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Zapolje – druga industrijsko
obrtna cona se izgrajuje
od leta 1992.


Na jubilejni slovesnosti je predsednik OZS Miroslav Klun (5. z
leve proti desni) podelil priznanja
za prizadevno in uspešno delo v
organih zbornice: Vladislavu Pucu,
Bertu Menardu, Janezu Gostišu,
Francu Mihevcu, Branetu Orešniku, Petru Petrov~i~u, Bogdanu
Oblaku, Angeli Menard, Antonu
Vladi~u in Edvardu Šinkovcu.

Petrovčič-mizarski mojster, Janko Nartnik-avtokleparski mojster, in Štefan
Menard-mojster avtoelektrikar.
Leta 2004 je bila obnovljena dokaj dotrajana ograja ob poslovni stavbi
vzdolž Tržaške ceste.

JUBILEJNO LETO IN NAPREJ
In tako je obrtniško zbornično organiziranje prešlo v jubilejno – 30. leto.
Naša zbornica je 21. maja 2005 organizirala in zelo uspešno izvedla 22.
Športne igre Območnih obrtnih zbornic (OOZ) Notranjske in Primorske
v Zapolju in po drugih tekmovalnih prizoriščih. V generalnem je najboljši
skupni rezultat uspel prav tekmovalcem logaške OOZ. Sredi leta pa je bila
prenovljena zunanjščina poslovne stavbe (pročelje in vrt); sočasno so bili
obnovljeni tudi mejni zidovi zbornične zgradbe na Tržaški 11.
Na slovesnosti 27. novembra, posvečeni 30-letnici zborničnega organiziranja, so bila podeljena tudi zbornična priznanja za več kot desetletno
delo v obrti. Ker so bila tovrstna priznanja podeljena prvič, jih je prejelo
kar 160 članov zbornice za več kot 10-letno opravljanje dejavnosti, 56 za
več kot 20-letno dejavnost in 12 za več kot 30-letno dejavnost. – Za 25-letno
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dejavnost pa so člani zbornice prejeli posebne srebrnike. Po petnajstih
letih pa je zbornica znova podelila plakete, in sicer članom, ki so bili dejavni tudi v zborničnih organih. Plakete so prejeli Andrej Grom, Angela Menart, Bogdan Oblak, Jože Šen, Brane Orešnik, Robert Koprivnjak, Marko
Kavčič, Dušan Jerina in Edvard Šinkovec. Plakete pa so bile podeljene tudi
Občini Logatec, Obrtni zbornici Slovenije in reviji Obrtnik. Posebno
priznanje pa so na slove-snosti vročili tudi predsednikoma cerkniške in
postojnske zbornice.
Ob tej svečani priložnosti pa je Obrtna zbornica Slovenije podelila
priznanja Edvardu Šinkovcu, Angeli Menart, Antonu Vladiču in Bogdanu
Oblaku, bronasto priznanje Branetu Orešniku in Petru Petrovčiču, srebrno
plaketo Francu Mihevcu, zlato plaketo pa je dodelila Bertu Menardu in Janezu Gostišu. Posebnega priznanja OZS sta bila deležna tudi Vladislav Puc in
Območna obrtna zbornica; obema je bila namreč OZS že pred leti podelila
zlato plaketo. Zbornica pa se je tajniku Janezu Gostišu še posebej zahvalila
za delo v obrtniških organizacijah vse od leta 1977 s sliko domačega slikarja.
V jubilejnem letu so se pojavile močne težnje po reorganizaciji OZS.
Razlike med velikimi in malimi so pač tolikšne, da oboji potrebujejo svojo
zbornico. Mala podjetja naj bi se zato povezovala v zbornico obrti in podjetništva (ZOP), velika podjetja pa v zbornico industrije in trgovine (ZIT).
Glas obrtnikov naj bi se tako prek ZOP odločneje slišal tudi med zakonodajalci. Na ta način bi lahko tudi obrtniki in manjši podjetniki tvorno vplivali
na oblikovanje zahtev slovenske obrti, ki že poldrugo desetletje s premalo
uspeha kliče k hitrejšemu kaznovanju finančne nediscipline. Navsezadnje
naj bi mala podjetja v bližji prihodnosti tvorila hrbtenico slovenskega gospodarstva; že lani so obrtniki in mali podjetniki prislužili tretjino vseh prihodkov slovenskega gospodarstva.
Tako so obrtniki prepričani – bržčas so zato na državni zbornični ravni
soglasno podelili še v drugo predsedniški mandat Miroslavu Klunu – da
bo nova zbornica lahko učinkovito zastopala njihove interese na lokalni,
regionalni pa tudi v mednarodni ravni.
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OBRTNIKI


PODJETNIKI

ČLANI OOZ
OB 30-LETNEM JUBILEJU
zbral in uredil

Janez Gostiša
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AVTOPREVOZNIKI IN TAKSISTI
AMBROŽIČ FRANC s.p.
AMBROŽIČ JERNEJ s.p.
AMBROŽIČ MIHAEL s.p.
BOGATAJ DRAGO s.p.
BOGATAJ HENRIK s.p.
BOGATAJ VENČESLAV s.p.
BUTINAR EGON s.p.
CIGALE RADO s.p.
FACJA ANDREJ s.p.
GLUVČEVIĆ DUŠAN s.p.
HAFIZOVIĆ
SABAHUDIN s.p.
ISTENIČ JANEZ s.p.

AVTOPREVOZNIŠTVO, Tržaška cesta 90a, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovte 160, Rovte
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovtarska cesta 15a, Logatec
PREVOZI IN STORITVE S TGM, Medvedje Brdo 32, Godovič
PREVOZI BOGATAJ, Medvedje Brdo 32, Godovič
AVTOPREVOZNIŠTVO, Grčarevec 11, Logatec
PREVOZNIŠTVO S KOMBIJEM, Jačka 32, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovtatske Žibrše 30a, Rovte
AVTOPREVOZNIŠTVO, Kalce 5b, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Grčarevec 9, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Strmica 10, Logatec

JANIS, MONTAŽA IN SERVIS TER AVTOPREVOZNIŠTVO,
Pavšičeva ulica 30, Logatec
ISTENIČ VALENTIN s.p. AVTOPREVOZNIŠTVO, Tržaška cesta 90c, Logatec
JERAJ FRANC s.p.
STORITVE Z AVTODVIGALI IN SPECIALNI PREVOZI, Rovte 18, Rovte
JERINA CIRIL s.p.
TRANSPORT JERINA, Ograde 30, Logatec
JESENKO VALENTIN s.p. AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA, Lavrovec 9, Rovte
KOPRIVNJAK
AVTOPREVOZNIŠTVO, GOSTINSTVO IN TRGOVINA,
ROBERT s.p.
Blekova vas 1b, Logatec
KRMAVNER JANEZ s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Laze 26a, Logatec
KRŽIŠNIK MILAN s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Hotedršica 10, Hotedršica
KUNC JAKOB s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovte 111, Rovte
LAMPE IVAN s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Gorenjska cesta 2, Logatec
LAZAR ZORKO s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Petkovec 43a, Rovte
LEBEN RAJKO s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Tržaška cesta 156, Logatec
LUKAN ANTON s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Petkovec 13a, Rovte
LUKANČIČ JANEZ s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Tržaška cesta 96, Logatec
MENART JOŽEF s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Pavšičeva ulica 39, Logatec
MERLAK ANTON s.p.
MERLAK TRANSPORT, Rovtarske Žibrše 3, Rovte
MERLAK ANTON s.p.
TRANSPORT MERLAK, Rovte 116a, Rovte
MERLAK JERNEJ s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO MERLAK, Žibrše 20, Logatec
MESEC FRANČIŠEK s.p. PROMET MESEC, Ograje 79, Logatec
MIHELIČ MIRKO s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO, Stara cesta 70, Logatec
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Vodstvo OOZ v jubilejnem letu;
stojijo od leve: sekretar Janez Gostiša, ~lani upravnega odbora – Anton Vladi~, Stanislav
Pivk, Jo`e Šen, Brane Orešnik, Simon Tr~ek, Peter Petrov~i~ (~lan nadzornega odbora),
Vincencij Kralj – in podpredsednik skupš~ine Marko Kav~i~;
sedijo od leve: podpredsednik zbornice Andrej Grom, predsednik zbornice Edvard Šinkovec,
predsednik skupš~ine Vladislav Puc in podpredsednica zbornice Angela Menart.

MLINAR JANEZ s.p.
MODRIJAN JOŽE s.p.
NAGODE MILOŠ s.p.
OBLAK FRANCI s.p.
OBREZA ERNEST s.p.
OKROŽNIK ERIH s.p.
PETKOVŠEK
MIROSLAV s.p.
PETROVČIČ MIHAEL s.p.
PODBOJ ALOJZIJ s.p.
POPIT DAMIJAN s.p.
POREDOŠ KAREL s.p.
RUPNIK ANDREJ s.p.
SKVARČA BOJAN s.p.
ŠEN JOŽE s.p.
ŠKRJANC BOŠTJAN s.p.
ŠTEBLAJ PAVEL s.p.
ŠTEBLAJ TOMAŽ s.p.
TOMŠIČ MITJAN s.p.
TREVEN ANTON s.p.
TREVEN BOJAN s.p.
TUREK JANEZ s.p.
VERBIČ KARLI s.p.
ZAJEC ANDREJ s.p.
ŽAKELJ RAJKO s.p.
ŽERJAL ANTON s.p.
ŽIBERT MILAN s.p.

AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovte 90, Rovte
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovte 96a, Rovte
AVTOPREVOZNIŠTVO, Titova ulica 18, Logatec
PREVOZ OSEB IN STORITVE, Hlevni Vrh 11e, Rovte
AVTOPREVOZNIŠTVO, Laze 61b, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovtarska cesta 45, Logatec
PIMEX TRGOVINA NA DEBELO, Grčarevec 5, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Kalce 24, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Laze 48, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Hotedršica 36a, Hotedršica
AVTOPREVOZNIŠTVO, Klanec 12, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Gorenjska cesta 27, Logatec
PREVOZI S KOMBIJEM, Tržaška cesta 127, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Kraigherjeva ulica 1, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO IN TEŽKA GRADB. MEHANIZACIJA,
Poštni vrt 6, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Tržaška cesta 7, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Tržaška cesta 7, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Vrtnarska pot 15, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO TER GRADNJA IN VZDRŽEVANJE CEST,
Petkovec 11a, Rovte
TREVEN TRANSPORT, Hotedršica 7c, Hotedršica
AVTOPREVOZNIŠTVO, Žibrše 39, Hotedršica
PREVOZ OSEB IN STVARI, Notranjska cesta 60, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovtarska cesta 45, Logatec
SPLOŠNA GRADBENA DELA, AVTOPREVOZNIŠTVO IN TGM,
Kalce 20a, Logatec
AVTOPREVOZNIŠTVO, Rovte 20a, Rovte
PREVOZI ŽIBERT, Petkovec 13, Rovte

67

AVTOSERVISERJI IN VZDRŽEVALCI VOZIL
VZDRŽEVANJE KMETIJSKE IN GRADBENE MEHANIZACIJE,
Rovte 91, Rovte
GANTAR IVAN s.p.
POPRAVILO MOT. VOZIL, KMET. STROJEV NA TERENU,
Notranjska cesta 58, Logatec
GRUDEN STANISLAV s.p. VULKANIZERSTVO IN TRGOVINA, Tržaška cesta 85, Logatec
JUSTIN SREČKO s.p.
VZDRŽEVANJE VOZIL, Pavšičeva ulica 32, Logatec
LUKANČIČ FRANCI s.p. AVTOELEKTRIKA, Ulica Dolomitskega odreda 3, Logatec
MARINČ BOŠTJAN s.p.
SERVIS MALE KMETIJSKE MEHANIZACIJE, Petkovec 62, Rovte
MAROLT JANEZ s.p.
AVTOKLEPARSTVO, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO, Rovte 21a, Rovte
MENARD GABRIJEL s.p. AVTOSERVIS “AVTOGEPS”, Pavšičeva ulica 37, Logatec
MERLAK DRAGO s.p.
POPRAVILA IN VARILSTVO, Hotedršica 121, Hotedršica
MIHEVC BOJAN s.p.
AVTOKOP, Vodovodna cesta 16, Logatec
MODRIJAN JOŽEF s.p.
AVTOVLEKA, Strmica 13, Logatec
NARTNIK JANKO s.p.
NARTNIK AVTO, Rovte 29a, Rovte
OBLAK MARIJA s.p.
AVTOSERVIS, Tržaška cesta 82, Logatec
RUPNIK IZTOK s.p.
AVTOMEHANIKA, Stara cesta 55, Logatec
SIVEC JOŽE s.p.
POPRAVILO DELOV MOTORNIH VOZIL, Petkovec 11, Rovte
VOLK BOJAN s.p.
AVTOMEHANIKA IN IZDELOVANJE KOVINSKIH PREDMETOV,
Čevica 14, Logatec
ARTAČ ANTON s.p.

CVETLIČARJI
KRUŠEC KARMEN s.p.
MENART ANGELA s.p.
PEČKAJ JANEZ s.p.
VIDMAR JOLANDA s.p.

CVETLIČARNA PETRA, Čevica 20, Logatec
CVETLIČARNA, TRGOVINA, STORITVE, LOTO BAR,
Notranjska cesta 4, Logatec
CVETLIČARNA ANJA, Petkovec 5, Rovte
CVETLIČARNA “JOLI”, Cankarjeva cesta 12, Logatec

ELEKTRIKARJI IN ELEKTRONIKI
ALBREHT ALOJZ s.p.
ELEKTRO MESEC d.o.o.
GLADEK MARJAN s.p.
GREGORIČ TOMAŽ s.p.
JUG VLADIMIR s.p.
KITIĆ ZLATKO s.p.
MAKUC EVGEN s.p.
MARKELJ MARJAN s.p.
MENARD BERTO s.p.
MENARD MIHA s.p.
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ELEKTROINSTALATERSTVO, Loka 7, Logatec
ELEKTRO INŠTALACIJE IN STRELOVODI,
Pehačkova cesta 18, Logatec
ELEKTRO GLADEK, Medvedje Brdo 31a, Godovič
ELPRO BIRO, Zadružna pot 10, Logatec
ELEKTROINŠTALATERSTVO, Naklo 31, Logatec
ELEKTROINŠTALATERSTVO, Laze 26a, Logatec
EVMA IZDELAVA IN MONTAŽA REKLAMNIH NAPISOV, Grič 11, Logatec
PROJEKTIRANJE, MONTAŽA IN VZDRŽEV. TV IN KDS,
Tomšičeva 12, Logatec
ELEKTROMEHANIKA IN PRODAJA NA DROBNO,
Tržaška cesta 14a, Logatec
SERVIS BELE TEHNIKE IN HLADILNIH NAPRAV,
Tržaška cesta 14a, Logatec

Pozdrav z Bizeljskega,
2005.

SERVIS OLJNIH GORILCEV IN MONTAŽNA DELA, Mali most 16, Logatec
SERVIS CAD OPREME, Pavšičeva ulica 24, Logatec
A.L.C., Naklo 10a, Logatec
ELEKTROINŠTALACIJE, Tržaška cesta 87b, Logatec
ELEKTROMEHANIKA, Tičnica 2a, Logatec
BIROTEHNIKA, Stara cesta 10, Logatec
ELEKTROINŠTALACIJE, Hotedršica 55a, Hotedršica
SERVIS AVDIO-VIDEO NAPRAV, Notranjska cesta 14, Logatec
RAZISKOVALNO RAZVOJNE STORITVE, IZDELAVA PROGRAMSKE
OPREME, SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME, TRGOVINA,
Tržaška cesta 114, Logatec
RUPNIK TOMAŽ s.p.
ELEKTRO KOMPONENTE, Hotedršica 9, Hotedršica
SIMŠIČ FRANC s.p.
ELEKTROINŠTALATERSTVO, Lipca 4, Logatec
ŠINKOVEC STANISLAV s.p. ELEKTRO ŠINKOVEC, Rovte 44b, Rovte
TRPIN MATJAŽ s.p.
ELMOS, Rovte 17, Rovte
URBAS BOJAN s.p.
ELEKTROMEHANIKA IN SERVISIRANJE BELE TEHNIKE,
Potoška cesta 7, Logatec
VODNIK KAREL s.p.
MEHANIKA HLADILNIH NAPRAV, Stara pot 5, Logatec
MIHEVC BOJAN s.p.
MILOŠEV GORAN s.p.
NAGODE ALEŠ s.p.
NOVAK JOŽEF s.p.
OBLAK BOJAN s.p.
OBLAK TOMAŽ s.p.
PIVK SILVESTER s.p.
PLEVNIK ROBERT s.p.
PROLOG d.o.o.

FRIZERKE IN KOZMETIČARKE
BERZELAK ANDREJA s.p.
BOMBEK-KAVČIČ
ANICA s.p.
ČOLOVIĆ SLAĐANA s.p.
ISTENIČ BIANKA s.p.
JUG RAJKA s.p.
LOVREC ŽELJKA s.p.
MLINAR MARTINA s.p.
MODRIJAN JANJA s.p.
NAGLIČ MIJA s.p.
NATURA KERN d.o.o.
ORAČ MARIJA s.p.
RUPNIK KARMEN s.p.
SLABE POLONCA s.p.
ŠEMROV KATJA s.p.

FRIZERSKI SALON ANDREJA, Rovte 21, Rovte
FRIZERSKI SALON KANA, Cankarjeva cesta 7, Logatec
SALON LEPOTE ROSANA, Cankarjeva cesta 4, Logatec
FRIZERSTVO BIANKA, Stara cesta 10, Logatec
MOŠKO FRIZERSTVO, Notranjska cesta 14, Logatec
FRIZERSKI STUDIO SANDRA, Stara cesta 49c, Logatec
FRIZERSKI SALON, Rovte 46a, Rovte
FRIZERSKI SALON JANA, Tržaška cesta 87b, Logatec
FRIZERSKI SALON, Pokopališka pot 1, Logatec
STORITVE, TRGOVINA IN ZASTOPSTVA, Stara cesta 10, Logatec
FRIZERSTVO, Tovarniška cesta 8, Logatec
LEV IN OVCA, Vrtnarska pot 3, Logatec
FRIZERSTVO IN MASKERSTVO, Notranjska cesta 50b, Logatec
FRIZERSKI SALON KATJA, Tržaška cesta 27a, Logatec
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GOSTINCI

Izidor Zelenc, med mladimi
naš prvi sommelier.

BRATAŠEVEC KRISTINAs.p. GOSTILNA BARON, Stara cesta 8 , Logatec
JERŠIN BOJAN s.p.
GOSTILNA, Cankarjeva cesta 1, Logatec
JESENKO PETER s.p.
OKREPČEVALNICA “MLIN”, Lavrovec 16a, Rovte
LES FRANC s.p.
FRENK BAR, Cankarjeva cesta 5, Logatec
LOŠTREK-BIZJAK
GOSTILNA IN PRENOČIŠČA, Rovte 94, Rovte
MARUŠA s.p.
MAJER JOŽE s.p.
PIZZERIJA GALIA, Tržaška cesta 44, Logatec
MITROVIĆ ĐURĐICA s.p. PIZZERIJA BOLERO, Tržaška cesta 114, Logatec
PANIĆ VOJKO s.p.
OKREPČEVALNICA TAVŽENTROŽA, Medvedje Brdo 9, Rovte
PETKOVŠEK MIRKO s.p. BIFE, Petkovec 2, 1370 Rovte
PETROVČIČ KAVČIČ
“SVEŽINA SERVIS”, Gozdna pot 10, Logatec
MARJA s.p.
PETROVČIČ
ELEKTROMEH. IN DISTIBUCIJA NAPITKOV, Gozdna pot 10, Logatec
STANISLAV s.p.
RI d.o.o.
GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE, Stara cesta 3, Logatec
RUPNIK MIHAELA s.p.
GOSTILNA, Rovte 18, Rovte
SINANI HASIM s.p.
SLAŠČIČARNA PRI SLADOLEDARJU, Cankarjeva cesta 7, Logatec
ZELENC IVAN s.p.
GOSTILNA “TURK”, Hotedršica 28, Hotedršica

GRADBINCI, STROJNI INSTALATERJI,
MONTAŽERJI
AGIĆ RIZALIJA s.p.
ALBREHT TADEJ s.p.
BAJS JOŽE s.p.
BERTALANIČ ALOJZ s.p.
BIZJAK MIROSLAV s.p.
BLAGOJEVIČ TOMAŽ s.p.
BOGATAJ MIRKO s.p.
BOTONJIĆ MUSTAFA s.p.
BOŽIČ JANEZ s.p.
BOŽIČ MARIJAN s.p.
BRANE TERM, JANUŠ
IN OSTALI d.n.o.
BRENČIČ MITJA s.p.
BRUS SREČKO s.p.
CIGALE IZIDOR s.p.
COCIĆ ŽELIMIR s.p.
ČUK DUŠAN s.p.
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SLIKOPLESKARSTVO, Pavšičeva ulica 28, Logatec
VZDRŽEVALNA DELA, Rovte 89a, Rovte
“ZIDARSTVO BAJS”, Tržaška cesta 117, Logatec
IZOLACIJE, ZAŠČITA PRED INSEKTI, Tržaška cesta 9,Logatec
MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, Grčarevec 61, Logatec
MIZARSKE STORITVE, Režiška cesta 20, Logatec
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, Medvedje Brdo 32a, Godovič
PARKETARSTVO, Tržaška cesta 98a, Logatec
STORITVE Z GRADB. MEHANIZACIJO IN PREVOZI,
Vrtnarska pot 15, Logatec
ZIDARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE, Hotedršica 7a, Hotedršica
PROIZVODNJA, STORITVE,TRGOVINA, Zaplana 54f, Rovte
PARKETARSTVO, Gorenjska cesta 24, Logatec
ŽELEZOKRIVSTVO IN IZDELOVANJE ARMATURNIH MREŽ,
Kalce 21a, Logatec
OBDELAVA NARAVNEGA KAMNA, Naklo 10b, Logatec
ZAKLJUČNA IN VZDRŽEVALNA GRADBENA DELA,
Tovarniška cesta 18, Logatec
KERAMIČARSTVO IN ZAVORNE OBLOGE, Loka 27, Logatec

SPLOŠNA GRADBENA DELA, Kalce 5d, Logatec
VZDRŽEVANJE IN ZAKLJUČNA DELA, Tovarniška 12d, Logatec
NOTRANJA ZAKLJUČNA DELA, Stara cesta 74, Logatec
GRADBENIŠTVO, Klanec 19, Logatec
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Hotedršica 65a, Hotedršica
TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE,
Obrtna cona Logatec 26, Logatec
GANTAR ALOJZ s.p.
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, Medvedje Brdo 29, Godovič
GANTAR BENJAMIN s.p. OPLESKI, Vilharjeva ulica 6, Logatec
GROŠIČ REMZIJA s.p.
“RUDI”, Naklo 8, Logatec
HAFIZOVIĆ SMAIL s.p.
GRADBENA DELA, Pavšičeva ulica 18, Logatec
HUŠIDIĆ MAHMUT s.p. ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Kalce 17, Logatec
JERINA JANEZ s.p.
BIRO JERINA, Stara cesta 73, Logatec
JESENKO VILKO s.p.
MONTAŽA IN POPRAVILA, Rovte 79a, Rovte
JURCA BOGOMIR s.p.
ZIDARSTVO M BY M, Petkovec 19, Rovte
JURCA JANEZ s.p.
MIST MIZARSKE STORITVE, Rovte 130, Rovte
JUREŠ PETER s.p.
INŠTALATERSTVO, Rovtarska cesta 20, Logatec
JURKOVIČ ROBERT s.p. IZOLATERSTVO IN POSREDOVANJE, Krpanova ulica 4b, Logatec
KAVČIČ BRANKO s.p.
“HATOR”, Stara pot 16, Logatec
KOGOVŠEK ADAPT d.o.o. Tovarniška cesta 29, Logatec
KOGOVŠEK PETER s.p. SLIKOPLESKARSTVO, PESKANJE, Tovarniška cesta 29, Logatec
KOLAR MARIJAN s.p.
INŠTALACIJE IN KLEPARSTVO, Laze 25, Logatec
KORENČ KLEMEN s.p.
MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, Stranska pot 3, Logatec
KOTNIK JOŽE s.p.
ČIŠČENJE KOVIN IN KURJENJE, Pavšičeva ulica 9, Logatec
KRMAVNAR STANISLAV s.p. INŠTALATERSTVO IN KLEPARSTVO, Laze 53, Logatec
KRVINA BOŠTJAN s.p.
KR-BO, Tržaška cesta 47, Logatec
KURTJAK MARIO s.p.
MARKUR, Čevica 18, Logatec
LAMPE ANDREJ s.p.
MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA IN OBLOG, Grajska pot 6, Logatec
LAMPE DEJAN s.p.
MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, Grajska pot 6, Logatec
LIBASLI d.o.o.
STORITVENO PODJETJE, Tovarniška cesta 3, Logatec
LIKAR JANEZ s.p.
MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA IN OBLOG, Rovte 14b, Rovte
LUKAN IGOR s.p.
PEČARSTVO IN GRADBENA DELA, Zadružna pot 5, Logatec
LUKAN ŠTEFAN s.p.
ZIDARSTVO, FASADERSTVO IN KERAMIČARSTVO, Rovte 119a, Rovte
MAČEK MARIJAN s.p.
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, Cesta talcev 9, Logatec
MAČINKOVIĆ TOMO s.p. KERAMIČARSTVO, Pod gozdom 10, Logatec
MARKIČ BOGDAN s.p.
STREŠNA DELA, Tržaška cesta 143, Logatec
MENARD DAMJAN s.p.
HLADILNI IN KLIMA SISTEMI, Tržaška cesta 14a, Logatec
MESEC VIKTORIJA s.p. IZVAJANJE INŽENIRING STORITEV V GRADBENIŠTVU,
Loka 13, Logatec
MIHEVC VINKO s.p.
SOBOSLIKARSTVO, Notranjska cesta 21, Logatec
MIKLAVČIČ RAJKO s.p. POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC, Petkovec 63, Rovte
MLINAR BERNARD s.p. ZIDARSTVO IN STORITVE Z GRADB. MEHANIZACIJO,
Martinj Hrib 8, Logatec
MLINAR FRANC s.p.
ZIDARSTVO, FASADERSTVO IN KERAMIKA, Rovte 92, Rovte
MLINAR MIHA s.p.
ZIDARSTVO MLINAR, Martinj Hrib 8, Logatec
MRAK ALOJZ s.p.
SERVIS OKEN IN ROLET, Stara cesta 96, Logatec
MUŠIĆ IZET s.p.
MUŠAN GRADNJA, Poštni vrt 15, Logatec
NAGODE DAMJAN s.p.
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Hotedršica 54, Hotedršica
ĆEMAN KASUM s.p.
DOLES DEJAN s.p.
DOLNIČAR ANTON s.p.
ĐURIĆ SLAVKO s.p.
ERŽEN ROMAN s.p.
FEBRUS d.o.o.
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Pred spopadom na
22. športnih igrah v Logatcu,
21. maja 2005.

OBLAK BOGDAN s.p.
CEMENTNINE, Tržaška cesta 80a, Logatec
OBLAK COMMERCE d.o.o. PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, Tržaška cesta 80a, Logatec
OBLAK PETER s.p.
KAMNOSEŠTVO, Tržaška cesta 60, Logatec
PAVUNC BENJAMIN s.p. INŠTALATERSTVO, DNEVNI BAR PIPA BAR,
Notranjska cesta 68a, Logatec
PETRIČ MILAN s.p.
NOTRANJA ZAKLJUČNA DELA, SENČILA, Loka 18, Logatec
PETROVČIČ DOMINIK s.p. TRGOCEV, GRADBENE INSTALACIJE,
Obrtna cona Logatec 25, Logatec
PETROVČIČ PAVLE s.p. MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE,
Ulica Dolomitskega odreda 5, Logatec
PFAJFAR GORAZD s.p.
IZOLATERSTVO, Titova ulica 5, Logatec
PIVK DAVID s.p.
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, Hotedršica 90, Hotedršica
PIVK JERNEJ s.p.
GRADBENIŠTVO, Pehačkova cesta 21, Logatec
PIVK MARIJAN s.p.
PLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO, Klanec 27, Logatec
PUNTARIČ DAŠA s.p.
OPIKAR, Cesta 5. maja 3d, Logatec
RAZLOŽNIK ANDREJ s.p. MONTAŽA FASADNIH ELEMENTOV, Tovarniška cesta 18, Logatec
RUPNIK ANTON s.p.
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Kalce 25, Logatec
RUPNIK BOJAN s.p.
INŠTALACIJE OGREV. NAPRAV, VODOVODA IN PLINA,
Mali most 14, Logatec
RUPNIK SLAVKO s.p.
MINIRANJE, Medvedje Brdo 8a, Rovte
SELIŠKAR FRANČIŠEK s.p. INŠTALACIJE ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO, Stara cesta 24, Logatec
SELIŠKAR MATJAŽ s.p. STROJNE INŠTALACIJE, Partizanska ulica 18, Logatec
SLABE VLADISLAV s.p.
TERACERSTVO, Titova ulica 3, Logatec
SOKO MARJAN s.p.
LESOM, Pri lesniki 15, Logatec
STOJNIĆ RADOSLAV s.p. ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Tržaška cesta 134, Logatec
SYLAJ KADRI s.p.
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Tržaška cesta 102, Logatec
ŠINKOVEC VIKTOR s.p. STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, Rovte 77c, Rovte
ŠUŠTERŠIČ ANDREJ s.p. STAVBNO KLEPARSTVO IN KROVSTVO, Tržaška cesta 68, Logatec
ŠUŠTERŠIČ d.o.o.
KROVSTVO,KLEPARSTVO, GRADNJE, TRGOVINA,
Tržaška cesta 33, Logatec
ŠVIGELJ STANE s.p.
PLESKANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, Hotedršica 6a, Hotedršica
TOMŠIČ ROK s.p.
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO IN PREVOZI,
Tržaška cesta 9, Logatec
TONI GRADNJA d.o.o.
PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, Tržaška cesta 8, Logatec
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TRČEK MARKO s.p.
TREVEN FRANC s.p.
TREVEN TOMAŽ s.p.
TREVEN VIKTOR s.p.
TRGOCEV d.o.o.
TURECKI FRANJO s.p.
TURK PETER s.p.
URŠIČ ANDREJ s.p.
VENTA EMIL s.p.
ŽIDANEK IVAN s.p.

VGRAJEVANJE STAVB. IN DRUGEGA POHIŠTVA, Rovte 82a, Rovte
TESARSTVO, KROVSTVO IN POMOŽNA ZIDARSKA DELA,
Hotedršica 2c, Hotedršica
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Hotedršica 151, Hotedršica
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Hotedršica 42, Hotedršica
GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA, Obrtna cona Logatec 25, Logatec
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, Došce 11, Logatec
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Režiška cesta 22d, Logatec
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, Hotedršica 37, Hotedršica
STROJNE STORITVE V GRADBENIŠTVU, Tržaška cesta 9, Logatec
ZIDARSTVO, Laze 30, Logatec

KOVINARJI
BRENČIČ SILVO s.p.
BUH MATJAŽ s.p.
CIGALE JANKO s.p.
DSD DVIGALA d.o.o.
HREN ŠTEFAN s.p.
JEREB BERNARD s.p.
KAVČIČ JANEZ s.p.
KLIN d.o.o.
KOBAL MILAN s.p.
KOMPLET d.o.o.
KRIŽAJ BOŠTAN s.p.
KRŽIŠNIK SLAVKO s.p.
LAKNAR MIHA s.p.
LESKOVEC JOŽE s.p.
MAČEK ZVONIMIR s.p.
MARUŠIČ ANDREJ s.p.
MATEVŽIČ JURIJ s.p.
MIHEVC JOŽE s.p.
MIVŠEK EMILIJAN s.p.
NAGODE KAROL s.p.
NMC d.o.o.
OGRINC HELENA s.p.
PETKOVŠEK JANEZ s.p.

KLJUČAVNIČARSTVO, Hotedršica 1a, Hotedršica
BUH MATJAŽ, Lavrovec 19, Rovte
ELEKTRO, Petkovec 18a, Rovte
MONTAŽA, SERVIS, REMONT IN PROJEKTIRANJE DVIGAL,
Cesta talcev 5b, Logatec
STRUGARSTVO, Notranjska cesta 53, Logatec
KLJUČAVNIČARSTVO, Stara pot 10, Logatec
KOVINSTVO-VARILSTVO, Petkovec 6a, Rovte
PORIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE, Tovarniška cesta 21, Logatec
BRUSILNICA, Gozdna pot 8, Logatec
KOVINSKA INDUSTRIJA IN TRGOVINA,
Obrtna cona Logatec 23, Logatec
PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, Rovte 10, Rovte
S.VAR, Medvedje Brdo 33, Godovič
LM SERVIS IN MONTAŽA, Rovtarske Žibrše 9, Rovte
MONTAŽA IN SERVIS, Petkovec 23, Rovte
STROJNO KLJUČAVN. IN IZDEL. KOVIN. PREDMETOV,
Cesta talcev 11, Logatec
IZDELOVANJE KOVINSKIH PREDMETOV, Ograde 36a, Logatec
ORODJARSTVO, Stranska pot 6, Logatec
KOVINARSTVO, Cesta 5. maja 25, Logatec
MIVKOP, Rovte 79b, Rovte
IZDELOVANJE DROBNIH KOVINSKIH IZDELKOV,
Hotedršica 2a, Hotedršica
PODJETJE ZA AVTOMATIZACIJO, Došce 4, Logatec
IZDELOVANJE DROB. PREPR. KOV. PREDMETOV, Zaplana 62, Logatec
KOVINOSTRUGARSTVO, Rovte 129c, Rovte
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PIVK ANDREJ s.p.
PIVK MARIJA s.p.
PIVK STANISLAV s.p.
PUC PETER s.p.
PUC ROBERT s.p.
PUC TOMAŽ s.p.
RUDOLF FRANC s.p.
RUDOLF JANEZ s.p.
TFS d.o.o.
TREVEN JANEZ s.p.
TREVEN VLADIMIR s.p.
TRPIN ŠTEFAN s.p.
VRABEC JANEZ s.p.

GALVANIKA PIVK, Stara cesta 30, Logatec
ALBATROS PROJEKTIRANJE, RAČUNOVODSTVO IN TRGOVINA,
Cankarjeva cesta 9, Logatec
IZDELOVANJE PREPROSTIH KOVINSKIH PREDMETOV,
Hotedršica 83, Hotedršica
ORODJARSTVO, Loka 14, Logatec
ORODJARSTVO PUC, Loka 14, Logatec
KOVINSKI IN ELEKTROTEHNIČNI IZDELKI, Hotedršica 82, Hotedršica
KOVINARSTVO, Kalce 24c, Logatec
KOVINOSTRUGARSTVO, Poljska pot 10, Logatec
PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE,
Pehačkova cesta 4, Logatec
ORODJARSTVO, Rovtarske Žibrše 16a, Rovte
COMA SERVIS, Praprotno Brdo 17, Rovte
STROJEGRADNJA, Rovtarske Žibrše 12, Rovte
AVTOMEHANIKA IN IZDEL. DROB. KOV. PREDMETOV, Laze 6a, Logatec

LESARJI
SPLOŠNO MIZARSTVO, Blekova vas 20, Logatec
MIZAR PANČO CVETKOV, Pavšičeva ulica 20, Logatec
MIZARSTVO IN MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA,
Martinj hrib 3, Logatec
ČUK JANEZ s.p.
ŽAGARSTVO, Petkovec 10, Rovte
DEMŠAR STANISLAV s.p. ŽAGARSTVO, Žibrše 2, Logatec
DOLENC ALEŠ s.p.
MIZARSTVO, Stara cesta 39, Logatec
FEČUR ANDREJ s.p.
IZDELOV. PREPR. LESENIH PREDMETOV,
Notranjska cesta 42, Logatec
GROM ANDREJ s.p.
MIZARSTVO, Nova vas 6, Logatec
GROM ANTON s.p.
LESNA IN GRADBENA DEJAVNOST, Hotedršica 31, Hotedršica
GROM LOVRENCIJ s.p.
MIZARSTVO GROM, Nova vas 6, Logatec
HLADNIK JANEZ s.p.
MIZARSTVO, Petkovec 37b, Rovte
JERINA DUŠAN s.p.
MIZARSTVO, Vodovodna cesta 9, Logatec
JERINA TOMAŽ s.p.
ŽAGANJE LESA, Blekova vas 28, Logatec
KORENČ JANEZ s.p.
ŽAGANJE IN OBDELAVA LESA, Ravnik pri Hotedršici 4, Hotedršica
KRMAVNAR
RAZREZ LESA, Laze 57a, Logatec
STANISLAVA s.p.
LOGAR JANEZ s.p.
“LOGAR” NOTRANJA OPREMA SVETOVANJE IN MONTAŽA,
Rovte 104f, Rovte
LOGAR SILVO s.p.
“MIZARSTVO” IN ZAKLJ. DELA V GRADBENIŠTVU, Rovte 104, Rovte
MALAVAŠIČ MATJAŽ s.p. MIZARSTVO MALAVAŠIČ, Ograje 21, Vrhnika
MERLAK STANISLAV s.p. ŽAGARSTVO, Rovte 105, Rovte
MIHEVC FRANC s.p.
ŽAGARSTVO, Gozdna pot 14, Logatec
MIHEVC GREGOR s.p.
ŽAGARSTVO IN PREVOZI, Žibrše 25, Logatec
MOLK ALOJZ s.p.
MIZARSTVO MOLK, Gorenjska cesta 8, Logatec
NAGODE FRANC s.p.
ŽAGANJE IN SKOBLANJE LESA, Hotedršica 54, Hotedršica
BEČAJ ROBERT s.p.
CVETKOV PANČO s.p.
ČUK ANDREJ s.p.
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ŽAGARSTVO, Strmica 23, Logatec
JANDOR, Vodovodna cesta 27, Logatec
MIZARSTVO IN STEKL. TER IZDEL. IN MONTAŽA STAVB. POHIŠTVA,
Tržaška cesta 64, Logatec
NAGODE JOŽEF s.p.
MIZARSTVO, Novi Svet 10, Hotedršica
NAGODE MARJAN s.p.
MIZARSTVO IN TESARSTVO, Režiška cesta 28, Logatec
NAGODE MARJAN s.p.
MIZARSTVO NAGODE, Rovtarske Žibrše 14, Rovte
OBLAK NIKO s.p.
ŽAGARSTVO IN SUŠENJE LESA, Lavrovec 21, Rovte
PETROVČIČ JANEZ s.p.
ŽAGANJE HLODOVINE, Petkovec 41, Rovte
PETROVČIČ JOŽE s.p.
OKNA PETROVČIČ, Naklo 3a, Logatec
PETROVČIČ PETER s.p. SPLOŠNO MIZARSTVO, Naklo 3, Logatec
PIVK JANEZ s.p.
ŽAGARSTVO, Medvedje Brdo 26, Rovte
ROŽMANC JOŽE s.p.
MIZARSTVO ROŽMANC LESENE STOPNICE, Tržaška cesta 57, Logatec
ROŽMANEC GREGOR s.p. MIZARSTVO ROŽMANEC, Tržaška cesta 55, Logatec
SEDEJ MATIJA s.p.
ŽAGARSTVO SEDEJ, Hlevni Vrh 4, Rovte
TOMAZIN TOMAŽ s.p.
MIZARSTVO DANIEL, Tabor 3, Logatec
TRČEK ROBERT s.p.
MIZARSTVO IN MONTAŽA STAVB. POHIŠTVA, Petkovec 56a, Rovte
TRČEK SIMON s.p.
MIZARSTVO, Rovte 52, Rovte
TREVEN ANTON s.p.
TALG, Petkovec 38, Rovte
TREVEN BLAŽ s.p.
ŽAGARSTVO, Rovte 4, Rovte
TREVEN JANEZ s.p.
IZDELOVANJE OPAŽNIH DESK IN DECIM. LESA, Petkovec 46, Rovte
TURŠIČ JOŽE s.p.
GOZDARSKE STORITVE, Laze 68, Logatec
ZELENEC ANDREJ s.p.
MIZARSTVO, Hotedršica 61, Hotedršica
ŽERJAL HENRIK s.p.
ŽAGANJE LESA, Medvedje Brdo 6a, Rovte
NAGODE FRANC s.p.
NAGODE JANEZ s.p.
NAGODE JANEZ s.p.

Peter Petrov~i~, Edvard Šinkovec
in Dušan Jerina sredi kopice
pokalov – v rokah logaških
športnikov sta najpomembnejša
pokala: prehodni in za skupno
zmago, 2005.

DRUGE DEJAVNOSTI
ARH MARIJA s.p.
BERGNACH MIRO s.p.
DODIČ ROMAN s.p.
GUTNIK ALJOŠA s.p.

MARS, RAČUNOVODSKE STORITVE, Kalce 31e, Logatec
IZDEL. DROB. PAPIRNIH IN PLAST. IZDELKOV, Grčarevec 56, Logatec
RESAL, LASERSKO GRAVIRANJE, Kalce 5d, Logatec
FOTOKOPIRANJE, RAZMNOŽEVANJE IN PREPISOVANJE,
Notranjska cesta 8, Logatec
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Med polhanjem; od leve Peter
Skapin, predsednik OOZ
Ajdovš~ina, Edvard Šinkovec,
predsednik OOZ Logatec, Andrej
Grom, podpredsednik
OOZ Logatec in Štefan Pavljanek,
predsednik UO OZS.

HASLER BRANKO s.p.
JAMNIKAR BREDA s.p.
KRALJ VINCENCIJ s.p.
KRČ MAJA s.p.
KUSTERLE SLOBODANKA
MARINA s.p.
LAZAR MIHAELA s.p.
MANEVSKI
ALEKSANDRA s.p.
MIBO MODELI d.o.o.
NAKLO d.o.o.
NOVAK JANEZ s.p.

ČEVLJARSTVO O&H, Čevica 2, Logatec
ŠIVILJSTVO-POPRAVILA, Stara cesta 41, Logatec
DIMNIKARSTVO KRANER, Notranjska cesta 14, Logatec
KNJIGOVEŠTVO IN KARTONAŽA, Krpanova ulica 6e, Logatec
ETIENNE ŠIVILJSTVO IN TRGOVINA, Kalce 20d, Logatec
EMBALAZAR, Rovtarske Žibrše 13a, Rovte
FOTO STUDIO SANNJA, Stara cesta 6, Logatec

PROIZVODNJA, PRODAJA IN ZASTOPSTVO, Čevica 6, Logatec
Notranjska cesta 14, Logatec
“PLASMA” KOVINSKA GALANTERIJA IN PREDELAVA PLASTIČNIH MAS,
Hotedršica 71, Hotedršica
OGRIN MIRAN s.p.
OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ,
Vodovodna cesta 6b, Logatec
OMAHEN BOJAN s.p.
KOVINOPLASTIKA, Jačka 45, Logatec
POPIT SONJA s.p.
ŠIVILJSTVO, Pavšičeva ulica 41, Logatec
ŠETINA JOŽE s.p.
PLETILJSTVO, ŠIVILJSTVO, POZAMENTERIJA, Čevica 20, Logatec
ŠIMENC BOŠTJAN s.p.
KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA ERKER,
Tržaška cesta 42, Logatec
ŠINKOVEC EDVARD s.p. ŠINA, Stara cesta 32, Logatec
ŠUBIC GREGOR s.p.
POLNJENJE KEMIČNIH IN KOZMETIČNIH IZDELKOV,
Tržaška cesta 34, Logatec
ŠUBIC IZTOK s.p.
POLNJENJE KOZMETIČNIH - KEMIČNIH IZDELKOV IN PRODAJA DARIL,
Notranjska cesta 14, Logatec
TREVEN JOŽE s.p.
KARTONAŽA, Petkovec 11b, Rovte
TURK JOŽE s.p.
POSREDNIŠTVO TER IZDELAVA EMBALAŽE,
Rovtarske Žibrše 7b, Rovte
URŠIČ DARKO s.p.
ROLETARSTVO, Strmica 19, Logatec
VILAR DRAGO MITJA s.p. SITOTISK “VIDRA”, Stara cesta 9, Logatec
VIŠNIČ LUDVIK s.p.
INTROCOM ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE,
Tržaška cesta 11, Logatec
VOCHL ANTON s.p.
VZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE & VARSTVO PRI DELU,
Gozdna pot 1a, Logatec
Podatki s konca junija 2006
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POGLED V ARHIV
Mira Hodnik, univ. dipl. zgod.
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ARHIVSKA GOVORICA
O NAŠIH ROKODELCIH
IN OBRTNIKIH

OD CEHOVSTVA DO MERKANTILIZMA



Obrt je gospodarska dejavnost in jo praviloma izvajajo strokovno usposobljeni posamezniki sami oziroma s pomočjo majhnega števila pomočnikov
ali vajencev. Že v najstarejših časih je bila enakovredna poljedelstvu. Izdelava orodja, posode, orožja je bila nujno potrebna za človekovo preživetje.
Praviloma so to izdelovali spretnejši ljudje za svoje potrebe ali za širši krog
prebivalstva. Večji obseg dejavnosti pa je postal način za zaslužek in dobiček.
Seveda, je bila obrtna dejavnost skozi vsa obdobja prilagojena okolju, saj sta
bili surovinska podlaga (kamnina, glina, les, ruda …) in prometna povezava
odlučujoči pri nastanku določene dejavnosti.
V srednjem veku je obrt pridobila nove razsežnosti in veljavo. Obrt in
seveda z njo povezana trgovina sta predstavljali gospodarsko osnovo mest
in trgov. V mestih so se obrtniki že v 14. stoletju povezovali v združenjih ali
cehih za posamezne obrtne panoge. S tem so poskušali zaščititi tržne koristi in nadzor kakovosti ter splošno strokovno podkovanost obrtnikov.
Podeželsko prebivalstvo je bilo s tem postavljeno v neenakopraven položaj
in ni moglo konkurirati s svojimi izdelki. Poleg tega je zemljiški gospod
omejeval njihovo dejavnost oziroma trgovanje. Na podeželju so še vedno
lahko izdelovali določene predmete v okviru kmetije – domače družinske
skupnosti – za lastne potrebe ali za zamenjavo, kasneje pa tudi za prodajo,
ker jim je zemljiški gospod naložil nove denarne dajatve. Praviloma je bila
obrt na podeželju izrazito sezonska, torej v zimskih mesecih, ko ni bilo dela
na polju ali v gozdu. Čeprav je kakovost močno zaostajala za izdelki mestnih
obrtnikov, pa so bili izdelki kmečkih obrtnikov zaradi nižje cene veliko
dostopnejši. Mesta so se borila tudi proti vedno večji udeležbi kmeta v transportu in trgovini. Z raznimi omejitvami in celo prepovedmi so poskušali
zajeziti delovanje podeželja na tem področju, a velikokrat neuspešno.
V 15. stoletju so se na podeželju večale socialne razlike. Kmetije so se
delile, postajale vse manjše. Mala posestva niso mogla preživeti večštevilnih
družin. Nastajal je sloj prebivalstva, ki so ga poimenovali kmečki proletariat.
To so bili kajžarji, bajtarji, gostači ali kar mali kmetje. Na Logaškem se je
kajžarstvo močno razmahnilo. Vse to je sililo prebivalstvo v dodatne dejav-
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nosti, in domača obrt je temu sloju zagotavljala dodatni vir zaslužka ali vsaj
minimalno življenjsko raven. Prepletanje poljedeljstva in posameznih panog domačih obrti na slovenskih tleh je ves čas tega obdobja veljala za zanimiv fenomen zgodovinskega razvoja obrtništva nasploh vse tja do novejšega časa, ko je industrija postopoma prevzemala prvo mesto in je prenekatera obrt začela propadati.
Že v 14. in 15. stoletju so vladarji izdajali odločbe, ki so prepovedovale
kmetom trgovino in omejevale obrt. Mestno trgovino so ogrožali zemljiški
gospodje, ki so hoteli sami trgovati s podložniškimi pridelki. Znana je pogodba med mesti in drugimi deželnimi stanovi na Kranjskem iz leta 1492, ki
je določala, da v nobeni fari miljo od Ljubljane, Kranja, Novega mesta in
Kamnika ne sme biti več kot po en kovač, krojač in gostilničar. Dovoljen je
bil le kmečki tovorniški promet. Letni sejmi, kjer so trgovali z rokodelskimi
proizvodi, so ostali v istem obsegu, popolnoma prepovedani pa so bili tedenski sejmi na podeželju.
V mestih so se obrtniki organizirali v cehe in so si tako poskušali pridobiti monopol nad obrtjo in prodajo. Pogosto so se združevali tudi v različne bratovščine, ki so imele verski značaj. Cehovska združenja so se v 15.
in 16. stoletju vedno bolj množila in sprejemala pravilnike, ki so vplivali na
kvaliteto izdelkov in enotno ceno. Prav tako so obrtnike ščitili pred konkurenco domačih in tujih obrtnikov. Sčasoma se je izkazalo, da to ni dobro vplivalo na zdravo konkurenco, in velikokrat je bil potreben poseg višjih oblasti,
ki so poskušale samovoljno postopanje cehov ukrotiti s policijskimi redovi
in patenti. Vsi poskusi so bili, žal, neuspešni. Stanje je postalo nevzdržno, ko
si je državno gospodarstvo prizadevalo dvigniti produktivne sile vse države
in s tem zasenčilo – onemogočilo mestno gospodarstvo. Šele Komerčni
patent Karla VI. iz leta 1717 je poudaril že obstoječe in predvsem vpeljal
nove produktivne rokodelske in industrijske panoge. S tem cesarskim patentom je bilo zagotovljeno podeljevanje privilegijev in svoboščin domačim
in tujim mojstrom. Prizadevanja državne uprave, da bi sprostili vse produktivne sile, so ovirale cehovske organizacije, zato je bil leta 1732 izdan patent
o rokodelstvu za notranjeavstrijske dežele. Cehovska avtonomija je bila ukinjena in vsa cehovska pravila, ki jih ni potrdil deželni knez, so bila razveljavljena. Končna določila tega patenta so predvidevala tudi ukinitev oziroma
popolno prepoved cehov, če ne bi spoštovali vseh določil.
Leta 1765 so proizvajalne obrti glede na razpečevanje izdelkov razdelili
na komercialne, policijske in proste.1
Komercialne obrti so delale za širši trg, tudi za izvoz in potrošnike zunaj
mesta oziroma so imele možnost za takšen razvoj. Osvobojene so bile pretirane odvisnosti od krajevnih oblasti. Obrtniki so bili brez privilegijev in so
imeli le pravila za vzdrževanje reda. Po letu 1848 so se komercialne obrti vse
bolj izenačevale s policijskimi.
Policijske obrti so bile vse panoge, ki so delale za trg, in tiste, ki jih je bilo
treba iz varnostnih in zdravstvenih razlogov posebej nadzorovati. Torej je
bila neprioritetna obrt, ki je proizvajala samo za lokalne potrebe. Načelo
1

Irena Lačen Benedičič: Razvoj obrti od 15. do 19. stoletja, Zbornik Obrt v našem Kraju, Lj., 1998
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merkantilizma v gospodarstvu, ki ga je v tem obdobju podpirala avstrijska
državna politika, je pač nasprotovala monopolizmu zaščitenih obrti, ki so
bile organizirane v cehih. Število policijskih obrti je bilo v sorazmerju z
lokalnimi potrebami. Na Logaškem je bilo tovorništvo in prevozništvo zelo
razvito, zato so se obrti, povezane s tem (kovaštvo, sedlarstvo, kolarstvo),
številčno množile.
Proste obrti pa so bile tiste, ki so jih že dolgo pred to kategorizacijo
opravljali na deželi zunaj cehov.
Sredi 18. stoletja so vse cehovske pravice, ki so bile prenosljive po dedovanju, prodaji ali darovanju, postale realne. Praviloma so v mestih obrtne pravice tretirali kot nepremično premoženje in ga kot tako od leta 1756
vpisovali v zemljiško knjigo. V obdobju Ilirskih provinc so bili cehi odpravljeni in prišlo je do obrtne svobode. Tako je pod francosko oblastjo, ki je
uvedla gospodarsko svobodo lahko opravljal obrt vsakdo, ki jo je prijavil
oblastem in plačeval davek.

PO POTEH OBRTNIH SVOBOŠČIN



Novo poglavje v razvoju obrti se je odprlo leta 1859, ko je začel veljati novi
obrtni zakon, ki je uzakonil obrtno svobodo. Temu so nasprotovali majhni
obrtniki. Zakon je razlikoval sprva dve vrsti obrti: prosto in koncesionirano. Za prosto obrt je zadoščala prijava, ki jo je obrtnik vložil pri upravnem
oblastvu brez kakršnihkoli omejitev. Za koncesionirane obrti pa je bilo
treba doseči pristanek upravnega oblastva, ki je soglasje izdalo glede na
pogoje, ki jih je zahtevala obrt. Seveda, pa so bili pri tem odločilni tudi
javni interesi. Obrtni zakon so nenehno spreminjali in dopolnjevali in leta
1883 so dodali še tretjo vrsto obrti – “rokodelsko obrt”. Zanjo ni zadoščala
le prijava, ampak je bilo treba predložiti tudi izkaz kvalifikacije.
Druga polovica 19. stoletja je bila za razvoj obrti dokaj neugodna. Zaradi procesa spreminjanja gospodarsko-socialnih razmer, povzročenih z industrializacijo in razvojem prometnega omrežja, je bila obrt med najbolj
prizadetimi. Vsaka nova tovarna ali razširitev obstoječih je zaradi značilnosti množične produkcije – cenenost, oblikovanje, trenutne dostopnosti
zaradi razvoja železniškega omrežja – odžirala vsakdanji kruh obrtnikom.
Seveda, so to najprej in najbolj občutili v mestih, kasneje pa na podeželju.
Med najbolj prizadetimi obrtnimi panogami v razvoju industrializacije je
bila prav gotovo tekstilna obrt. V procesu industrializacije je bilo za obrtnike in obrt značilno stalno nihanje med ohranitvijo lastne gospodarske
osnove in preživetja gospodarskega subjekta ter na drugi strani pa nevarnost zdrsa med proletariat. Seveda, so spremembe potekale postopoma.
Staro in novo se je prepletalo, številne vmesne in prehodne oblike ureditve obrtnega delovanja so relativno dobro premostile nekatere prepreke.
Industrializacija ni povzročila samo negativnih učinkov. Res da je v večini
primerov odpravljala določene obrti, vendar pa je sočasno potekal tudi proces
nastajanja novih obrti, ki jih je terjal razvoj industrije, tehnike in tehnologije.
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Poleg tega so nastajali novi gospodarski odnosi. Svobodna gospodarska
konkurenca je najedala socialno-ekonomsko okolje, v katerem so cehi do
tedaj igrali pomembno vlogo. Moč vpliva cehov je strmo padala in večalo
se je število cehovskih spon, oproščenih obrti. Po vsej deželi so bile razpršene obrti, nad katerimi ni imel nihče popolnega pregleda, sami obrtniki pa niso potrebovali nobene stanovske organizacije. To je bilo značilno
za stroke, ki so predelovale naravne dobrine (lan, kože, volno, les …).
Kot že rečeno, je obrtni zakon iz leta 1859 uvajal moderen, svoboden
gospodarski sistem. Tudi v obrti se je v skladu z zahtevami liberalnih gospodarskih nazorov uveljavljal konkurenčen boj, ki je odpravljal monopolizacijo trga. Poslej je bilo opravljanje obrti v večini primerov povsem svobodno. Zadostovala je le prijava dejavnosti pri oblasteh; od tod tudi poimenovanje: prosta obrt. Za določene dejavnosti, ki so bile družbeno pomembnejše, pa si je država pridržala izrecno pravico do podeljevanja dovoljenj
– koncesij za opravljanje obrtne dejavnosti. V to področje so sodile naslednje obrti: gostilničarstvo, tiskarstvo, knjigotrštvo, prevoz oseb, gradbeništvo, dimnikarstvo, trgovina s starinami, orožjem, strupi in zdravilnimi zelišči.
Od tod poimenovanje koncesionirane obrti.
Novi zakon je torej omejil gospodarsko moč cehov, medtem ko je pa
poskušal socialno vlogo ohraniti z določitvijo možnosti prostovoljnega
združevanja obrtnikov v posebnih združenjih, neke vrste zadrugah, ki naj
bi pospeševale razvoj obrti, nadzirale delovne pogoje in strokovno
izobraževanje ter z oblikovanjem posebnih skladov skrbele za nadomestitev izpadlega dohodka članom v primeru krajše ali daljše onemoglosti
za delo, predvsem zaradi bolezni.

OBRTNA ZDRUŽENJA ZOPER RECESIJO
Industrializacija, svoboden pretok ljudi, blaga in kapitala po vsej državi sta
od srede 19. stoletja dalje dodatno povzročila recesijo v obrti. Cenejše in
lepše oblikovano industrijsko oblikovano blago je prevzelo marsikateremu obrtniku vsakodnevni zaslužek. A v osemdesetih in devetdesetih letih,
ko je bilo avstrijsko in evropsko gospodarstvo v vzponu, je tudi slovenska
obrt doživljala nove, boljše čase. Država je sprejela obrtno-zaščitniško zakonodajo, s katero je poskušala obvarovati predvsem srednji sloj, ki je bil
zaradi številčnosti pomemben stabilizacijski dejavnik v družbi.
Poleg svobodnih oziroma prostih ter koncesioniranih obrti je država
uvedla še rokodelske obrti. Pri tej obrti je država od nosilca dejavnosti
zahtevala tudi strokovno usposobljenost in javno preverljivo verifikacijo
te usposobljenosti. V to kvalifikacijo so se uvrščale vse klasične proizvodne
in storitvene obrti. Pojem proste obrti pa je čedalje bolj zajemal le industrijo, kar pa so urejali z drugo zakonodajo. Država je sprejela še nekaj novih
predpisov, ki so veljali za obrt in gospodarstvo v celoti. Obrtniki so morali
biti polnoletni, opravilno sposobni in niso smeli biti nosilci javnih funkcij.
Poleg tega je moral biti obrtnik moralno neoporečen. Sočasno je država z
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odločitvijo o obveznem ustanavljanju bolniških blagajn še bolj zavezala
obrtna združenja k okrepitvi njihove socialne vloge. Ena izmed pomembnejših obrtnih združenj je bila Zveza obrtnih zadrug, ki je bila ustanovljena leta 1903 in je združevala obrtne zadruge na Kranjskem.
Zanimivo je bilo ustanavljanje novih obrti, kot so mehaniki in elektrotehniki; marsikateri obrtnik se je lahko prilagodil novim razmeram. Z ustanavljanjem in razvojem denarnih institucij (hranilništvo, bančništvo) je slovensko obrtništvo na podeželju in v mestih pridobilo nov zagon za delovanje. Za izboljšanje razmer je država ustanavljala še posebne deželne
ustanove (poleg Zbornice za trgovino, obrt in industrijo, ki je delovala vse
od leta 1850), ki so na enem mestu zbirale podatke o stanju in potrebah
obrti. To vlogo je na Kranjskem opravljal leta 1910 ustanovljeni deželni
Zavod za pospeševanje obrti.
Po razpadu Avsto-Ogrske države in vključitvi Slovenije v Jugoslavijo so
se razmere seveda nekoliko spremenile. Do leta 1932, ko je bil sprejet nov
zakon, je veljala še avstrijska zakonodaja. Ta zakon je še dodatno utrdil
pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti z zahtevo po dosledni javni verifikaciji strokovne usposobljenosti nosilca in pomočnikov, kar se je dokazovalo s potrdili o opravljenih mojstrskih in pomočniških izpitih. Še naprej
pa je ostalo v veljavi tudi obvezno združevanje obrtnikov istih ali sorodnih
strok v obrtniška združenja, ki so bila včlanjena v Zbornico za trgovino,
obrt in industrijo. Spremembe so bile predvsem vsebinske narave. Nagla
industrializacija, predvsem v tekstilni in čevljarski panogi, je ponovno
močno zamajala obstoj krojačev, šivilj, čevljarjev in usnjarjev. V Logatcu je
bila že od leta 1933 poslovalnica – trgovina češke obutvene industrije Bat’a,
kar je po vsej verjetnosti nekoliko okrnilo posel logaških čevljarjev. Zaradi
spremenjenega načina življenja in razvoja prometa so krizo občutili kovači,
sedlarji, ključavničarji in podobne obrti. Ne gre pri tem prezreti dejstva,
da je bila Slovenija med obema vojnama dokaj revna dežela in tudi miselnost prebivalstva je bila dokaj nepotrošniško usmerjena, kar je še dodatno
otežilo delovanje obrtnikov. Gospodarska kriza v tridesetih letih 20. stoletja je razmere še občutneje poslabšala. Mnogi obrtniki so obupali in opuščali
dejavnost, obrt pa tudi uradno odjavljali. Ta trend je bil opazen tudi v logaški občini.
Kljub neobetavnim razmeram pa je za trideseta leta značilna izjemno
velika rast sive ekonomije ali “šušmarstva” – pojav, ki ga ni in verjetno ga
ne bo mogoče nikoli izkoreniniti kljub raznim prizadevanjem oblasti in
registriranih obrtnikov. Po nekaterih ocenah se je s šušmarstvom ukvarjalo več kot deset tisoč ljudi, kar je pomenilo približno polovico uradno
prijavljenih obrtnikov. Vsi, ki so se ukvarjali s sivo ekonomijo, so se nemalokrat sklicevali na stališče, kar je z razumevanjem sprejela tudi oblast, “da
ne gre kaznovati ljudi, ki so brez lastne krivde zašli v bresposelnost in
pomankanje”.2

2

Žarko Lazarevič: Temeljne razvojne poteze v obrti od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne,
Zbornik Obrt v našem kraju, Lj., 1998.
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RAZVOJNE POTI PREK
TOVORNIŠTVA IN FURMANSTVA
Logatec je zaradi svoje ugodne lege v zgodovini odigral pomembno vlogo. Do prihoda železnice in še kasnejše preselitve sedeža okrajnega glavarstva v Logatec je bilo območje pretežno agrarno usmerjeno. V preteklosti so tod mimo potekale pomembne trgovske poti iz notranjosti k morju in nasprotno. Obsežni gozdovi v okolici so pogojevali razvoj obrti, ki je
bila povezana z lesom. Neagrarne dejavnosti, ki so nastale na podlagi danih
možnosti, so marsikateremu kmetu ponudile dodaten vir zaslužka. Poleg
tega so se razvile še druge zvrsti obrti, ki so bile nepogrešljive oziroma
tesno povezane med seboj.
Daleč najpomembnejša dejavnost je bila vsekakor furmanstvo in še pred
tem tovorništvo. Tovorništvo podložnikov je bilo najbolj na široko nedvomno povezano s kmečko trgovino. Medsebojna odvisnost je bila tolikšna, da
so tudi kmete, ki so kupčevali, poimenovali kar tovorniki (Saemer). Furmanstvo se je delilo na: furanje na dolge razdalje, furanje na krajše razdalje in
furanje za dom.
Prvi večji udarec je prevozništvo doživelo z železnico skozi Logatec
1857 leta. Promet se je preusmeril in dobršen del furmanov je s tem izgubilo vir zaslužka. Preostalo jim je le furanje za potrebe idrijskega rudnika.
Furmanstvo, s katerim se je ukvarjal dobršen del prebivalstva, je bilo tudi
eden izmed pogojev vključevanja kmečkega prebivalstva v kmečko trgovino. Zemljiški gospod je kmetom nalagal vedno nove dajatve, ki so jih morali plačevati v denarju. Tako so bili kmetje prisiljeni trgovati s presežkom
svojega pridelka, in kar je bilo še drznejše, so kmetje celo zahtevali, da jim
zemljiški gospod omogoči nekaj fur za svoj čisti izkupiček.
Na logaškem zemljiškem gospostvu skoraj ni bilo podložnika, ki se ne bi
ukvarjal s tovorništvom in kupčevanjem. Kranjski vicedom je sredi 16. stoletja štel logaške kmete med najbogatejše deželnoknježje podložnike na
Kranjskem in samo gospostvo med najbolj donosne v deželi.3 Vicedomski
urad je vodil sezname vprežne živine. Večje število konj je bilo na zemljiških gospostvih od Vrhnike do Postojne. Logaški podložniki so imeli na
svojih kmetijah tudi 4 do 5 in celo 8 konj, s katerimi so tovorili. Nadvojvoda
Karel je po prevzemu idrijskega rudnika živega srebra leta 1575 celo odredil, da morajo imeti podložniki – tovorniki za tovorjenje žita z Vrhnike v
Idrijo in živega srebra v nasprotni smeri na razpolago po dva konja. To je bil
minimalen delež, če se je hotel podložnik resneje ukvarjati s tovorjenjem.
Podložniki so deloma tovorili v obliki tlačnega tovorništva (Samfahrt), deloma pa so bili za svoje delo plačani.4 Logaški podložniki so se nad tovrstno
tlako pritoževali in se hitro odzvali v primeru “nerazumevanja” zemljiškega
gospoda. Del kmečke trgovine se je pač odvijal tudi tihotapsko, po skrivnih
poteh, mimo obveznih poti in mitnic. Razni vladarjevi ukrepi (povečano število
3
4

Ferdo Gestrin: Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem, Slovenska matica, Lj. 1991, str.281.
Tlaka se je delila na osebno in vprežno oziroma tovorno. Podložnik jo je moral opraviti sam ali
pa s svojo živino. V tem primeru je zanj po vsej verjetnosti tovoril kajžar.
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mitnic, oboroženi hlapci, ki jih je država plačevala za iskanje tihotapcev ...),
seveda, niso pripomogli k reševanju problematike tihotapstva. Logaški
podložniki so bili nemalokrat privedeni pred idrijskega sodnika zaradi
tihotapljenja živega srebra.5
Furmani so prevažali najrazličnejše blago: žito, sol, vino, sadje, železo,
les, živo srebro, tkanine … Na tovornike in furmane pa so prežale še druge
nevarnosti. Rokovnjači. Cesta med Vrhniko in Logatcem, med Kalcami in
Postojno, med Kalcami, Godovičem in Idrijo je potekala skozi nepregledne
gozdove, zato so tovorniki in furmani vozili v skupinah, ki jih je spremljalo
tudi oboroženo spremstvo. To so bili možje na konjih, oboroženi s samokresi in drugim hladnim orožjem. Rokovnjači so imeli svoje zaupnike tudi
med krčmarji, uradnimi slugami in biriči, kar jim je velikokrat pomagalo,
da so prišli do dragocenega tovora.6
Potem ko se je v 18. stoletju cestna infrastruktura izboljšala, so tovornike, ki so tovorili le s konji, zamenjali furmani, ki so tovor prevažali na težkih
vozovih ali parizarjih. Takrat so imeli gostilničarji v logaškem gospostvu
zaposlene še žlajfarje in forajtarje. Prvi so s svojo vprego pomagali furmanom zavirati voz po klancu navzdol, drugi pa so pomagali pri vleki voza v
klanec.
5
6

Mira Hodnik: Tihotapci živosrebrne rude v 18. stoletju, Idrijski razgledi, Idrija 1995.
Milan Trobič: Furmanstvo med kraji Dunaj – Logatec – Planina pri Rakeku – Trst od leta 1720 –
1857, Logaške novice, letnik X, december 1984.
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in Pod Strmico (lastniki mlinov in
`ag so ozna~eni z znakom, ki
spominja na vodno kolo).
Arhiv republike Slovenije, fond Franciscejski kataster za Kranjsko, AS176, katastrske mape.
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TOVORNIKI IZ URBARJA 1776
Prva urbarja, ki omenjata tovorništvo logaških podložnikov poimensko,
sta urbarja iz leta 17187 in 17768. Skoraj vsaka kmetija je morala opravljati
tovorno tlako (Sambtfahrt). Za ilustracijo navajamo tovornike, zapisane v
urbarju iz leta 1776, ki so se vsekakor ukvarjali s prevozništvom.
●
Iz Gorenjega Logatca: Hanše (Janez) Urbančič, Martin Jurina, Alojz
Nagode, Jakob Širca, Matia Jurina, Jernej Šemrov, Štefan Kunc, Gregor Jurina, Miha Gostiša, Štefan Kunc, Martin Turk, Gregor Jurina, Matevž Maček,
Matevž Turk, Tomaž Koggej, Jurij Jurina, Anton Gostiša, Primož Rupnik, Miha
Osswout, Gregor Paulovčič, Hannsche Tschug (Janez Čug), Gregor Jurina,
Jakob Merlak, Andre Logar, Jakob Skirza, Matia Gostiša in Jožef Plešnar.
●
Iz Dolenjega Logatca: Jakob Kokall, Jakob Šebenik, Anton Kermaunar, Tomaž Kollar, Matia Molle, Matevž Musec, Simon Žagar, Gašper Slauz,
Janez Pogoreuz, Matevž Mihevc, Primož Škoff, Andre Smolle, Jurij Gostiša,
Andrej Nagode, Janez Baptist von Schitdenfeldt, Luka Jurina, Martin Musec,
Miklavž Musec, Matevž Mihevc, Primož Žagar, Simon Mihevc, Matija Mihevc, Jakob Gostiša, Matija Mollekh, Miha Gostiša, Matija Mihevc, Jurij Mihevc, Andrej Šuštaršič, Martin Kokhall, Miha Kokhall, Primož Franck, Gregor Mačeg, Urban Gruden, Vastian Mačeg, Tomaž Kollar, Matija Mačeg,
Jernej Musec, Matija Musse, Matevž Petrovčič; Jakob Masle, Jurij Šemrou,
Urban Fister, Martin Urbas, Gregor Fister, Anton Juntz, Paulle Mihevc, Jurij
Mihevc (Valentin), Jurij Mihevc (Lovre), Urban Mihevc, Valentin Slauz,
Matevž Mihevc, Andrej Marout, Andrej Mihevc in Jakob Mesojedec.
●
Iz Hotedršice: Matija Leskovic, Miha Rupnik, Valentin Grum, Jernej
Vauken, Anton Nagode, Gregor Nagode, Matevž Tomažin, Andrej Grum,
Matevž Plečnik, Andrej Brus, Štefan Leskovic, Jernej Petrovšeg, Jurij Rupnig, Lovre Merlak, Andrej Vauken, Matevž Čuk, Gregor Kobau, Jakob Vauken
(pred njim Gašper Popit), Andrej Nagode, Jernej Vauken (Matija), Anton
Tomažin, Simon Petrič, Andrej Petrovčič, Anton Korenič, Urban Nagode,
Jožef Nagode, Tomaž Nagode, Blaž Nagode (prej Andrej Kamenšek) in
Matija Dolenc.
●
Iz Žibrš: Jurij Slabe, Jakob Turk in Andrej Mlinar.
●
Iz Rovt: Luka Jereb, Martin Turk in Luka Petkovšek.
Kasneje so se nekateri lastniki zamenjali. Posestvo je prešlo bodisi z
očeta na sina bodisi s porokami ali celo nakupi na novega lastnika, ki pa je
bil prav tako dolžen opravljati tovorno tlako.
V času tovorništva in furmanstva so se v logaškem gospostvu razvile še
druge veje obrti, ki so bile nujno potrebne za normalno delovanje prevozništva. Iz nam poznanih najstarejših arhivskih virov bi težko napisali
kaj oprijemljivejšega in določnejšega o tem, da so se kmetje res ukvarjali s
kako obrtjo. Vsekakor pa lahko predvidevamo, da je cvetelo gostilničarstvo, kovaška in kolarska obrt, krojaštvo, čevljarstvo, obrt, ki je bila povezana s
predelavo lesa: tesarstvo, žagarstvo in ne nazadnje, tudi mlinarstvo in zidars7
8

Arhiv Republike Slovenije, Rokopisna zbirka I/28 u.
Graščinski urbar Gospostva Logatec od leta 1776; hrani ga Knjižnjica Logatec.
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tvo. Ker se kmetje in kajžarji niso poglavitno ukvarjali samo z obrtjo, ampak jim je bila agrarna dejavnost še vedno glavni vir zaslužka, niso v nobenem urbarju zapisani kot nosilci neke dejavnosti. Tudi na podlagi urbarialnih dajatev ne moremo priti do nekega sklepa o delu obrtnikov.
Na tem mestu želimo omeniti še pojav kajžarstva na Logaškem. Kajžarstvo
je bil nov pojav na našem podeželju, zlasti od 15. stoletja dalje. Kajžarji (bajtarji, kočarji) so bili osnovni tip agrarnega polproletariata, ki je z družino
živel v svoji hišici, obdeloval nekaj malega svoje zemlje, sicer pa je iskal
možnosti za preživetje v dninarstvu, domači obrti ali podobnih zaposlitvah.
Kajžarji so se ukvarjali tudi s tovorništvom, vendar je malo verjetno, da bi za
to uporabljali svojo živino, ker je verjetno sploh niso imeli. Večja je verjetnost, da so kot dninarji pri kmetih tovorili s tovorno živino gospodarjev.9
Nekoliko si lahko pomagamo z maloštevilnimi priimki, navedenimi v
urbarjih Logaškega gospostva, ki kažejo na obrtne dejavnosti na Logaškem.10
“Obrtniški” priimki kmetov in kajžarjev so: Schneider (Lucas Schneider),
Zümermann (Tomas Zümermann), Müllner (Martin Müllner), Schmid
(Ambrož Schmied, Oswald Schmied), Schuester (Andre Schustarschitsch),
Maurer (Gregor Maurer), Kramer (Jernej Krammer), Weber (Gregor Weber,
9

10

Življenje Logatčanov, raziskovalna naloga Osnovne šole “8 talcev” Logatec, mentorica Mira Hodnik, Logatec 2000.
Arhiv Republike Slovenije, Vicedomski urad za Kranjsko 1492 – 1747, AS1, Urbarji Gospostva
Logatec, leto 1496, 1515, 1527, 1611;
Arhiv Republike Slovenije, Rokopisna zbirka 1/28 u, Urbar 1718.
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Katastrska mapa Cerkovske
vasi (lastniki mlinov in `ag so
ozna~eni z znakom, ki
spominja na vodno kolo).
Arhiv republike Slovenije, fond Franciscejski kataster za Kranjsko, AS-176,
katastrske mape.



Matevž Weber) Dimnikar (Ahac Fegar), Kolar (Hanns Kollar), Bader (Petter Bader, Mihel Bader).
V urbarju iz leta 1496 sta vpisana kajžarja Marti des weber son (Martin,
tkalčev sin), Jannus Figar des schmid son (Janus Figar, kovačev sin).
Seveda, ne moremo z gotovostjo trditi, da so v tistem času ti ljudje res
opravljali določeno obrt, a glede na to, da priimki v tem obdobju še niso bili
povsem običajen pojav (urbarji iz leta 1496, 1515, 1527), lahko sklepamo, da
so se ljudje med seboj ločevali po delih, ki so jih opravljali. Saj nemalokrat še
danes uporabljamo za nekatere hiše izraz (domače ime), ki po vsej verjetnosti izhaja iz neke obrtne dejavnosti, pa čeprav se pri hiši pišejo danes
drugače in te vrste obrti danes ne izvaja nihče več (pri Malnar, pri Žnidar …).

OD PRVIH OMEMB OBRTNIKOV
Šele v urbarju iz leta 177611 sta navedena dva obrtnika. V župi (skupnost
ene ali več vasi) Gorenji Logatec je imel Martin Turk, stanujoč v Gorenjem
Logatcu štev. 18, kovačijo od leta 1792. Poleg kovačije je imel še kmetijo in
mlin. Pred njim je bil lastnik kmetije Andrej Paulovčič, leta 1809 pa jo je
prevzel Martin Turk (verjetno sin?).
V župi Dolenji Logatec je med kajžarji bil vpisan Jakob Mesojedec, ki
se je ukvarjal s kovaštvom, ključavničarstvom in kuhanjem oglja. Svojo kajžo
je imel postavljeno na kmetiji prav tako imenovanega Jakoba Mesojedca,
stanujočega v Dolenjem Logatcu štev. 1. V kakšnem razmerju sta bila (oče –
sin?), ni mogoče razbrati.
Kajžar Andrej Obreza iz Dolenjega Logatca se je ukvarjal z oglarjenjem.
Nadaljnji arhivski viri so skopi s podatki o obrtnikih. V napovednih
tabelah Terezijanskega katastra12 sta zapisana ponovno samo dva obrtnika.
V vasi Čevica se je s tkalstvom ukvarjal Urban Terček. Poleg tega pa je
imel še kajžo. V župi Schulter (območje od Zaplane do Medvedjega Brda)
je omenjen Matevž Kamenschek, ki je imel kmetijo in vinotoč.
Tudi v Jožefinskem katastru za Kranjsko13 je vpisan le že prej omenjeni
kovač Martin Turk iz Gorenjega Logatca štev. 18.
Statistični podatki, ki so navedeni v zapisnikih Franciscejskega katastra14 , nam podajo nekoliko plastično predstavo o obrteh. Podatki iz leta
1830 se zdijo zelo zanimivi, zato jih navajamo v celoti.
●
V Dolenjem Logatcu: 404 moški, 395 žensk; – 142 družin se je ukvarjalo s poljedeljstvom, 23 družin s poljedelstvom in majhnimi obrtmi.
●
V Cerkovski vasi: 380 moških, 401 ženska – 30 ljudi se je ukvarjalo z
majhnimi obrtmi.
●
V Rovtah: 419 moških, 454 žensk – 159 družin se je ukvarjalo s poljedelstvom, 8 ljudi se je ukvarjalo s policijskimi obrtmi.
11
12
13
14

Graščinski urbar 1776; hrani ga Knjižnica Logatec.
Arhiv Republike Slovenije, Terezijanski kataster za Kranjsko AS-174, Napovedne tabele, t. e. 9.
Arhiv Republike Slovenije, Jožefinski katster za Kranjsko, AS-175, t.e. 271.
Arhiv Republike Slovenije, Franciscejski kataster za Kranjsko, AS-176, Protokoli A-91, A-73, A-34,
A-50, A-175.
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●
V Hotedršici: 282 moških, 289 žensk – 80 družin je kmetovalo, 28 je
bilo obrtnikov, med temi: kovači, krojači, čevljarji, tkalci …
●
V Žibršah: 255 moških, 233 žensk – 8 je bilo obrtnikov, ki so obenem
še kmetovali.
Nedvomno je bilo kovačev, sedlarjev, kolarjev, krojačev, čevljarjev, gostilničarjev in podobnih poklicev, ki so bili nujno potrebni za vzdrževanje
in oskrbovanje tovornikov in kasneje prevoznikov dosti več. Prav tako so
bili nujno potrebni za preživetje prebivalcev Logatca.
Zanimiva je pripoved logaškega vedeža15 , ko je opisal prihod cesarja
Jožefa II. v Logatec ob njegovem potovanju v Italijo. Na poti z Vrhnike čez
Raskovec proti Logatcu (tod je potekala glavna pot) je eden izmed konj, ki
je prevažal cesarja, izgubil podkev. Cesar je moral na tistem mestu počakati,
da je prišel kovač iz Logatca in podkoval konja. To mesto so Logatčani nato
poimenovali “Vrh kladva”.
Glede na to, da je v zgodovini Logatca šlo skozenj kar nekaj pomembnih ljudi tistega časa (Napoleon I., general Murat, maršal Bernadotte …)
lahko sklepamo, da so bile ob poti tudi gostilne, ki bi lahko oskrbele in
prenočile tudi zahtevnejše goste. Razmah furmanstva je vsekakor vplival
na razvoj gostilničarstva. Seveda, so bili gostilničarji praviloma premožnejši
kmetje, ki so imeli dovolj kapitala, da so lahko organizirali furmanski promet
in odprli gostilno. Ko so prišli furmani v Logatec, so konje in vozove prepustili drugim, sami pa so šli v gostilno, da so se okrepčali in odpočili. Za
konje in vozove so poskrbeli kovači, kolarji, hlapci, ki so bili zaposleni pri
gostilničarju. V nekaterih hlevih je bilo prostora za 50 do 200 konj.16 Že v
preteklosti je bilo v Logatcu kar nekaj pomembnih in velikih družin, ki so
se izrazito ukvarjali s tovrstno dejavnostjo, kot so bile družine Obreza (kasneje je prevzel gostilno zet Dolžan (Dolschein)), Milavec, Fortuna in verjetno še katera.
Logaški vedež poroča tudi o oglarjih, ki so kuhali oglje v okoliških
gozdovih in so nekoč zakurili gozd. Baje so po tem dogodku Logatčani
tisti del gozda poimenovali Požganino.
Iz nam znanih arhivskih virov (urbarji, katastri, registri) ne moremo
najti nosilcev obrti poimensko, ker so se urbarialne dajatve plačevale le
od imetja v zemlji in ne od morebitnih dopolnilnih dejavnosti ali obrti,
razen pri mlinarjih in žagarjih. Imetniki vodnih mlinov in žag so bili zapisani
v urbarjih in registrih; ti so morali za svoje dejavnosti plačevati davek.
Obsežni gozdovi so dajali zaslužek ljudem, ki so se ukvarjali z obrtmi,
povezanimi z lesom: gozdnim delavcem, žagarjem in, ne nazadnje, trgovcem z lesom. Podjetnejši kmetje so si postavili vodne žage. Kmetje, ki
so pridelovali žito so potrebovali mlinarje, in kot bomo videli kasneje, jih
je bilo na Logaškem kar nekaj. Kdaj so bili postavljeni prvi mlini in žage
ob Logaščici in njenih pritokih, ni znano natančno, a vsekakor lahko sklepamo, da prva omemba mlina ali žage še ne pomeni tudi začetka njihovega
delovanja.
15
16

Spomini logaškega vedeža; napisal Franc Mihevc 1937 (fotokopije hrani Mira Hodnik).
Milan Trobič: Furmanstvo med kraji Dunaj – Logatec – Planina pri Rakeku – Trst od leta 1720 –
1857, Logaške novice, letnik X, december 1984.
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IZPRIČANI NAJSTAREJŠI MLINARJI
IN ŽAGARJI
Iz ohranjenih urbarjev Vicedomskega urada za Kranjsko si lahko ustvarimo sliko razvoja mlinarstva in žagarstva. Gospostvo Logatec je bilo razdeljeno na župe in zaradi preglednosti navajamo lastnike po časovnem
zaporedju, kakor si sledijo po urbarjih.

Iz urbarja Vicedomskega urada za Kranjsko iz leta 149617
●
V župi Gorenja vas (Oberndorf) ali kasneje Gorenji Logatec: Paul
Štrukl – mlin z dvema vzmetema – po vsej verjetnosti mlin z dvema mlinskima kamnoma; – Štefan Turislab – mlin; Černe Patnarich – mlin.
●
V župi Dolenji Logatec (Unter Lochatsch): Marnn ali Marun Paulusen – mlin; Wallant Vosman – dva mlina in stopa; Peter Pernard – mlin in
stopa; Primos Sewer – žaga.
●
V župi Šulter (Schulter)18 : Andree Ruedolff – mlin; Jure Pletschnikh –
mlin; Matevž Krummed (neznana obrt?).
●
V župi Hotedršica (Katederlitz): Štefan Stieckh – mlin; Videtz Pasterik
– mlin.

Iz Vicedomskega urbarja za Kranjsko iz leta 151519
V župi Gorenji Logatec: Casper Strukl (Gašper Štrukl) – mlin; Katarina (priimek ni naveden) – mlin; Steffan Juryslano (Štefan Jurislano) – dva
mlina in žaga.
●
V župi Dolenji Logatec: Martin Mulner – mlin.
●
V župi Šulter (Schulter): Gregor Slabe – mlin; Lucas Seyreitzer – mlin.
●
V župi Hotederšica (Kathedersitz): Jakob Semmbler – mlin; Jurij Kolar –
mlin.
●

Iz Vicedomskega urbarja za Kranjsko iz leta 1527
●
V župi Dolenji Logatec: Mihol Pavlin – mlin in žaga; Paul Knedellf
(Rudollf) – mlin in žaga; Wallandt Vosmann – mlin.
●
V župi Gorenji Logatec: Caspar Štrukl – mlin; Jurij Jurschel – mlin;
Auguštin Slawez – žaga.
●
V župi Šulter (Schulter): Lucas Kunar – mlin; Gregor Slabe – mlin;
Andre Pekošek – mlin.
●
V župi Cleinburg (območje Rovt in širše okolice)20: Jakob Luni –
mlin; Jerne(j) ? Osreka – mlin.

17

18

19
20

Mira Hodnik: Mlinarstvo in žagarstvo ob Logaščici od najstarejših virov do danes (Logaščica od
izvirov do ponora, Raziskovalna naloga OŠ “8 talcev” Logatec, Logatec 2004), str. 74; odslej Mira
Hodnik: Mlinarstvo… str.
Šulter je po vseh vicedomskih urbarjih in zavzema območje Medvedje Brdo in Ceste. V urbarju
iz leta 1527 je poimenovan tudi Perntall ali Namedweinberde. Torej je to široko območje med
Zaplano in Godovičem.
Mira Hodnik: Mlinarstvo… str. 76.
Arhiv Republike Slovenije, Vicedomski arhiv za Kranjsko, AS 1, Urbar Gospostva Logatec iz leta
1527, Vic- 96.
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●
V župi Hotedršica (Katedersitz): Jakob od Marka Malnarja sin – mlin;
Jury Kollar – mlin.

Iz davčnega registra Vicedomskega urada iz leta 1611
V župi Gorenji Logatec: Mihael Gorsche – mlin; Matias Kollar – mlin;
Matias Jurschel – mlin; Andre Jurina – mlin; Gregor Seriauez – mlin in žaga.
●
V župi Dolenji Logatec: Hanns Panickher – mlin in žaga; Gall Merlackh
– mlin; Vastian Osterman – mlin.
●

Iz Vicedomskega urbarja za Kranjsko iz leta 1718
V župi Gorenji Logatec: Hansche Slauetz (pred njim Stefan Jurina) –
mlin z enim stalno in z dvema nestalno delujočima mlinskima kolesoma;
mlin v lasti cerkve (pred tem je bil lastnik Gregor Tramb) – mlin z dvema
stalno in enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Jurij Logar (pred
njim je bil lastnik Jerni Oswald) – mlin z enim stalno in tremi nestalno
delujočimi mlinskimi kolesi in žaga.
●
V župi Dolenji Logatec: Johann Baptist Jurina – mlin z enim stalno in
dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma; Andree Zasserman – mlin
z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma; Mathaus
Schiller (pred njim je bil lastnik Matias Iggel) – mlin z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma.
●
V župi Žibrše (Sibersche): Vastian Skhrottnik (pred njim je bil lastnik
Andree) – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Jurij Turk
●
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Katastrska mapa Dolenjega
Logatca (lastniki mlinov in `ag so
ozna~eni z znakom, ki spominja na vodno kolo).
Arhiv republike Slovenije, fond Franciscejski kataster za Kranjsko, AS-176,
katastrske mape.

(pred njim je bil lastnik Paulle) – mlin z dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma.
●
V župi Kleiberg (območje Rovt s širšo okolico): Gregor Moderian –
mlin z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma;
Miha Slabe – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom.
●
V župi Hotedršica (Hatederschetz): Matija Vauken – mlin z enim
nestalno delujočim mlinskim kamnom; Blaže Zunta – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Loure Dollenz je delal v mlinu Primoža
Tramba – mlin z dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma.
●
V župi Šulter ali Velika Župa (območje od Zaplane do Godoviča):
Gregor Leskovez (pred njim je bil lastnik Vastian Turk) – mlin; Hansche
Schmrekar – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Matia
Logar – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Hannsche
Sicherl – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Matia Mesec –
mlin; Gregor Miuschekh – mlin z dvema nestalno delujočima mlinskima
kamnoma; Miha Schemerl – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Miha Leskautz – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom;
Loure Kortsche – mlin z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma; Matija Jelousek – mlin z enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Jury Sumbler je bil kajžar – pri vpisu se ne ve točno, ali je
delal v mlinu ali ga je imel v lasti.

Iz Graščinskega urbarja

Detajl s slike na
desni z vrisanima
mlinom in `ago.

Iz graščinskega urbarja, ki so ga začeli pisati leta 177621 , lahko vidimo nekoliko spremenjeno sliko lastnikov mlinov in žag v Logaškem gospostvu. Zakaj
nekateri mlini in žage, ki so bili po vsej verjetnosti še vedno delujoči, niso
zapisani, ni zanesljivega odgovora. Tu navajam lastnike po posameznih župah.
●
V župi Gorenji Logatec: Alojz Nagode (pred njim je bila lastnica Uršula Kamenschikin) – mlin z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma; Martin Turk – mlin z dvema stalno in enim nestalno delujočim mlinskim kamnom; Andrej Logar – mlin z enim stalno in tremi nestalno delujočimi mlinskimi kamni.
●
V župi Dolenji Logatec: Janez Baptist von Schildenfeldt – mlin z enim
stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma; Matija Molle –
mlin z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma;
Jakob Mesojedec – mlin z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma.
●
V župi Hotedršica: Jernej Vauken – mlin z enim nestalno delujočim
mlinskim kamnom; Anton Nagode (prej je bila lastnica mlina Cerkev Janeza Krstnika) – mlin, za katerega ni podatkov; Blaž Nagode – mlin z enim
nestalno delujočim mlinskim kamnom, leta 1792 je postavil še listno žago;
Matija Dolenc – mlin z dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma
in stopa.
●
V župi Žibrše: Jurij Slabe je leta 1775 kupil mlin od Andreja Mlinarja; –
Jakob Turk – mlin z dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma.
21

Urbar hrani Knjižnjica Logatec.
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Iz Terezijanskega katastra
V napovednih tabelah Terezijanskega katastrskega operata za Kranjsko22
so lastniki mlinov in žag napisani na koncu v posebni rubriki “Mlini in
druge naprave, ki potrebujejo vodo”.
Kot lastniki mlinov so navedeni: Uršula Kamenschekin v Gorenjem
Logatcu – mlin z enim vodnim kolesom na stalno vodo in z dvema na
nestalno vodo; Martin Turk v Gorenjem Logatcu pri gradu – mlin je imel
dve vodni kolesi na stalno vodo in enega na nestalno vodo; Mateuž Schiller v Dolenjem Logatcu – mlin je imel eno vodno kolo na stalno vodo in
dve kolesi na nestalno vodo; Mathien Mulle “per Erben” na Brodu – mlin
je imel eno vodno kolo na stalno vodo in dve kolesi na nestalno vodo;
Mateuž Michevz “ v Brodu” – mlin je imel eno vodno kolo na stalno vodo
in dve kolesi na nestalno vodo; Primož Skrotnikh iz Žibrš – mlin je imel
samo eno vodno kolo na nestalno vodo; Jacob Turk iz Žibrš – mlin je imel
dve vodni kolesi na nestalno vodo; Jurij Logar iz Pod Strmce; Gregor Modrijan iz Rovt; Valentin Lukančič iz Rovt; Matija Vauken iz Hotedršice; Andrej
Kamenschekin iz Hotedršice; Jakob Terček iz Rovt; Martin Šemerl.
Kot lastniki žag so navedeni: Uršula Kamenschekhin iz Gorenje vasi
(Gorenji Logatec) – žaga na eno vodno kolo na stalno vodo in dve na nestalno vodo; Martin Turk pri gradu v Gorenjem Logatcu – žaga z dvema vodnima kolesoma na stalno vodo in z enim na nestalno vodo; Jurij Logar v
22

Mira Hodnik: Mlinarstvo… str. 78.
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Katastrska mapa Na Trznah,
Martinj Hrib in Za jezom (lastniki
mlinov in `ag so ozna~eni z znakom, ki spominja na vodno kolo).
Arhiv republike Slovenije, fond Franciscejski kataster za Kranjsko, AS-176, katastrske mape.

Gorenjem Logatcu (Pod Strmco) – žaga z enim vodnim kolesom na stalno
vodo in tremi na nestalno vodo; Mathia Mulle v Dolenjem Logatcu – žaga z
enim vodnim kolesom na stalno vodo in dvema na nestalno vodo; Mateuž
Miheuz v Dolenjem Logatcu – žaga, za katero ni podatkov; Valentin Mollekh v
Dolenjem Logatcu – žaga za katero ni podatkov; Mateuž Schiller iz Dolenjega Logatca; Gregor Modrijan iz Rovt; Valentin Lukančič iz Rovt; Matija
Vauken iz Hotedršice; Mateuž Kamenschekin iz Hotedršice; Miha Dolenc
iz Hotedršice; Primož Skrotnik iz Žibrš; Jakob Turk iz Žibrš; Jakob Terček
iz Rovt; Martin Šemerl z Medvedjega Brda; Valentin Mollek.

Iz Jožefinskega katastra
Z nastankom Jožefinskega katastra23 postane določevanje lokacij delujočih
mlinov in žag malo bolj razumljivo, saj nam ledinska imena, ki jih uporabljamo oziroma jih vsaj poznamo še danes, služijo kot orientacija. Gospostvo je bilo razdeljeno po katastrskih občinah, ki so se delile na vasi. Po posameznih ledinah (Ried) so navedeni lastniki parcel; označeni pa so tudi
mlini in žage.
V OBČINI DOLENJI LOGATEC (GEMEINDE UNTERLOITSCH)
●
Vas Dolenji Logatec (Dorff Unterloitsch):
Ledina “ZA ARIAM” (za Arjam): Matia Molle(k), hišna številka 66 –
žaga; Matevž Nagode – listna žaga.
LEDINA “NA TERSNACH” (na Trznah): Conrad von Schildenfeld, hišna številka 2 – mlin z dvema belima in dvema črnima mlinskima kolesoma,
ki so jih poganjali eno vodno kolo na stalno vodo in dve kolesi na nestalno
vodo.
Ledina LOCCA (Loka): Matia Molle, hišna številka 66 – mlin z enim
belim in dvema črnima mlinskima kamnoma, z enim stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma – “Laufern”.
●
Vas Brod:
Ledina ni napisana: Jacob Mesojedec, Spodnji Logatec št. 1, – žaga
(Saagmühl).
Ledina “Bershka Pulle et Traunke”: Jacob Mesojedec, Spodnji
Logatec št. 1, – mlin z enim belim in dvema črnima mlinskima kamnoma
ter s stopo, ki jo je poganjalo vodno kolo za črni mlinski kamen.
V OBČINI CERKOVSKA VAS (GEMEINDE KIRCHDORF)
●
Vas Gorenji Logatec (Dorff Oberloitsch):
Ledina “Ortsplatz Oberloitsch”: Matevž Turk, št. 17 – mlin z enim
stalno in dvema nestalno delujočima mlinskima kamnoma ter z eno občasno delujočo stopo.
Ledina “Per Skrotneke” (potok Reka): Andre Mlinar št. 81 – mlin z
dvema nestalno delujočima vodnima kolesoma.
Ledina “Per Turke”: Jurij (ali Jacob) Turk, št. 86 – mlin na hišni številki
100 z dvema nestalno delujočima mlinskima kolesoma, postavljen ob potoku Grapa.
23

Mira Hodnik: Mlinarstvo… str. 79 – 80.
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Ledina “Pod Stermza”: Andre Logar – mlin z enim stalno delujočim
mlinskim kolesom in dvema nestalnima ter občasno delujočo žago.
Ledina “Ortsplaz Oberdorf”: Blaž Nagode, št. 59 – mlin z enim stalno
in enim nestalno delujočim mlinskim kolesom ter z listno žago (Brett Sag)24 .

Natančnejši popisi po Franciscejskem katastru
Franciscejski kataster, ki ga je začela izdelovati avstrijska država po sprejetju cesarskega patenta Franca I. leta 1817, prvič prostorsko ponazori posamezne parcele, hiše, gozdove, mline in žage. Iz spisovnega gradiva, ki je dopolnilo grafičnega (mapni list), pa izvemo, kdo so bili lastniki.
V podatkih za katastrsko občino Dolenji Logatec so zapisani lastniki: Anton Melle, Dolenji Logatec št. 71, je imel na parcelni številki 106 žago, na številki 107 pa hišo; Andreas Obresa,
Dolenji Logatec št. 93, je imel na parcelni številki 141 žago in mlin.
Iz zapisnikov stavbnih parcel katastrskih občin Cerkovska vas in Gorenji Logatec, ki so bili sestavljeni januarja 1823,
so razvidni naslednji lastniki mlinov in žag: Valentin Klevišar, Cerkovska vas št. 69, je imel na parcelni številki 96 žago (Brett sag) in
mlin; Mihael Logar je imel na parcelnih številkah 75 in 76 dve žagi
in mlin; Martin Turk je imel na parcelni številki 21 mlin in žago.
V zapisnikih stavbnih parcel katastrske občine Blekova vas so zapisani lastniki: Caspar (Gašper) Mesojedec, Brod 21,
je imel na parcelni številki 61 žago, na parcelni številki 62 pa mlin;
Thomas Schebenig, Brod 13, je imel na parcelni številki 73 mlin.
Pregled mlinov in žag na podlagi katastrov je pač v tem obsegu, kot jih tu navajamo. Še vedno ostaja odprto vprašanje, zakaj
med posameznimi lastniki ni zaznati kontinuitete. Ali niso bili
vsi vpisani ali obstaja za to kak drug razlog?

OBRT OD DRUGE POLOVICE 19. STOLETJA



Za raziskovanje obrti v drugi polovici 19. stoletja je na voljo različno arhivsko gradivo. Ko je bil leta 1859 sprejet nov obrtni zakon, je avstrijska država
vodila registre obrtnikov. Pri Okrajnem glavarstvu Logatec so ohranjeni
krajevni in osebni obrtni registri25 . Registri so razdeljeni na svobodne oziroma proste obrti, koncesionirane in rokodelske. Nov red pri vodenju obrti
po zvrsteh pa je vpeljala Zbornica za trgovino, obrt in industrijo. Nosilci
obrti so bili vodeni še bolj natančno, in preglednost nad delovanjem obrtnikov je bila večja.
Po II. svetovni vojni, leta 1946, so oblasti razveljavile vsa obrtna dovoljenja, zato so si morali vsi obrtniki na novo urediti dokumentacijo.26
24
25
26

“Brett Sag” je bila žaga za rezanje desk.
Arhiv Republike Slovenije, Okrajno glavarstvo Logatec, AS-134.
Odlok Predsedstva AVNOJ, 3. 2. 1945 (Ur. l. DFJ 51/4).

97

Opis lokacije mlina in `age Antona Mesojedca na Brodu (verjetno je sin Gašperja Mesojedca).
Arhiv Republike Slovenije, fond Okrajno
glavarstvo Logatec, AS-134, t.e. 100,
p.e. 544

Nekaj navodil za sprehod po preglednici obrtnikov

Prijava mlinarske in `agarske obrti
Martina Kav~i~a.
Arhiv Republike Slovenije, fond Zbornica za
trgovino in obrt, AS-448, števni list obrtnika.

Zaradi lažjega razumevanja so obrtniki navedeni po abecednem redu in ne
po zvrsteh obrti, ki so jih opravljali. Podatki o posameznem obrtniku so
poenoteni in navajajo: priimek in ime, domači naslov – če je obrt opravljal
na drugem naslovu, je ta zraven pripisan – naziv obrti ter letnico pridobitve
pravice za opravljanje obrti. Pri nekaterih obrtnikih so znani še drugi podatki (ukinitev obrti, prenos sedeža obrti na drugo lokacijo, poslovodje,
podružnice …). Vse to je zapisano v okviru ene od rubrik. Pomembno je
poudariti, da letnica pridobitve dovoljenja ali koncesije še ne pomeni tudi
začetka delovanja nekega obrtnika. Vsakokrat, ko je bila zakonodaja spremenjena oziroma na novo sprejeta, so morali obrtniki kljub že utečenemu
delu ponovno zaprositi pristojne oblasti za pridobitev dovoljenja.
Koncesije so veljale določeno število let in nato so morali obrtniki podaljševati veljavnost. Tako je v registru vodena
nova letnica pridobitve dovoljenja in ne letnica, ki bi izkazovala dejansko stanje. Podatki iz registrov zato ne dajejo
popolne slike; delo na terenu pa zahteva še več časa in usklajevanja, pri čemer so nekatere zadeve tudi težko preverljive.
Pri delu nas je vodila želja pridobiti vsa imena obrtnikov, ki
so nekdaj delovali na logaškem območju oziroma so bili
vpisani v register. Verjetno bi drugačna razvrstitev pokazala
večjo preglednost, a za obrtnike, ki so sočasno opravljali
več dejavnosti (trgovina, gostilna, žaga, mlinarstvo, cementninarstvo …), pa bi stvar kaj hitro postala nepregledna, zato
se zdi poimenska razvrstitev (ena oseba in vse dejavnosti,
ki jih je opravljal) bolj poštena do vseh obrtnikov, ki so na
kakršen koli način prispevali svoj delež k razvoju obrtništva
in našega kraja.
Podatki o obrtnikih so prepisani iz Krajevnih in osebnih
obrtnih registrov27 (proste obrti, rokodelci, dopuščena obrt)
in iz registrov Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani.28 Vsakdo bo lahko na podlagi seznama zaslutil kontinuiteto delovanja neke obrti pri posameznih obrtniških
družinah, in posamezniki bodo lahko našli svoje prednike,
ki so se pred toliko in toliko leti podali v svet obrtništva. Verjetno se bo marsikdo zamislil ob branju podatkov; marsikaj
se jim bo zdelo drugače, od tistega, kar imajo v spominu ali
kar prenaša ustno izročilo iz roda v rod. Podatki so prepisani, in takim, kot
so, moramo verjeti, moramo jih šteti za verodostojne.
Ob koncu lahko samo zapišemo, da je bila obrtniška dejavnost v Logatcu zelo razvita. Mnoge dejavnosti so iz skromne obrti za domače potrebe
prerasle v velike obrtniške obrate in kar nekaj obrtniških družin opravlja
obrtno dejavnost še danes.
27
28

Arhiv Republike Slovenije, Okrajno glavarstvo Logatec, AS-134.
Arhiv Republike Slovenije, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, AS-448, Števni listi.
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A

B

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Abrahamsberger
Avgust
Abrahamsberger
Avgust
Albreht Antonija
Albreht Antonija
Albreht Antonija

Laze 67

gostilna

1939

Laze 67

trgovina z mešanim blagom

1934

trgovina z mešanim blagom
trgovina z lesom
filiala trgovine z mešanim blagom

1903
1903
1903

Albreht Antonija
Albreht Franc
Albreht Janez
Albreht Janez
Albreht Janez
Albreht Janez
Albreht Janez
Albreht Janez
Albreht Jožef
Albreht Štefan
Aleksić Aleks

Hotedršica 10
Hotedršica 10
Hotedršica 10
sedež obrti
Hotedršica 91
Hotedršica 10
Hotedršica 87
Hotedršica 10
Hotedršica 9
Hotedršica 33
Hotedršica 93
Hotedršica 20
Hotedršica 94
Hotedršica 33
Hotedršica 41
Dolenji Logatec 44

1903
1913
1892

Ambrožič Marija
Ambrožič Vinko

Gorenja vas 2
Gorenja vas 2

Ambrožič Vinko
Antičevič Jurij

Gorenja vas 2
Čevica 36

Antičevič Marija

Čevica 36

Antičevič Peter

Gorenji Logatec 49

Antičević Nikolaja
Antičević Peter
Antičević Peter
(rojen v Pitvah –
Primorska banovina)
Arhar Anton
Arko Franc
Arko Franc
Arko Janez
Artač Anton

Gorenji Logatec 2
Gorenji Logatec 56
Gorenji Logatec 48

trgovina s telicami
trgovina z lesom
gostilna in krčma
točilnica žganih pijač
trgovina z mešanim blagom
trgovina z lesom
vodni mlin in žaga
bife z žganimi pijačami
čevljarstvo
trgovina z maslom in teletino
orientalski slaščičar (izdelovanje
boze, halve in sladoleda);
prenehal z obrtjo 1940
gostilna in krčma
trgovina z mešanim blagom
filiala v Gorenjem Logatcu 33 leta
trgovina z živino
trgovina z vinom na debelo
in v zaprtih steklenicah
točenje alkoholnih pijač
v neomejenem obsegu
točenje alkoholnih pijač
v neomejenem obsegu
gostilna
gostilna
žaganje drv s krožno žago
(ne na električni pogon)

Bätigh Valentin
Bajc Andraž
Bajc Uršula

Dolenji Logatec 41
Dolenji Logatec
Dolenji Logatec 53
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Cerkovska vas 10
Dolenji Logatec 3
Dolenji Logatec 3
Dolenji Logatec 3
Rovte 136

mesarija
mesarija
gostilna in točilnica
klavec drobne živine
mesarstvo in prodajalna
s podružnico na Tratah 29 od leta
soboslikar in pleskar
knjigovez
krčma (vinotoč)

1875
1882
1922
1939

1919
1909
1914
1915
1922
1926
1926
1941
1945
1931

1895
1938
1939
1905
1889
1904

PRIIMEK IN IME

NASLOV

Ballis Jožef
Dolenji Logatec 44
BATA–cipele i koža Dolenji Logatec 47
Beskalec Ivana
Čevica 14
Bizjan Anton
Laze 33

Boltin Ludvik
Bonča Janez
Borič Marija
Božič Anton
Bratina Marija
Bratovič Anton
Brenčič Neža
Brenčič Urban
Brus Alojz
Brus Andrej

Laze 43
Laze 43
Medvedje Brdo 16
Dolenji Logatec
(pred trgovino Brus)
Laze 43
Laze 43
Laze 43
Laze 5
Laze 5
(doma v Ljubljani)
sedež obrti Dolenji
Logatec 40, prodajala Marija Rupnik,
sedež obrti preselila
na št. 41
Dolenji Logatec 54
Rovte 93
Blekova vas 4
Hotedršica 29
Gorenji Logatec 12
Dolenji Logatec 53
Hotedršica 19
Hotedršica (29?)
Hotedršica 108
Dolenji Logatec 145

Brus Anton
Brus Franc
Brus Franc
Brus Franc

Dolenji Logatec 40
Novi Svet 36
Hotedršica 7
Čevica 42

Brus Ivan
Brus Janez
Brus Janez
Brus Jožef

Čevica 53
Hotedršica 13
Čevica 57
Čevica 42

Brus Jožef
Brus Jožef

Hotedršica 33
Gorenji Logatec 74

Brus Jožef

Dolenji Logatec 10

Blažon Katarina
Blažon Katarina
Bogataj Janez
Bogataj Marija
Bole Jakob
Bole Jakob
Bole Jakob
Bole Martin
Bole Martin
Bolta Janez

OBRT

LETO
PRIJAVE

trgovina z lesom
trgovina usnjenih in gumijevih izdelkov 1933
branjerija, prodaja po sejmih
1921
čevljarstvo
1931
sedež prenesel v Novo vas, občina Žiri 1935
trgovina z mešanim blagom
1912
gostilna in krčma
1914
trgovina z vinom na debelo
1915
prodaja sadja in zelenjave
1920
točilnica alkoholnih (žganih) pijač
gostilna in točilnica
trgovina z mešanim blagom
gostilna in točilnica
kramarija
trgovina z mešanim blagom

trgovina z mešanim blagom
kramar
šivilja
kovačija
šivilja
trgovina z vinom v zaprtih steklenicah
trgovina
kovačija
gostilna in krčma
podkovski kovač,
kovač za grobo blago in vozove
pek, mlin za koruzo
sodarstvo
tesar (za območje Hotedršice)
podkovski kovač,
kovač za grobo blago in vozove
mizarstvo
žganjekuha
mizar
kovaška obrt za vozove, podkovski
kovač
trgovina z mešanim blagom
kovaštvo za grobo blago
in vozove ter podkovska obrt
točenje alkoholnih pijač; vinotoč

1881

1905

1906
1928
1887
1927
1923
1915
1911
1902
1912
1896
1883
1920
1906
1910
1883
1909
1931
1906
1912
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C

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Brus Jožef
Brus Jožef

Dolenji Logatec 10
Dolenji Logatec 10

Brus Jožef
Brus Marija
(in mladoletni
Stanislav, Edvard,
Gabriela)
Brus Valentin

Novi Svet 29
Hotedršica 108

gostilna in točilnica
trgovina z mešanim blagom
poslovodja Jakob Verbič
gostilna in krčma
gostilna in krčma

Brus Valentin
Burnik Matevž

Hotedršica 38
Rovte 139
sedež obrti Rovte 8,
v Rovtah 139; od 1944
prodajalna tudi na
Tratah 29
Dolenji Logatec 25
Dolenji Logatec 57
Dolenji Logatec 97
Čevica 9
Dolenji Logatec
(železniška postaja)
Medvedje Brdo 24

Candusso Anton
Cankar Frančiška
Cankar Frančiška
Carli Bartolomej
Carreti Paolo

izdelovanje škafov
prenehal z obrtjo 1946
trgovina z škafi
mesarstvo

parna žaga
trgovina s slaščicami
kramarija, prodaja po sejmih
zidar
bar-točilni pult

1941
1919

1932
1930
1905
1930

1917
1921
1912
1919

Rovte 40
Hlevni Vrh 12
Dolenji Logatec 94
Dolenji Logatec 5
Žibrše 58

trgovina z vinom na debelo
in v steklenicah
trgovina z mešanim blagom
trgovina z mešanim blagom
trgovina s sadjem
trgovina z lesom in kurivom na debelo
žganjekuha in prodaja žganja

1923
1934
1906
1942
1906

Hotedršica 75
Dolenji Logatec 38
Dolenji Logatec 41

sedlarstvo
trgovina z lesom
trgovina z živino in perutnino

1898
1912
1921

trgovina z lesom
mizarstvo
krojaštvo

1908
1944
1913

Čuk Janez
Čuk Jožef
Čuk Marija
Čuk Martin
Čuk Matevž

Brod 11
Brod 28
Kalce 11
preselil obrt v Gorenji
Logatec 46 leta 1928
Kalce 7
Rovte 71
Dolenji Logatec 59
Rovte 115
Rovte 47

1913
1929
1881
1923
1900

Čuk Matilda

Rovte 72

krojač
kovaška obrt za sekire
kramarija in trgovina z mešanim blagom
mlinarstvo
podkovski kovač,
kovač za surovo blago in vozove
vodni kmečki mlin

Cigoles Anton

Č

Hotedršica 38

LETO
PRIJAVE

Cvetko Anastazija
Cvetko Boleslav
Čebulc Teresija
Čefuta Valentin
Čenčur (Šenčur)
Franc
Čepon Jože
Černe Franc
Č(e)rvar Spiro
in družba
Čuk Anton
Čuk Franc
Čuk Ivan
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1909

1949

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

De Gleria Anton

Dolenji Logatec 87

trgovina z zdravilnimi zelišči

De Gleria Anton
De Gleria Anton

Dolenji Logatec 87
Dolenji Logatec 87

De Gleria Anton
De Gleria Anton
De Gleria Anton
Debelak Valentin
(iz Škofje Loke)

Dolenji Logatec 59
Dolenji Logatec 59
Dolenji Logatec 59
Brod 14

Debevec Anton
Debevec Marija
Debevec Marija

Gorenji Logatec 39
Brod 14
Hotedršica 1

Delfabro Mariga
Devjak Andrej
Devjak Franc
Diehl Karl
Dobrovoljc Anton
Dolar Stanko

Gorenji Logatec 19
Dolenji Logatec 144
Dolenji Logatec 18
Dolenji Logatec 43
Rovte 110
Dolenji Logatec 47

trgovina z mešanim blagom
točenje alkoholnih pijač
v omejenem obsegu
gostilna in krčma
trgovina z mešanim blagom
točilnica in žganjekuha
gostilna in krčma
zakupnik Jerman Jožef do 1914
Križič Rozalija do 1921
čevljarstvo
gostilničarska in krčmarska obrt
točenje alkoholnih pijač
v neomejenem obsegu
gostilna in krčma
trgovina z lesom
trgovina z lesom
prodaja vina in piva
krojaštvo
brivska in frizerska obrt
sedež obrti Dolenji Logatec 45 od
sedež obrti Dolenji Logatec 27 od
čevljarstvo
obrt preselil v Rovte 82
vodni mlin in žaga
čevljar
žagarska obrt
vodna mlinarska obrt
točilnica s pivom
žganjekuha
mlinarstvo in žagarstvo
obrt ukinjena 1938
trgovina s pijavkami
točilnica z vinom
z omejenim obsegom
zidarstvo
zidar za okraj Logatec
trgovina s teletino in lojem
gostilna
gostilna in krčma
gostilna in krčma
mizarstvo
trgovina z vinom, žganjem in
poljskimi pridelki na debelo ter
vinom v zaprtih steklenicah

Dolenc Anton

Petkovec 29

Dolenc Anton
Dolenc Anton
Dolenc Franc
Dolenc Franc
Dolenc Frančiška
Dolenc Ivan
Dolenc Ivana

Žibrše 1
Petkovec 29
Žibrše 84
Hotedršica 84
Raskovec 120
Rovte 34
Žibrše 84

Dolenc Jože
Dolenc Jožef

Petkovec ?
Žibrše 20

Dolenc Matevž
Dolenc Matevž
Dolenc Urban
Doles Ivan
Doles Ivana
Doles Janez
Dolinar Andrej
Doljak Ivan

Kalce 84
Kalce 6
Rovte 97
Gorenji Logatec 66
Gorenji Logatec 66
Gorenji Logatec 66
Blekova vas 12
Dolenji Logatec 10

LETO
PRIJAVE

1884
1886
1880
1926
1889
1882
1882
1908

1924
1932
1926
1920
1923
1922
1913
1923
1938
1939
1922
1936
1862
1922
1938
1938
1904
1919
1930

1872

1897
1884
1932
1919
1914
1919
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D

E
F

G

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Doljak Ivan
(Giovani)
Dolschein Matevž
Doratti Daniel
Drnovšek Bogomil

Čevica 10

gostilna in krčma

Drobnič Jožef
Ellero Paul
Ernoli Giovanni
Ernolli Giovanni
(iz Milana)
Eržen Ivan

Dolenji Logatec ?
Cerkovska vas 28
Dolenji Logatec 54

1920

mlinarstvo
mizarstvo
brivska in frizerska obrt od
po njegovi smrti je salon prevzel
Kazimir Langerholc
salon prevzela Drnovškova otroka
Bogomil in Karmen
Laze 34
kovač
Dolenji Logatec ?
zidarska obrt
Blekova vas 3
parna žaga
na železniški postaji skladišče za les in trgovina z lesom

1867

Gorenji Logatec 23

1926

Fabijančič Andrej
Fabijančič Gregor
Facija Frančiška
Facija Frančiška
Facija Matija
Facija Matija

Dolenji Logatec 5
Dolenji Logatec 23
Jakovica 16
Jakovica 16
Jakovica 16
Jakovica 4

Fatur Ivan

Laze 25
(sedež na Rakeku),
poslovodja
Ladislav Fatur
Dolenji Logatec 5
Gorenji Logatec 11

Ferjančič Andrej
Ferjančič Janez
Firma Giuseppe
Feltrinelli Compagnie
iz Trsta
Fortuna Ivan
Blekova vas 24
FOTO “Mara”Dolenji Logatec 47
Čampa Ana
Frank Matevž
Gorenji Logatec 36
Frank Matevž
Gorenja vas 2
Frank Matevž
Gorenja vas 34
Furlan Ivan
Dolenji Logatec 42
Furlan Ivan
Dolenji Logatec 42
Furlan Vladislav
Martinj Hrib 29
Gabrovšek Andrej Petkovec 43
Gabrovšek Andrej Rovte 53
Gabrovšek Anica
Dolenji Logatec 45
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LETO
PRIJAVE

mizarstvo
obrt ukinjena 1944
trgovina z mešanim blagom
gostilna in točilnica
trgovina s pivom v steklenicah
trgovina – specerijsko blago od
gostilna in krčma
krčma
krčmo prevzame vdova Frančiška Facija
filiala trgovine na drobno

gostilna in točilnica
gostilna in krčma
prodaja lesa kot filiala nakupne
postaje na Rakeku

1941
1944
1947
1907
1911
1906

1913
1910
1920
1932
1947
1922

1911
1899

mizarstvo
1930
sezonska podružnica fotografske obrti 1933
čevljarstvo
čevljar
čevljar
parna žaga
mlinarstvo; sedež obrti Martinj Hrib 29
žagarska obrt
čevljarstvo
čevljarstvo
trgovina malega obsega s sadjem,
zelenjavo, slaščicami in brezalkoholnimi pijačami v zaprtih steklenicah

1924
1902
1913
1921
1923
1946
1947
1943
1945

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Gabrovšek Jožef
Gabrovšek Mihael
Gantar Anton

Rovte 71
Dolenji Logatec 66
Gorenji Logatec 28

Gantar Franc
Gantar Franc
Gantar Franc
Gantar Ivan
Gantar Ivan
Gantar Janez
Gantar Maks
Gantar Mihael
Gerdadolnik Marija
Gerdadolnik Franc
Gerdadovnik Franc

Žibrše 54
Žibrše 59
Medvedje Brdo 36
Gorenji Logatec 49
Dolenji Logatec 54
Medvedje Brdo 30
Gorenji Logatec 79
Medvedje Brdo 36
Blekova vas 4
Blekova vas 4
Marinj Hrib 126

Gerdadovnik Franc
Gerdadovnik Franc
Gliha Julij
Godina Janez

kovaška obrt in izdelovanje sekir
1922
tesar (za območje okraja Logatec)
1904
čevljarstvo,
sedež obrti v Gorenjem Logatcu 28 od 1931
sedež preseli v Dolenji Logatec 55
1939
mlinar
1904
kovač za surovo blago in vozove
1904
gostilna in krčma
1904
mesar
1921
mesar
1920
vodni mlin
1889
kovaštvo
1934
gostilna in točilnica
vodna žaga
1875
gostilna in točilnica
1868
mlin in žaga na vodni pogon
1868
izbrisan iz registra zaradi prevzema 1903
kovačija
vodna žaga
1889
čevljarstvo
1938
krojaštvo in sejemska prodaja oblek 1903

Blekova vas 3
Blekova vas 3
Rovte 37
Gorenji Logatec 18
kasneje sedež obrti v
Gorenjem Logatcu 30
Gorenji Logatec 30 prodaja drobnega blaga, galanterije
in porcelanastih izdelkov
Dolenji Logatec 92 čevljar
Dolenji Logatec 48 čevljar
Čevica 8
čevljarstvo
sedež obrti Dolenji
Logatec 14 od
Brod 120
čevljarstvo
Čevica 30
čevljar
Brod 5
branjarija
sedež obrti preseli v barako
pred železniško postajo 1930
Kalce 3
prodaja piva v zaprtih steklenicah
sedež obrti Kalce 22
Gorenji Logatec 54 gostilna in krčma
Gorenji Logatec 45 gostilniška obrt
gostilno prevzame vdova Štefka Gostiša
Kalce 96
gostilna in krčma
Kalce 96
trgovina z lesom
Gorenji Logatec 54 gostilna in krčma
Dolenji Logatec ?
gostilna in točilnica
Dolenji Logatec ?
trgovina z lesom
Gorenji Logatec 49 gostilna in krčma

Godina Janez
Gosar Franc
Gosar Jakob
Gosar Janez

Gosar Janez
Gosar Janez
Gosar Marija

Gosar Matija
Gostiša Alojzij
Gostiša Dragutin
Gostiša Franc
Gostiša Franc
Gostiša Franc
Gostiša Jožef
Gostiša Jožef
Gostiša Karol

1913
1899
1901
1904
1932
1902
1926

1907
1920
1941
1947

1882

1921
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NASLOV

OBRT

Gostiša Mihael
Gostiša Mihael
Gostiša Mihael
Gostiša Mihael
Gostiša Tomaž
Gostiša Vinko

Kalce 116
Kalce 116
Kalce 2
Kalce 2
Martinj hrib 89
Dolenji Logatec 46

gostilna in krčma
trgovina z lesom
trgovina z lesom v majhnem obsegu 1897
gostilna in krčma
1882
trgovina z lesom
brivnica, frizernica; obrt
preselil iz Velikega Mengša 84 (?)
1937
obrt prevzel od Ivana Konopa
1947
žganjekuha in prodaja žganja
1913
žganjekuha
1902
trgovina z galanterijo, papirjem
1919
in pletenimi košarami
trgovina malega obsega s sadjem,
1934
zelenjavo, slaščicami, jajci in perutnino
kovaštvo
1945
trgovina z lesom
1892
krojačica ženskih in otroških oblek
1938
krojačica ženskih in otroških oblek
1918

Govekar Ana
Laze 9
Govekar Luka
Laze 9
Gradišnik Ljudmila Gorenji Logatec 6

H

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

Grazia Matias

Dolenji Logatec 17

Grdadolnik Jože
Greca Aristide
Grmek Anica
Grmek-Hribal
Josipina
Grom Franc
Grom Lovro
Gruden Franc
Gruden Ivan
Gruden Matevž
Gruden Matevž
Grum Franc
Grum Franc
Grum Ignacij
Grum Ignacij
Grum Ignacij
Grum Karolina
Grum Katatrina
Hamerlitz Marija
Hamerlitz Rudolf
Hamerlitz Rudolf
Hladnik Franc
Hladnik Janez
Hladnik Janez
Hladnik Janez
Hladnik Matija
Hodnik Frančiška
Hodnik Ivan

Rovte 47
Dolenji Logatec 43
Dolenji Logatec 131
Dolenji Logatec 131
Dolenji Logatec 13
Dolenji Logatec 162
Hotedršica 87
Hotedršica 52
Hotedršica 87
Hotedršica 87
Martinj Hrib 12
Martinj Hrib 12
Dolenji Logatec 28
Dolenji Logatec 28
Rovte 27
Martinj hrib 12
Martinj hrib 12
Čevica 33
Čevica 33
Č evica 33
Brod 17
Cerkovska vas 49
Brod 109
Brod 109
Cerkovska vas 14
Dolenji Logatec 41
Dolenji Logatec 161

Hodnik Jakob

Dolenji Logatec 12
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mizarstvo
mizarstvo
trgovina s špecerijo
mizarstvo
gostilna in krčma
trgovina z lesom
gostilniška in krčmarska obrt
gostilna
sedlarstvo, torbarstvo, jermenarstvo
tapetništvo
sedlarstvo, tapetništvo
trgovina s pivom v zaprtih steklenicah
vinotoč
trgovina z vinom na debelo
destilacija žganih in sladkih pijač
trgovina z lesom
trgovina z lesom
trgovina z lesom
gostilna in točilnica
trgovina z lesom
gostilna in krčma
gostilna in krčma
sobo- in črkoslikarska obrt ter
pleskarska obrt,
kasneje preseljena obrt
v Gorenji Logatec 4
gostilna in točilnica

1921
1933
1880
1926

1932
1922
1932
1929
1921
1914
1913
1906
1909
1921
1904

1903
1931

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Hodnik Jakob
Hodnik Jakob
Hodnik Viktor
Homovec Franc

Dolenji Logatec 12
Čevica 75
Dolenji Logatec 53
Hotedršica 39

Hvala Maks
Iglič Karol
Iglič Marija

Gorenji Logatec 34
Dolenji Logatec 49
Dolenji Logatec 48

Ilonco Tomaž
Istenič Fran

Dolenji Logatec ?
Hotedršica 5

Istenič Franc
Istenič Franc
Istenič Jakob
Istenič Jakob
Istenič Karol
Istenič Matija
Istenič Pavla
Istenič Štefi
Japelj Franc
Jazbec Josip

Čevica 41
Hotedršica 30
Cerkovska vas 15
Cerkovska vas 55
Hotedršica 42
Dolenji Logatec 70
Gorenji Logatec 42
Dolenji Logatec 130
Dolenji Logatec ?
Gorenja vas 10

Jelenc Anton
Jelenc Anton
Jelovšek Gašper
Jenčič Lovrenc
Jereb Anton
Jereb Jernej
Jereb Katarina
Jereb Lovro
Jerina Avgust

Brod 17
Brod 7
Petkovec 10
Čevica 101
Žibrše 21
Medvedje Brdo 41
Rovte 93
Rovte 120
Čevica 53

Jerina Ivan
J erina Ivana
Jerina Jakob
Jerina Janez
Jerina Janez
Je
Jerina Janez
Jerina Janez
Jerina Janez

Dolenji Logatec 123
Dolenji Logatec 123
Dolenji Logatec 123
Čevica 13
Dolenji Logatec 31
Dolenji Logatec 94
Blekova vas 22
Čevica 4

Jerina Marija

Dolenji Logatec 75

J erman Jožef

Blekova vas 3

trgovina z lesom
trgovina z lesom
ključavničarstvo
čevljarstvo
obrt nadaljuje vdova Marija Homovec
fotografska obrt
krojač
točenje alkoholnih pijač
v neomejenem obsegu
trgovina z lesom
trgovina z mešanim blagom
sedež obrti preseli v Lož 14 leta 1934
kolarstvo
trgovina z mešanim blagom
pekarija
pek
mlinarstvo
mizar
mlinarstvo
krojačnica ženskih in otroških oblek
trgovina z lesom na debelo
trgovina malega obsega s sadjem,
zelenjavo in poljskimi pridelki
destilacija likerjev
gostilna in krčma
gostilna in krčma
gostilna in točilnica
zidar (manjša zidarska dela)
čevljar
trgovina z mešanim blagom
gostilna in točilnica
krojaštvo
sedež obrti je preselil v Dolenji
Logatec 177
trgovina s tiskarskimi izdelki
prodaja sadja
mizar
trgovina z lesom
mizarstvo
trgovina z domačim in južnim sadjem
mizar
zidar za območje Logatca
posel prevzame vdova Marija 1910
trgovina s sadjem in slaščicami
v malem obsegu
trgovina z mešanim blagom

1875
1875
1924
1913
1942
1938
1921
1927

I

1881
1924
1932
1903
1894
1929
1903
1933
1940
1940
1943
1909
1908
1911
1944
1904

1927
1938
1929
1916
1903

1906
1882
1908
1940
1914
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J

K

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Jerman Jožef
Jernejčič Anton
Jernejčič Ivan

Brod 18
Gorenji Logatec 43
Gorenji Logatec 74

Jernejčič Ivana
Jeršič Franc

Dolenji Logatec 57
Petkovec 30

Junc Anton
Junc Antonija
Junc Ignacij
Junc Ignacij
Junc Jakob
Kanopa Ivan
Kardiž Niko Karl
Kastelic Janez
Katoliško
prosvetno društvo
Kavčič Franc
Kavčič Franc
Kavčič Gašper
Kavčič Marija
Kavčič Martin
Kavčič Martin
Kavčič Matija
Kavčič Peter
Kavčič Štefan
Kenk Franc

Laze 23
Gorenji Logatec 53
Gorenji Logatec 53
Gorenji Logatec 53
Gorenji Logatec 53
Dolenji Logatec 54
Blekova vas 26
Dolenji Logatec 7
Društveni dom

gostilna in krčma
krojaštvo
kolarska obrt
kasneje prenese sedež obrti v
Dolenji Logatec 24
krojačica za ženske in otroške obleke
trgovina z vinom
v zaprtih steklenicah
ključavničar
branjerija
kovač za surovo blago in vozove
podkovski kovač
podkovski kovač
krovec
trgovina s sadjem in zelenjavo
trgovina z vinom na debelo
kinematografska obrt

Rovte 98
Dolenji Logatec 50
Dolenji Logatec 70
Martinj Hrib 2
Martinj Hrib 2
Martinj Hrib 2
Rovte 98
Ceste 66
Rovte 98
Rovte 94

Gorenji Logatec 62
Jakovica 17
Gorenja vas 14
(Podstrmica)
Kmetijsko društvo Rovte 155
Rovte
Klančar Janez
Klavora Franc
Klevišar Marija

mlinarska in žagarska obrt
čevljar
sodarstvo
vodni kmečki mlin
mizarstvo
mlinarstvo in žagarstvo
čevljarstvo
kramar
vodni mlin
zidar za območje Dole, Godovič,
Vojsko, Čekovnik, Žilce, Rovte,
Planina, Oblak, Cerknica
dimnikar
trgovina z mešanim blagom
prodaja žganja v zaprtih steklenicah

trgovina z mešanim blagom
samo za svoje člane
poslovodja Pavlina Kunc od
Kmetijsko društvo sedež v zaključenem gostilniški lokal
Rovte (zadruga
društvenem lokalu (?)
z omejeno zavezo)
Kmetijsko
Dolenji Logatec 26 trgovina z mešanim blagom
gospodarsko
poslovodja Anton Pečkaj
društvo
Kmetijsko
Dolenji Logatec 26 trgovina z mešanim blagom,
gospodarsko
omejena na svoje člane
društvo
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LETO
PRIJAVE

1920
1932
1930

1927
1922
1868
1919
1905
1914
1896
1920
1914
1903
1939
1931
1905
1947
1926
1927
1926
1898
1881
1907

1907
1904
1904

1927
1936
1928

1930

1911

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Kmetijskogospodarsko
društvo
Kobal Anton
Kobal Anton
Kobal Franc
Kobal Franc
Kobal Janez
Kodre Pavla

Dolenji Logatec 26

pravica do točenja vina, vinskega in
sadnega mošta, omejeno na društvene
člane, poslovodja Marija Urbas
trgovina z lesom
čevljar
čevljarstvo
trgovina z lesom
kovačija
prodaja sadja

1918

1902
1940

1913

Kogoj Anton
Kogoj Frančiška

Blekova vas 15
Gorenja vas 38
Blekova vas 12
Cerkovska vas 52
Cerkovska vas 42
Dolenji Logatec
pred želežniško
postajo
Dolenji Logatec 80
Dolenji Logatec 80

Kogoj Janez
Kogoj Janez
Kogoj Janez

Gorenja vas 34
Gorenja vas 2
Gorenja vas 7

Kogoj Janez
Kogoj Janez
Kogoj Janez
Kogoj Marija

Gorenja vas 7
Gorenja vas 7
Gorenja vas 7
Dolenji Logatec 80

K ogoj Matevž
Kogovšek
Bartolomej
Kogovšek
Bartolomej
Kogovšek Franc
Kogovšek Franc
Kogovšek Ivan
Kogovšek Jernej
Kogovšek Jurij
Kogovšek Marija
Kogovšek Marija

Gorenja vas 61
Dolenji Logatec 42

točilnica (vinotoč)
gostilna
prevzela po umrlem možu
Antonu Kogoju
žganjekuha
trgovina z lesom
trgovina z živimi in zaklanimi teleti
ter zaklanimi prašiči
trgovina z mešanim blagom
trgovina s konji
prodaja poljskih pridelkov
točenje alkoholnih pijač
v omejenem obsegu
gostilna in krčma
ključavničar

Dolenji Logatec 40

trgovina s kolesi

Rovte 136
Rovte 136
Rovte 136
Dolenji Logatec 40
Petkovec 5
Rovte 15
Dolenji Logatec 40

Kogovšek Marija
Kogovšek Matevž
Kogovšek Matevž
Kogovšek Srečko
Kolar Franc
Kolar Ivan
Komavec Franc

Dolenji Logatec 40
Rovte 156
Rovte 56
Rovte 136
Dolenji Logatec 19
Čevica 19
Laze 31

trgovina s lesom
1898
gostilna in krčma
1895
mizarstvo
1920
ključavničarska obrt
1913
trgovina z maslom in teletino
krojaštvo ženskih in otroških oblek
1928
trgovina z mešanim blagom
1925
konec leta preseli sedež
obrti v Dolenji Logatec 41
gostilna in kavarna
1924
trgovina z vinom in pivom v steklenicah 1914
gostilna in krčma
1919
trgovina z živino
1922
žaganje drv
1930
trgovina z lesom
1924
točenje alkoholnih pijač
1926
v neomejenem obsegu

1897
1927
1876
1920

1919
1882
1888
1903
1906
1909
1915
1925

1912
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PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Komovec Andrej
Komovec Franc

Rovte 12
Laze 31

Komovec Franc
Koms Herman
Konopa Ivan

Korče Franc
Korče Janez
Korče Janez
Korče Janez
Korče Janez
Korče Jožef
Korče Jožef
Korče Neža
Korenč Franc
Korenč Ignacij

Laze 42
Dolenji Logatec 40
Dolenji Logatec 140
sedež obrti v Dol.
Logatcu 46, s podružnico v Gor. Logatcu 49
Brod 11
Hotedršica 5
Hotedršica 5
Hotedršica 1
Hotedršica 1
Hotedršica 1
Hotedršica 1
Brod 12
Dolenji Logatec 145
Hotedršica 49

mlinarstvo
trgovina z mešanim blagom
od leta 1931 sedež obrti v Lazah 42
restavracija 3. razreda
soboslikar in pleskar
brivska, frizerska in lasničarska obrt

Korenč Janez
Korenč Janez
Korenč Marija

Žibrše 91
Žibrše 91
Žibrše 52

Korenčan Franc

Dolenji Logatec 46

Korenčan Franc

Dolenji Logatec 46

sedlar in tapetnik
trgovina z mešanim blagom
gostilna in krčma
trgovina z lesom
gostilna in krčma
trgovina z lesom
gostilna in krčma
kramarija
kovaštvo
izdelovanje škafov in
drugih lesenih izdelkov
trgovina s škafi in čebri
trgovina z lesom
prodaja surovega masla in perutnine,
trgovina z jajci na drobno
mesarstvo
s podružnico na Tratah 136 od
točenje alkoholnih pijač
v neomejenem obsegu
mesar

LETO
PRIJAVE

1927
1932
1911
1928

1914
1920
1901
1903
1903
1891
1938
1931
1901
1910
1919
1922
1926
1934
1926

Dolenji Logatec 46
1902
filiala tudi v Gorenjem
Logatcu 49
Korenčan Franc
Dolenji Logatec 46 gostilna in krčma
1902
Korenčan Josipina Dolenji Logatec 46 gostilna in kavarna
1925
Korenčan Josipina Dolenji Logatec 46 trgovina s slamo, senom, ovsom
1921
in krompirjem na debelo
Korošec Karl
Rovte ?
pek
1940
Košir Peter
Žibrše 13
kovač
1860
Kovač Rudolf
Hotedršica 1
mesarska obrt
1939
Kralj Avgust
Gorenji Logatec 28 dimnikar (obrt lahko izvaja v Gor.
1912
in Dol. Logatcu, Hotedršici in Rovtah)
Krašovec Alojzij
Martinj Hrib 18
čevljarstvo
1926
Kreigher Avgust
Dolenji Logatec 46 trgovina z mešanim blagom na drobno 1911
Kreigher Frančiška Dolenji Logatec 46 trgovina z vinom na debelo
1917
Krištof Jože
Rovte 70
trgovina z maslom in teletino
Križaj Anton
Čevica 26
krojač
1902
Korenčan Franc
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LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Križaj Janez
Križaj Matija
Križnič Rozalija
Kržišnik Janez
Kunc Anton
Kunc Anton
Kunc Anton
Kunc Anton
Kunc Anton
Kunc Anton

Rovte 116
Čevica 37
Brod 14
Jakovica 3
Rovte 102
Rovte 102
Rovte 102
Rovte 102
Rovte 102
Dolenji Logatec 5

Kunc Franc
Kunc Franc
Kunc Franc
Kunc Frančiška
Kunc Ignacij
Kunc Jakob
Kunc Jakob
Kunc Jakob
Kunc Jakob
Kunc Janez
Kunc Janez
Kunc Jožef
Kunc Neža
Kunc Stanislav
Kunej Anton

Rovte 93
Rovte 102
Rovte 102
Rovte 37
Rovte 105
Rovte 102
Rovte 95
Rovte 95
Rovte 97
Žibrše 46
Rovte 93
Žibrše 71
Rovte 75
Dolenji Logatec 5
Dolenji Logatec 27

Kušljan Gašper
Kušljan Gašper

Laze 34
Laze 34

Lampe Janez
Lampe Marija

Blekova vas 7
Gorenji Logatec 23

Lang Josipina
Langerholc Franc

Dolenji Logatec 45
Brod 14

kramar
krojač
trgovina z mešanim blagom na drobno
čevljar
trgovina z mešanim blagom
trgovina z mešanim blagom
trgovina z lesom
trgovina z maslom na debelo
trgovina z jajci na debelo
gostilna in krčma
vdova Marija od 1922
gostilna
opekarna
trgovina z mešanim blagom
trgovina s čipkami
gostilna in krčma
gostilna in točilnica
trgovina z mešanim blagom
trgovina z lesom
trgovina z lesom
žganjekuha
gostilna in krčma
trgovina z lesom
mlinarstvo
gostilništvo 3. kategorije
trgovina s surovimi kožami,
lojem in usnjem na debelo
kramarija
točilnica z vinom in žganimi pijačami
ter osvežilnimi pijačami
trgovina z lesom
prodaja sladkarij, predpasnikov, rut
in nogavic po sejmih
gostilna in kavarna
inštalater plinske napeljave za razsvetljavo, vodovodni inštalater, klepar
brivnica, frizernica

Langerholc Kazimir Gorenji Logatec 49
sedež obrti je imel do
leta 1939 v Planini 11,
leta 1943 jo je preselil
v Gorenji Logatec 49;
Kalce 3 (od leta 1943)
Langervalter Štefan Brod 123
kovačija
Lapuh Jožef-Verbič Dolenji Logatec 11 trgovina z mešanim blagom
Jakob (delala sta v
poslovodja Jakob Verbič od
Brusovi trgovini)

1903
1882
1921
1890
1919
1917
1920
1922
1922
1893
1942
1907
1915
1922
1904

1920
1902
1907
1891
1943
1941
1887
1880
1913
1914
1925
1912
1939

1909
1922
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L

PRIIMEK IN IME

NASLOV

Lenarčič Ciril
Lenarčič Edvard

Čevica 18
Dolenji Logatec 2

Lenarčič Franc
Lenarčič Jožef
Lenarčič Luka
Lenassi Amalia
Lenassi Franc
Lenassi Ivana
Lenassi Jakob
Lenassi Janez
Lenassi Janez
Lenassi Julij
Lenassi Julij
Lenassi Julij
Lenassi Julij
Lenassi Julij
Lenassi Julij
Lenassi Julij
Lenassi Julij
Leskovec Alojzij
Leskovec Anton
Leskovec Franc
Leskovec Franc
Leskovec Ivan
Leskovec Janez
Leskovec Janez
Leskovec Vinko
Logar Franc
Logar Franc
Logar Franc
Logar Frančiška
Logar Janez
Logar Janez
Logar Janez
Logar Janez
Logar Janez
Logar Matija
Logar Mihael
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OBRT

tapetništvo
mesarska obrt od
istega leta obrt preseli
na Dolenji Logatec 27
Brod 13
sedlarstvo
Dolenji Logatec ?
sedlarstvo, torbarstvo, jermenarstvo
sedež prijavljen v Cerknici od
Dolenji Logatec 10 sedlar
Cerkovska vas 35
gostilna in krčma
Gorenji Logatec ?
gostilna in kavarna
Gorenji Logatec ?
gostilna in kavarna
Cerkovska vas 35
pek
Dolenji Logatec 1
trgovina z lesom
Dolenji Logatec 1
agent za trgovino z lesom
Gorenji Logatec 33 trgovina z lesom
Gorenji Logatec 33 trgovina z mešanim blagom
Cerkovska vas 33
trgovski agent za firmo
“Assicuratione generali” iz Trsta
Gorenji Logatec 33 prodaja poljskih pridelkov
Gorenji Logatec 33 trgovina z mešanim blagom
nekaj časa filiala v Dolenjem Logatcu
Gorenji Logatec 33 gostilna in krčma
Gorenji Logatec 1
trgovina z lesom
(nova hiša)
Dolenji Logatec 120 gostilna in krčma
Laze 26
gostilna
Medvedje Brdo 23
vodni mlin
Laze 25
kramarija
Laze 25
gostilna in krčma
Hotedršica 104
krojaštvo
Hotedršica 7
trgovina z lesom
Hotedršica 30
pekarija
Laze 25
točenje alkoholnih pijač v
neomejenem obsegu
Hleviše 9
žagarska obrt
Hotedršica 20
mlinarstvo in žagarstvo
začetek obrti ni znan; umrl je 1944
Hlevni vrh 9
mlinarstvo
Rovte 151
šivilja
Rovte 141
mizarstvo
Hleviše 18
čevljarstvo
Hotedršica 20
vodni mlin in žaga
Rovte 25
kramar
Gorenja vas 67
trgovina z lesom
Gorenji Logatec 55 pek
Cerkovska vas 73
vodni mlin in žaga

LETO
PRIJAVE

1932
1939

1932
1889
1924
1924
1865
1872
1905
1906
1892
1915
1919
1890
1919
1919
1941
1881
1882
1882
1931
1867
1925
1943

1912
1938
1908
1911
1882
1894
1879
1912
1856

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Logar Remec
Frančiška
Londia Jožef
Loštrek Pavel
Lukančič Jakob
Lukančič Jakob
Lukančič Janez

Rovte 151

krojačica za ženske in otroške obleke

LETO
PRIJAVE

1928

Gorenji Logatec 50
Rovte 136
Čevica 24
Rovte 144
Žibrše 23

frizer
1917
mesarstvo
1919
čevljarstvo
1921
čevljarstvo
1920
trgovina s špecerijo
1905
in kolonialnim blagom
Lukančič Janez
Rovtarske Žibrše 23 žganjekuha in prodaja
1906
Lukančič Jožef
Dolenji Logatec 44 čevljarstvo
1928
Lukančič Katarina Žibrše 23
trgovina z gozdnimi sadikami
1913
Lukančič Luka
Čevica 18
sedlar in tapetnik
1913
Lukančič Marija
Žibrše 23
trgovska obrt malega obsega
1933
Lutman Natalija
Dolenji Logatec 29 gostilna in krčma
1918
(Kmetijsko gospodarsko društvo)
Maček Anton
Dolenji Logatec 151 čevljarstvo
1937
Maček Anton
Čevica 42
kovač (brez podkovskega dovoljenja) 1883
Maček Franc
Čevica 39
krojaštvo
1931
Maček Franc
Dolenji Logatec 148 čevljar
1913
Maček Franc
Dolenji Logatec 29 trgovina z deželnimi pridelki-branjevec 1915
Maček Franc
Dolenji Logatec 29 trgovina s poljskimi pridelki
1915
Maček Jakob
Dolenji Logatec 186 odpravništvo-špedicija
1945
Maček Jakob
Dolenji Logatec 12 prevozništvo (prevažanje blaga
1944
z motornim vozilom)
Maček Jakob
Dolenji Logatec 15 trgovina z lesom
1920
Maček Marija
Dolenji Logatec 132 točenje alkoholnih pijač v
1926
neomejenem obsegu
Maček Martin
Dolenji Logatec 12 izdelovanje pletenin
1928
Maček Martin
Dolenji Logatec 12 trgovina z mešanim blagom
1928
Magušar Leopold Dolenji Logatec 57 urar
1921
Malavašič Franc
Podpesek 121
mizar
1897
Malavašič Ivan
Rovte 168
pek
1943
Malavašič Janez
Rovte 168
trgovina malega obsega z maslom,
1941
sadjem in zelenjavo
Malavašič Janez
Rovte 24
čevljar
1902
Malavašič Štefan
Prapretno Brdo 2
čevljar
1911
Malovrh Uršula
Dolenji Logatec 83 trgovina s kokošmi, jajci in maslom
1916
Marc Marija
Ceste 33
trgovina s sadjem in zelenjavo
1927
Dolenji Logatec 55
od 1934
Dolenji Logatec 77
od 1939
Marguč Janez
Dolenji Logarec 11 trgovina z železom
in železnimi palicami
1891
Marguč Janez
Dolenji Logatec 11 trgovina z mešanim blagom
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M

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Marinko Andrej
Marinko Andrej
Maroli Vinko
(rojen v Splitu)

Cerkovska vas 3
Cerkovska vas 3
Dolenji Logatec 28

Marušič Ivana

Čevica 36

Marušič Jožef
Marušič Jožef
Marušič Miroslav

Gorenji Logatec 55
Gorenji Logatec 48
Brod 14

Marušič Miroslav

Brod 14

Marušič Peter
(doma iz Novakov
pri Motovunu)
Matičič Franc
Maver Marija
Mayer Franc
Mayer Marija
Mayer Marija
Mazi Josipina
Mazi Jožef
Menard Ivana
Menart Andrej

Dolenji Logatec 58

trgovina z lesom
gostilna in krčma
izdelovanje likerjev, žganih pijač,
desertnih vin in sadnih sokov
sedež obrti na Čevici 28
trgovina z delikatesnimi izdelki
žena avtomehanika je tega leta dobila
dovoljenje za obratovanje delikatesne
trgovine s točilnico v gospodarskem
poslopju, kjer je do tedaj imela to
dejavnost Marija Antičevič
prodaja usnja
čevljar
mehanik
sedež je imel na Brodu 17,
kasneje Čevica 36
in v Dolenjem Logatcu 55 od 1943
prevažanje oseb z avtomobilom
preseli obrt v Stari trg 20 leta 1938
trgovina z vinom na debelo
v zaprtih steklenicah

Menart Franc

Hotedršica 103

Menart Franc
Menart Franc

Hotedršica 103
Hotedršica 47

Menart Irena
Menart Ivana

Martinj Hrib 8
Martinj Hrib 8

Menart Lovrenc
Menart Lovrenc
Merlak Anton
Merlak Anton
Merlak Anton

Hotedršica 47
Gorenji Logatec 37
Rovte 136
Rovte 13
Rovte 13
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Laze 59
Gorenji Logatec 33
Laze 43
Laze 43
Laze 31
Čevica 1
Čevica 1
Rovte (Zajele)
Kalce 10

LETO
PRIJAVE

trgovina z lesom
gostilna
gostilna in krčma
trgovina z mešanim blagom
gostilna in kavarna
hotel in restavracija
gostilna in krčma
trgovina s kokošmi, jajci in maslom
trgovina z vinom na debelo in drobno
v zaprtih steklenicah
trgovina z lesenimi izdelki, predvsem
s kadmi in škafi
izdelovanje lesenih izdelkov
tesar za območje Hotedršice, Gorenjega
Logatca, Planine, Rovt, Idrije,
Čekovnika, Dol, Godoviča in Vojskega
trgovina s kolonialnim blagom
točenje alkoholnih pijač
v omejenem obsegu
tesarstvo
trgovina z vinom v zaprtih steklenicah
žagarska obrt
trgovina na debelo z lesom
tehtanje z mostno tehtnico

1868
1925

1932

1915
1916
1926

1929
1911

1911
1939
1914
1915
1924
1947
1892
1917
1909
1902
1913
1904

1929
1927

1905
1944
1942
1932

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Merlak Franc
Merlak Ivan
Merlak Ivan
(doma v Ljubljani)

Hotedršica 41
Rovte 99
Dolenji Logatec 45

Merlak Ivan

Dolenji Logatec 6

Merlak Janez
Merlak Ivan
(Janez)
Merlak Janez
Merlak Janez
Merlak Janez
Merlak Janez
Merlak Janez
Merlak Janez
Merlak Janez
Merlak Janez
Merlak Jožef

Petkovec 21
Petkovec 21

strojarstvo
žagarska obrt
1932
brivska obrt-podružnica iz Ljubljane 1937
poslovodja je bil najprej Bogo Zvonimir
nato Stanko Dolar
brivec, frizer in lasničar
1932
še istega leta preseli
obrt v Dol. Logatec 28
s podružnico v Planini
mlinarstvo
1905
vodni mlin
1928

Merlak Jožef
Merlak Valentin
Meršek Franc
Meze Ivan
Meze Janez
Meze Janez
Meze Janez
Mihelčič Franc
Mihevc Andrej
Mihevc Anton
Mihevc Anton
Mihevc Franc
Mihevc Ivan
Mihevc Janez
Mihevc Janez
Mihevc Marija
Mihevc Marija
Mihevc Marija
Mijević Abdul
Mikuž Franc
Milavec Alojz

Rovte 99
Hotedršica 42
Čevica 53
Čevica 53
Čevica 53
Rovte 99
Rovte 99
Rovte 99
Rovte 99

strojarstvo
trgovina z lesom
prodaja vina v zaprtih steklenicah
trgovina s pivom v steklenicah
trgovina z žganimi pijačami
vodni mlin in žaga
strojar
strojar
usnjarstvo
strojarstvo
Hotedršica 83
klepastvo
Hotedršica 25
gostilna in krčma
Ravnik 8
trgovina z usnjem
Dolenji Logatec 43 vinotoč
Dolenji Logatec 43 gostilna in krčma
Brod 8
dimnikarstvo
Dolenji Logatec 43 dimnikar za Dolenji in Gorenji Logatec
Brod 10
žagarska in mlinarska obrt
Martinj Hrib 31
krojaštvo
Martinj Hrib 36
trgovina z lesenimi izdelki
Gorenji Logatec 21 čevljar
Martinj Hrib 31
trgovina z lesom
Čevica 48
plakatiranje
Čevica 38
špediter
Dolenji Logatec 44 izvošček
Dolenji Logatec 69 krojaštvo za ženske in otroške obleke
Dolenji Logatec 44 trgovina z mešanim blagom
Čevica 38
špediter
Gorenji Logatec 133 orientalski slaščičar
Brod 27
mizar
Dolenji Logatec 41 trgovina z vinom na debelo in drobno

Milavec Bartol
Jakovica 12
Milavec Bartolomej Jakovica 12

gostilna in točilnica
trgovina z lesom

1907
1911
1913
1891
1859
1911
1913
1943

1887
1915
1896
1905
1933
1922
1906
1922
1904
1931
1898
1898
1927
1933
1947
1910
1915
1916
1882

115

N

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Milavec Gertrud
Milavec Matija
Mivšek Anton
Mivšek Franc
Mivšek Janez
Mivšek Neža
Mivšek Štefanija
Mlinar Andrej
Mlinar Franc
Mlinar Janez
Mlinar Primož
Modic Josip
Modrijan Jakob
Modrijan Jakob
Modrijan Jakob
Modrijan Jakob
Moljk Pepca
Molk Alojzij
Molk Alojzij
Molk Jakob
Molk Martin
Mravlja Gregor

Dolenji Logatec 28
Cerkovska vas 45
Petkovec 39
Žibrše 17
Martinj Hrib 86
Petkovec 22
Ceste 120
Martinj Hrib 2
Hotedršica 104
Žibrše 45
Medvedje Brdo 38
Laze 30
Rovte 8
Rovte 8
Rovte 8
Rovte 8
Gorenja vas 12
Gorenji Logatec 15
Gorenja vas 12
Hotedršica 88
Cerkovska vas 15
Cerkovska vas 45

1914

Mravlja Jurij
Mulley Adolf
Mulley Leopoldina
Musar Leopold
(rojen v Podborštu,
občina Št. Janž,
okraj Krško)
Musec Jakob
Muše Andrej

Gorenji Logatec 30
Dolenji Logatec ?
Čevica 10
Dolenji Logatec 24

trgovina s sadjem in slaščicami
gostilna in krčma
krojač
tesarstvo
mizarstvo
trgovina z jajci, maslom in perutnino
krojaštvo za ženske in otroške obleke
vodni mlin in žaga
zidar za območje okraja Logatec
vodni mlin s stopo
kramarija
čevljarstvo
kramar
prodajalna piva v zaprtih steklenicah
trgovina z žganjem
točilnica vin in piva v steklenicah
šivilja
mizarstvo
mizarstvo
podkovski kovač
mizar
prodaja po sejmih z mešanim
blagom in molitveniki
trgovina z mešanim blagom
občasni prevozi oseb
gostilna in točilnica
pek

1912
1904

Nagode Anton

Gorenja vas 16
(Podstrmica)
Jakovica 13
Gorenja vas 76
Gorenja vas 20
Gorenji Logatec 17

krojač
zidar za območje Dolenji Logatec,
Planina in Rakek
vodni mlin in žaga

Nagode Anton
Nagode Blaž
Nagode Blaž
Nagode Franc

Brod 16
Martinj Hrib 10

Nagode Franc
Nagode Ivan
(lastnik)

Hotedršica 21
Dolenji Logatec 40

Nagode Jakob

Kalce 14
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čevljar
mlin in žaga
vodni mlin in žaga
čevljastvo
preneha z obrtjo 1940
in ponovno začne
vodni mlin in žaga
gostilna
poslovodja Karol Serini od 1939
Antonija Serini od 1947
točilnica žganih pijač

1904

1914
1928
1903
1897
1875
1939
1884
1891
1903
1906
1927
1925
1933
1886
1888
1902
1904
1883
1944

1904

1855
1855
1926
1943
1870

PRIIMEK IN IME

NASLOV

Nagode Janez
Nagode Janez
Nagode Jožef
Nagode Jurij
Nagode Katarina
Nagode Katarina
Nagode Katarina

Hotedršica 21
Hotedršica 7
Cerkovska vas 11
Ravnik 3
Žibrše 1
Kalce 22
Kalce 22

Novak Janez
Novak Janez
Novak Jožef
Novak Leopold
Novak Valentin
Občina Logatec
oskrbnica
Hodnik Ivana
Oblak Bogdan
Oblak Bogdan
Oblak Franc
Oblak Franc
Oblak Franc
Oblak Franc
Ksaver

OBRT

LETO
PRIJAVE

mlinarstvo in žagarstvo
trgovina z lesom
čevljar
trgovina s sodi in smrečjem
trgovina z jajci in perutnino
trgovina s pivom v zaprtih steklenicah
prodaja vina in žganja ter sladkih
pijač v zaprtih steklenicah
Žibrše 23
kovač
Veharše 12
podkovski kovač
Hotedršica 7
čevljar
Čevica 55
splošno mizarstvo
Petkovec 38
mizarstvo
obrt prenese v Ivanje selo 28 leta 1947
Dolenji Logatec 1 in 2 gostilna in krčma

1917
1876
1877
1877
1912
1910
1911

z Vrhnike 189, sedež
obrti Blekova vas 8
Brod 22
Gorenji Logatec 53
Rovte 37
Kalce 28
Brod 29

izdelovanje cementnih izdelkov

1907

točilnica
ključavničarstvo in kleparstvo
kramar
gostilna in krčma
trgovina z živino trgovina s poljskimi
pridelki

1909
1932
1884
1911

1894
1902
1881
1930
1923
1908

1921
1922
1920

Oblak Franc
Ksaver
Oblak Gabriel

Brod 26

trgovina z lesom

Čevica 63

Oblak Gabrijel
(družabnik
Markelj Karol)
Oblak Gabrijel
Oblak Gabrijel

Brod 29

Oblak Janez
Oblak Janez
Oblak Janez
Oblak Jerica
Oblak Jerica
Oblak Uršula
Olivo Rudolfo

Kalce 117
Martinj Hrib 148
Kalce 28
Brod 26
Brod 26
Kalce 28
Dolenji Logatec 55

izdelovanje cementnih izdelkov
1932
tega leta prijavi premestitev sedeža obrti
iz Pudoba 2 (Stari trg) na Brod 26
naprava za proizvajanje in napeljevanje1922
elektrike za razsvetljavo, prenosa sile ter
druge obrtne in domače obrti
žagarstvo
1934
tovarna za stavbno
1925
in pohištveno mizarstvo
gostilna in krčma
strojarstvo
gostilna in krčma
1872
izdelovanje cementnih izdelkov
1930
izdelovanje cementne opeke
1912
gostilna in krčma
1932
trgovina z mešanim blagom
1919
še istega leta je obrt opustil
in odšel v Italijo

Brod 30
Brod 30
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O

P

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Osredkar Ana

Gorenji Logatec 22

Osredkar Ana
Otrin Lovro
Otrin Pavle
Ožbolt Branko
Paulin Peter
Pečkaj Anton

Gorenji Logatec 22
Žibrše 19
Rovte ?
Dolenji Logatec 41
Rovte 83
Dolenji Logatec 26

Pečkaj Franc
Perini Terezija
Petavs Franc
Petek Janko
Peternel Jožef

Čevica 21
Dolenji Logatec 40
Čevica 13
Gorenji Logatec 44
Rovte 84

Peternel Leopold

Rovte 105

Peternelj Anton

Rovte 167

prodaja medenega peciva,
otroških igrač in galanterije po sejmih
prodaja jajc, masla in perutnine
trgovina z živino
kramarija
trgovina z lesom
gostilna in točilnica
točenje alkoholnih pijač
v omejenem obsegu
kolar
trgovina z mešanim blagom
čevljar
kolarska obrt
zidar za območje Rovt, Gorenjega
in Dolenjega Logatca
čevljarstvo
na Čevici 9 od 1933
manjša zidarska dela z omejenim
delokrogom
podkovska obrt

Dolenji Logatec 48
sedež obrti-stanujoč
v Blekovi vas 25
Petkovšek Anton
Blekova vas 25
trgovina z lesom
Petkovšek Anton
Blekova vas 25
podkovski kovač, kovač za grobo
blago in vozove
Petkovšek Franc
Grčarevec 1
gostilna
Petkovšek Franc
Rovte 4
žganjekuha in prodaja
žganja v steklenicah
Petkovšek Franc
Rovte 4
gostilna in krčma
Petkovšek Jakob
Rovte 123
gostilna 3. razreda
vdova Rozalija Petkovšek
prevzame obrt 1946
Petkovšek Janez
Hotedršica 28
gostilna in krčma
Petkovšek Janez
Hotedršica 28
trgovina z lesom
Petkovšek Janez
Hotedršica 28
trgovina z lesom na drobno
Petkovšek Jožef
Grčarevec 1
gostilna in krčma
Petkovšek Jožef
Hotedršica 28
gostilna in krčma
Petkovšek Jožef
Hotedršica 28
točenje alkoholnih pijač
v neomejenem obsegu
Petkovšek Leopold Ceste 66
krčma
Petkovšek Matija
Grčarevec 21
gostilna in točilnica
Petkovšek Valentin Ravnik 4
gostilna in krčma
Petrič Janez
Jakovica 6
kramarija
Petrič Martin
Čevica 1
gostilna in točilnica
Petrič Martin
Čevica 1
trgovina z lesom
Petrič Martin
Čevica 1
prevoz ljudi
Petkovšek Anton
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1904
1915
1922
1921
1926
1913
1907
1921
1932
1908
1930
1943
1929

1928
1911
1932
1904
1904
1932

1897
1875
1897
1932
1932
1927
1937
1919

1904

PRIIMEK IN IME

NASLOV

Petrovčič Franc
Petrovčič Jožefa
Petrovčič Jurij
Petrovčič Karli
Petrovčič Peter
Pihler Franc
Pišljar Andrej
Pišlar Jakob

Cerkovska vas 37
Kalce 21
Brod 115
Hotedršica 88
Čevica 6
Dolenji Logatec ?
Brod 14
Dolenji Logatec 135

Pišljar Jakob
Pišljar Marija
Pivk Frančiška
Pivk Matija
Plečnik Franc
Plečnik Franc
Plečnik Franc
Plečnik Janez
Plečnik Janez
Plečnik Janez
Plečnik Matija
Podobnik Ivan
Podobnik Jakob
Podobnik Simon
Pogačnik Janez
Pogorelc Neža
Pogorelec Marija
Poljanšek Franc
Milan
Poljanšek Franc
Milan
Poljšak Martin
Popit Bartol
Popit Janez
Popit Jože
Potočnik Franc

OBRT

LETO
PRIJAVE

ključavničar
krojaštvo ženskih in otroških oblek
vodni mlin
trgovina z mešanim blagom na drobno
mizarstvo
trgovina z vinom
gostilna in kavarna
tesar, delovanje omejeno na Dolenji
in Gorenji Logatec ter Rovte
Dolenji Logatec 135 tesar za področje Gorenjega
in Dolenjega Logatca ter Rovt
Blekova vas 13
žganjekuha
Rovte 87
trgovina s surovim maslom in jajci
ter s klekljanimi čipkami
Medvedje Brdo 27
vodni mlin
Brod 14
tesarski mojster
Hotedršica 23
strugar
Hotedršica 96
tesar
Hotedršica 23
mizarstvo
Hotedršica 83
tesarstvo
Hotedršica 23
tišler in strugar
Hotedršica 4
mizar
Žibrše 29
čevljarstvo
Žibrše 29
žganjekuha
Rovte 82
krojač
Gorenji Logatec 33 fotograf
Dolenji Logatec 65 gostilna in točilnica
Čevica 26
krojačica za ženske in otroške obleke
Dolenji Logatec 75 trgovina z mešanim blagom

1929
1866
1942
1930
1888
1924
1920
1920
1912
1930
1905
1911
1914
1881

1877
1881
1931
1910
1911
1927
1907

Dolenji Logatec 60

krojač

1902

Dolenji Logatec 40
Dolenji Logatec 101
Žibrše 72
Žibrše 72
Dolenji Logatec 47

trgovina z južnim sadjem
tesarstvo
gostilna in krčma
gostilna in krčma
urarska obrt, trgovina s srebrnino
in zlatnino
mizarstvo
mizar
trgovina z mešanim blagom
frizer in brivec
trgovina z vinom in alkoholnimi
pijačami na debelo in drobno
leto koncesije ni znano
trgovina z zdravilnimi zelišči

1912

Poženel Anton
Poženel Matija
Poženel Pavel
Pucelj Anton
Puntar Anton

Dolenji Logatec 58
Dolenji Logatec 68
Dolenji Logatec 46
Gorenji Logatec 50
Dolenji Logatec 41

Puppis Karel

Gorenja vas 51

1894
1932
1932
1923
1899
1921
1909

1891
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R

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Puppis Karl
Puppis Karl
Puppis Karl
Puppis Karl
Puppis Karl
Puppis Miroslav

Hotedršica 5
Hotedršica 5
Cerkovska vas 39
Cerkovska vas 39
Cerkovska vas 39
Gorenji Logatec 50

Puppis Rudolf
Puppis Rudolf
Puppis Rudolf
Rehberger Franc
Rekar Franc

Gorenji Logatec 51
Gorenji Logatec 51
Gorenji Logatec 51
Čevica 41
Dolenji Logatec 151
sedež obrti, stanujoč
Blekova vas 25
sedež obrti v Dol.
Logatcu 146 od
Gorenji Logatec 33
Laze 56
Gorenji Logatec 4
Cerkovska vas 4

točilnica žganih pijač
trgovina z mešanim blagom
točilnica žganih pijač
pekarija
trgovina z mešanim blagom
sodavičarstvo
obrt prevzame vdova 1946
trgovina z mešanim blagom
izdelovanje sodavice
vinotoč in prodaja žganih pijač
trgovina z lesom
knjigoveštvo

Remškar Ivan
Reš Franc
Rihar Franja
Rihar Ivan
Rihar Ivan
Rihar Janez
Rihar Janez
Rihar Janez
Rihar Janez
Rihar Janez
Rihar Janez
Rihar Janez
Rihar Smole
Franja

Gorenji Logatec 4
Cerkovska vas 4
Cerkovska vas 4
Cerkovska vas 4
Brod 13
Cerkovska vas 4
Gorenji Logatec 4
Gorenji Logatec 4
Gorenji Logatec 4

Rovan Andrej

Čevica 33

Rozman Andrej
Rozman Karol
Rozman Marija
Rozman Štefan
Rožmanc Jožef
Rudolf Alojzij
Rudolf Andrej

Hoterdšica 105
Dolenji Logatec 53
Dolenji Logatec 166
ali Dol. Logatec 108
Hotedršica 105
Blekova vas 28
Hotedršica 84
Hotedršica 37

Rudolf Bartol
Rudolf Franc

Brod 12
Hotedršica 14
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kolarska obrt
mizarstvo
gostilna in krčma
strojarstvo
lastnik umre in obrt je ukinjena 1941
trgovina z lesom
gostilna in krčma
trgovina z lesom
strojarstvo
mizarstvo
trgovina z lesom
strojar s čreslovino
gostilna in krčma
gostilna
po smrti lastnice lokal prevzameta
Janez in Marica Smole; poslovodja
Ivanka Kunstelj
fotografska obrt
obrt odjavi 1935
mizarstvo
stavbni ključavničar
krojačica za ženske in otroške obleke
obrt odjavi 1935
mizar
mizarstvo
čevljarstvo
sodar in trgovina
drobnih lesenih izdelkov
trgovina z mešanim blagom
mizarstvo

LETO
PRIJAVE

1923
1904
1906
1904
1912
1927

1929
1935
1930
1932
1898
1920

1898
1898
1897

1944
1934
1922
1938
1928
1897
1938
1931
1877

1923

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Rudolf Uršula
Rudolf Uršula
Rudolfo Olivo
Rumeren Anton
Rupar Andrej
Rupar Andrej
Rupert Alojzij
Rupert Franc

Brod 12
Brod 20
Gorenji Logatec 55
Dolenji Logatec 14
Dolenji Logatec 31
Dolenji Logatec 34
Petkovec 8
Rovte
pred cerkvijo filiala
pekarije iz Žirov
Kalce 35
Gorenja vas 31
Brod 15
Hotedršica 14
Rovte 82
Rovte 25
Rovte 82

točenje alkoholnih pijač; vinotoč
pekarija
gostilna in krčma
trgovina z mešanim blagom na debelo
kovačija
kovač in podkovski kovač
trgovina z mlekom in mlečnimi izdelki
pek

Rupnik Anton
Rupnik Franc
Rupnik Janez
Rupnik Janez
Rupnik Janez
Rupnik Janez
Rupnik Jožef

Rus Anton
Rus Anton, ml.
Rus Jožef
Rus Jožef
Sajovic Ivan, st.
Sajovic Janez
Sajovic Janez
Sajovic Marija

Rovte 82
Grčarevec 4
Kalce 8
Kalce 8
Hotedršica 46
Dolenji Logatec 3
sedež obrti je imel
v Dol. Logatcu 49
in v uti v Gorenjem
Logatcu; v Hotedršici 7 v letih 1937-39;
v Planini 14 od 1938
Dolenji Logatec 49
Dolenji Logatec 49
Cerkovska vas 52
Gorenji Logatec 52
Gorenji Logatec 48
Gorenji Logatec 48
Gorenji Logatec 48
Gorenji Logatec 48

Samotorčan Jožef
(rojen v Mali Ligojni)
Samotorčan Jožef

Gorenji Logatec 14
(sedež obrti)
Hotedršica 28/2

Scalla Alojz
Scalla Alojz
Scalla Alojz

Cerkovska vas 35
Cerkovska vas 35
Cerkovska vas 35

Rupnik Jožef
Rupnik Jožef
Rupnik Matija
Rupnik Valentin
Rupnik Valentin
Rus Anton
(rojen v Ligojni)

1877
1919
1912
1895
1928
1922

mizarstvo
sedlarstvo
klobučar
čevljar
gostilna in krčma
trgovina z mešanim blagom
točenje alkoholnih pijač v
omejenem obsegu
trgovina z mešanim blagom
gostilna in točilnica
trgovina z vinom v zaprtih steklenicah
čevljar
mizarstvo
mesarstvo

1932
1929
1882
1908
1898
1895
1926

mesar
trgovina z živino na drobno
trgovina z mešanim blagom
točilnica žganih pijač (žganjekuha)
gostilna
trgovina z lesom
trgovina z mešanim blagom
peka in prodaja domačega belega
in črnega kruha
mesarstvo

1896
1939
1898
1904
1938
1904
1905
1907

mesarija, filiala mesarija
iz Gorenjega Logatca
točilnica žganih pijač
pekarija
trgovina z mešanim blagom

1921
1904
1928
1902
1896

1911/12
1922
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S

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Sedej Katarina
Sedej Katarina
Senčur Jakob
Serini Artur
Serini Karel
Serini Terezija
Siherl Ivan
Siherl Janez
Siherl Janez

Rovte 9
Rovte 151
Žibrše 62
Dolenji Logatec 40
Dolenji Logatec 90
ali 10
Dolenji Logatec 40
Čevica 36
Čevica 36
Čevica 36

Siherl Janez

Čevica 36

Siherl Josipina
Siherl Josipina
Silvestri Albin
Simčič Anton

Blekova vas 3
Čevica 36
Dolenji Logatec 61
Laze 66

Simšič Anton
Simšič Janez
Sivec Ivan
(Frančiška)
Sivec Franc
Skvarča Franc
Skvarča Ivan
Skvarča Jožef
Skvarča Marija
Skvarča Matija
Skvarča Matija
Skvarča Neža
por. Kunc
Slabe Alojzij
Slabe Franc

Laze 29
Laze 29
Petkovec 9

krojaštvo za ženske in otroške obleke
krojačnica ženskih in otroških oblek
vodni mlin
izvošček
točenje alkoholnih pijač
v neomejenem obsegu
gostilna in krčma
menjalnica
kramarija
špediter, prevozništvo
za potrebe idrijskega rudnika
periodični prevozi oseb z avtomobilom
med Dolenjim Logatcem in Idrijo
trgovina z lesom
gostilna in kavarna
gostilna in krčma
zidarska obrt, omejena na
občino Planina
železnina
trgovina z lesom
strojarstvo
obrt prevzame vdova Frančiška Sivec
strojar
sodarstvo
kovaška obrt
sodar
vinotoč
trgovina s kokošmi in teletino
trgovina z jajci in maslom
gostilna

Slabe Franc
Slabe Janez
Slabe Jožef

Slabe Matej
Slavc Jakob

Dolenji Logatec 7
Žibrše 47
Martinj Hrib 19
sedež obrti v Dol.
Logatcu 47 od
Gorenji Logatec 9
Dolenji Logatec 1

Slavec Jakob
Smerdu Andrej
Smole Doroslav

Dolenji Logatec 71
Hrušica 1
Dolenji Logatec 45

122

Petkovec 9
Martinj Hrib
Laze 44
Martinj Hrib 17
Martinj Hrib 17
Rovte 13
Veharše 13
Rovte 75
Rovte 77
Žibrše 64

čevljar
zidarska obrt z omejenim delokrogom
obrt prepisana na vdovo Marijo Slabe
obrt prenese v Gorenji Logatec 78
trgovina z lesom
žganjekuha
čevljar

čevljarstvo
gostilna in krčma
trgovina s kruhom
gostilna in krčma
gostilna in kavarna

1929
1938
1875
1897
1926
1912
1922
1860
1880
1914
1938
1925
1919
1927
1920
1889
1923
1943
1892
1934
1928
1908
1878
1915
1873
1919
1897
1940
1875
1904
1908
1922
1931
1904
1913
1904
1924

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Smole Jožef
Smole Jožef
Sokolsko društvo
Sokolsko društvo
Logatec,
vodja Ožbolt Ana
Sorre Anton
Sovan Janez

Dolenji Logatec 45
Dolenji Logatec 45
društveni dom
Čevica 60

trgovina z lesom
gostilna in krčma
kinematografska obrt
krčma

Dolenji Logatec 1
Dolenji Logatec 45

Stegenšek Martin
Stritar Mara
Strnad Valentin
Svet Marija
Svetličič Emilia
Svetlik Ivan

Čevica 1
Čevica 1
Hotedršica 51
Dolenji Logatec 3
Gorenji Logatec 11
Dolenji Logatec 76

Šebenik Anton
Šebenik Anton, ml.
Šebenik Franc
Šebenik Marija
Šemerl Mihael
Šemrl Anton
Šemrl Ivana
Šemrov Franc
Šemrov Jakob
Šemrov Janez Jožef
Šemrov Jožef
Šemrov Jožef
Šemrov Valentin
Šinkovec Anton
Šinkovec Franc
Šinkovec Franc
Šinkovec Franc
Šinkovec Ivan
Šinkovec Janez
Šinkovec Janez
Šinkovec Martin
Škrlj Ivan
Škrlj Ivan
Škrlj Ivan

Dolenji Logatec 32
Dolenji Logatec 6
Dolenji Logatec 42
Dolenji Logatec 7
Dolenji Logatec 33
Rovte 66 (Ceste)
Rovte 66
Gorenji Logatec 72
Gorenja vas 11
Hotedršica 87
Gorenja vas 11
Gorenja vas 26
Blekova vas 2
Rovte 39
Medvedje Brdo 25
Petkovec 24
Medvedje Brdo 25
Čevica 13
Rovte 105
Blekova vas 22
Petkovec 24
Čevica 10
Čevica 10
Dolenji Logatec 47

Škrlj Ivan

Dolenji Logatec 47

Škrlj Ivan
Škrlj Jožef

Dolenji Logatec 47
Dolenji Logatec 42

gostilna in točilnica
čevljarstvo
obrt prevzame vdova Marija Sovan
trgovina s živino
trgovina z lesom
čevljar
gostilna in kavarna
trgovina z mešanim blagom
zidar za območje Dolenjega in
Gorenjega Logatca, Rovt in Hotedršice
mizar
mizar
mizarstvo
pekarija
gostilna in točilnica
gostilna in krčma
gostilna in krčma
mizarstvo
krojaštvo
gostilna
žganjekuha in prodaja voska
čevljar
gostilna in krčma
mizarstvo
mlinarstvo
vodni mlin in mlin za čreslovino
mlinar brez koncesije
kolarska obrt
gostilna in točilnica
urar
mlinarstvo
žganjekuha
gostilna
trgovina z vinom in žganimi pijačami
na debelo s sedežem v Dol. Logatcu 24,
kasneje preseli sedež na Čevico 10
točenje alkoholnih pijač
v omejenem obsegu
trgovina z mešanim blagom
trgovski agent v komisijski trgovini

1882
1881
1932
1930

1940
1943
1914
1922
1912
1924
1906
1920
1877
1907

1911
1932
1934
1934
1941
1907
1892
1908
1926
1905
1875
1927
1908
1945
1932
1927

1926
1921
1919
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T

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Škvarča Jožef
Šmuc Lucija

Rovte 88
Dolenji Logatec 41

Šmuc Roman
Špacapan Franc
Štravs Bogomir
Šušteršic Ivan
Švigelj Ivan
Tešar Anton

Dolenji Logatec 40
Martinj hrib 18
Brod 7
Dolenji Logatec 96
Dolenji Logatec 43
Dolenji Logatec 47

Tešar Anton
Tešar Majda
Tivan Eleonora
Tollazzi Jožef

Dolenji Logatec 143
Dolenji Logatec 47
Brod 14
Čevica 39

Tollazzi Jožef

Čevica 39

Tollazzi Mara
Tollazzi Marija
Tollazzi Tomaž
Tollazzi Tomaž
Tranker Janez
Tratnik Jerko

Čevica 39
Čevica 39
Čevica 37
Čevica 37
Čevica 80
Vrh Sv. Treh
Kraljev 19
Rovte 12
Rovte 12
Veharše 49
Dolenji Logatec 47
Rovte 12
Dolenji Logatec 43
Rovte 2
Rovte 4
Rovte 37

trgovina z lesom
1911
točenje alkoholnih pijač v
neomejenem obsegu
1925
trgovina s perutnino
1922
čevljarstvo
1928
prevažanje oseb z avtomobilom
1928
trgovina z lesom
1922
gostilna in krčma
1932
ključavničarska obrt
1919
sedež prenese s hišne št. 47
na številko143 leta 1932
obrt inštalaterja vodovodnih naprav 1943
krojačica ženskih in otroških oblek
1938
trgovina z mešanim blagom
1910
točenje alkoholnih pijač v neomejenem
obsegu (gostilna in vinotoč)
1911
1926
vodna žaga in mlin
sedež obrti Martinj Hrib 29
1908
gostilna in krčma
1932
trgovina z mešanim blagom
1938
gostilna in točilnica
trgovina z mešanim blagom
lekarnar
gostilna
1943

Trček Andrej
Trček Andrej
Trček Anton
Trček Jakob
Trček Josip
Trepal Janez
Trepal Jožef
Treven Marija
Treven Matevž

Treven Matija
TROLIST družba
z omejeno zavezo
poslovodja
Maks Hamerlitz
TROLIST-droge,
kemikalije in
destilacija z
omejeno zavezo
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Rovte 37
Čevica 33

vodni mlin
1903
tesar (omejen krog delovanja na Rovte) 1913
gostilna in krčma
1898
čevljarstvo
1932
mlinarska obrt
1932
gostilna in točilnica
trgovina z lesom
šivilja
1927
trgovina z manufakturno galanterijo, 1911
kamnitimi izdelki in poljskimi
pridelki
krojač
1911
trgovina na debelo z zdravilnimi
1928
snovmi in izdelki, ki niso v pristojnosti
lekarnarjev; izdelovanje in prodaja
umetnih mineralnih vod
na debelo

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Trgovska firma
Demetrio Marko
iz Trsta
Trgovska firma
Lorenci Jožef
iz Ljubljane;
Trpin Valentin
Trpin Valentin
Trpin Valentin
Tršar Drago

Dolenji Logatec 42

parna žaga

1903

Blekova vas 3

1904

Tršar Franc
Tršar Gregor
Tršar Gregor

Brod 12
Brod 1
Brod 1

parna žaga
lastnik Emil Grassi
zakupnik Giovanni Ernoli iz Beljaka
kovaška in podkovska obrt
kovaška in podkovska obrt
kovaška in podkovska obrt
krojaštvo
sedež obrti na Brodu 12 od 1928
trgovina z usnjem
mlinarska in žagarska obrt
trgovina z lesom

Tršar Gregor
Tršar Ivan

Brod 1
Gorenji Logatec 70

Tršar Ivan
Tršar Jakob
Tršar Lovrenc
Tršar Marija
Tršar Marija
Tršar Marija
Turk Andrej
Turk Franc

Gorenji Logatec 70
Brod 14
Brod 12
Brod 21
Brod 8
Brod 1
Žibrše 20
Dolenji Logatec 34

Turk Franc
Turk Franc
Turk Frančiška

Hotedršica 112
Cerkovska vas 23
Hotedršica 42

Turk Ivan
Turk Ivan
Turk Janez
Turk Janez
Turk Janez
Turk Janez
Turk Janez

Hotedršica 1
Hotedršica 42
Cerkovska vas 46
Cerkovska vas 46
Žibrše 40
Žibrše 39
Žibrše 10

Turk Janez
Turk Janez
Turk Jurij
Turk Nuša

Hotedršica 42
Žibrše 26
Čevica 10
Dolenji Logatec 45

Rovte 136
Hotedršica 31
Žibrše 36
Brod 25

1923
1923
1923

1909
1928
1909
1910
1931
1921

prevažanje oseb z avtomobilom
čevljarstvo
sedež v Gorenjem Logatcu 76 od 1928
čevljar
1921
gostilna in točilnica
izdelovanje košev
1923
mlin in žaga na vodni pogon
vodni mlin
1855
vodni mlin in žaga
1899
žganjekuha
sodar
sedež obrti preseli 1930 na Rakek št. 38
mizarstvo
1908
čevljar
1884
točenje alkoholnih pijač
1927
v neomejenem obsegu
gostilna in krčma
1932
izdelovanje smrekovega olja
1921
mlin in žaga
1865
kovačija
kramar
1881
trgovina z žganimi pijačami
1892
žganjekuha in trgovina z žganjem
v odprtih steklenicah
1902
1904
vodni mlin
1911
žganjekuha
kovačija
trgovina s toaletnimi
1916
potrebščinami
in papirno galanterijo
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U

LETO
PRIJAVE

PRIIMEK IN IME

NASLOV

OBRT

Turšič Ivan, ml.

Dolenji Logatec 54

Turšič Nikolaja;
namestnik
Antičevič Peter
Tušar Jožef
Tvrdka ČEFURA
in RAYER
Tvrdka Hodnik
in Vouk
Tvrdka Hodnik
in Vouk (upravitelj
Vouk Hubert)
Tvrdka Josip
Pavlin in Anton
Tešar
Tvrdka Maček
Gregorig-Hren
(poslovodja Maček
Jakob)
Urbančič Anton

Gorenji Logatec 11

sobo- in črkoslikarstvo, podatka
prijave obrti ni;
obrt odjavi in jo preseli v Split 1935
gostilna in krčma

Rovte 83
Dolenji Logatec 162

gostilna in krčma
1902
trgovina na debelo z lesom in kurivom 1943

Dolenji Logatec 41

trgovina z lesom

Dolenji Logatec 51

rezanje in sekanje drv ter mlatenje žita 1930

Dolenji Logatec 143

kleparstvo

1928

Dolenji Logatec
(parc. štev. 551)

mlinarstvo in žagarstvo

1930

Gorenji Logatec 32

1911

Urbančič Jakob
Urbas Adolf
Urbas Franc
Urbas Franc
Urbas Franc
Urbas Franc
Urbas Jakob
Urbas Jožef

Gorenja vas 13
Dolenji Logatec 54
Čevica 57
Cerkovska vas 45
Gorenji Logatec 49
Gorenji Logatec 45
Cerkovska vas 44
Dolenji Logatec 142

Urbas Jožef

Dolenji Logatec 142

Urbas Jožef
Urbas Jurij
Urbas Marija

Blekova vas 20
Cerkovska vas 49
Gorenji Logatec 45

Urbas Marija
(stanujoča v Idriji,
Mestni trg)
Urbas Marija
(stanujoča v Idriji,
Mestni trg)
Urbas Marija
(iz Idrije)

Gorenji Logatec 45

krojaštvo
obrt odjavljena 1935
zidar za območje okraja Logatec
trgovina z mešanim blagom
trgovina z živino
klobučar
gostilna in krčma
gostilna in točilnica
klobučar
točenje alkoholnih pijač
v omejemem obsegu
vinotoč, trgovina z vinom
v zaprtih steklenicah
čevljar
gostilna in krčma
prodaja mešanega blaga
po sejmih
trgovina s klobuki, čepicami in rutami
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1932

1926

1908
1937
1922
1891
1896
1905
1925
1914
1922
1906
1913

Gorenji Logatec 45

trgovina z ženskim in moškim
spodnjim perilom

1914

Dolenji Logatec 45

trgovina z mešanim blagom na drobno 1922

PRIIMEK IN IME

NASLOV

Urbas Milan
Uršič Andrej

Gorenji Logatec 45 gostilna
Dolenji Logatec 59 krojač
sedež obrti Dolenji
Logatec (Logatec 169 ?)
Rovte 72
kovač
Medvedje Brdo 39
čevljar
Cerkovska vas 35
krojač
Dolenji Logatec 49 krojaštvo
Cerkovska vas 25
krojač
Brod 4
prodaja slaščic in sladkorčkov
ter sodavice
Martinj Hrib
klavec živine pri posestnikih
Dolenji Logatec 11 delikatesna obratovalnica
sedež v gospodars točenjem alkoholnih pijač
skem poslopju poleg
stanovanjskega
Dolenji Logatec 10 trgovina z vinom in ostalimi
alkoholnimi pijačami na debelo
Dolenji Logatec 10 točenje alkoholnih pijač v
omejenem obsegu
Dolenji Logatec 49 krojaštvo
Rovte 82
trgovina z mešanim blagom
Hotedršica 7
kramarija in prodaja živil
Hotedršica 91
kramar
Rovte 4
gostilna in točilnica
Rovte 117
gostilna in točilnica
Dolenji Logatec 61 fotograf
sedež na štev. 146 od
Dolenji Logatec 7
gostilna in krčma
Dolenji Logatec
prodaja sadja, zelenjave, slaščic
pred trgovino Brus in nealkoholnih pijač
Dolenji Logatec 25 branjarija
Dolenji Logatec 60 gostilna in kavarna
Dolenji Logatec ?
gostilna in točilnica
Dolenji Logatec 46 zidarska obrt v omejenem obsegu
za Gorenji in Dolenji Logatec,
Cerknico in Begunje
Kalce 18
gostilna in krčma
Hotedršica 43
trgovina z lesom
Čevica 1
menjalnica
Dolenji Logatec 59 kovačija
Hotedršica 25
krojaštvo
Hotedršica 7
krojač
Hotedršica 92
kramar in prodaja oblek
Dolenji Logatec 40 branjarija, trgovina s slaščicami
in kruhom

Vedšar Janez
Vehar Janez
Verbic Franc
Verbič Avgust
Verbič Franc
Verbič Frančiška
Verbič Ivan
Verbič Jakob

Verbič Jakob
Verbič Jakob
Verbič Karl
Verbič Leon
Verli Pantaleon
Verli Peter
Vidmar Jurij
Vidmar Margareta
Vilar Anton
Vilar Karel
Vilar Karol
Vilar Terezija
Viler Karol
Virant Franc
Vivoda Alojzij

Vrabec Matija
Zagoda Janez
Zajec Ladislav
Zavrtnik Bartol
Zelenc Ivan
Zelenc Janez
Zelenc Janez
Zepej Frančiška

OBRT

LETO
PRIJAVE

1932
1921

1877
1935

V

1916
1921
1929

1928
1926
1927
1937
1867
1877

1907
1913
1920
1920
1933
1925
1926

1932
1902
1934
1923
1881
1932
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PRIIMEK IN IME

NASLOV

Dolenji Logatec 169
sedež Rovte 110,
nato Dol. Logatec 169
od 1941
Zupančič Helena
Dolenji Logatec 110
Zupančič Jožef
Dolenji Logatec 47
Zupančič Karolina Gorenji Logatec 4
Zupanc Jože

Ž

Zupančič Matija

Dolenji Logatec 31

Žakelj Ivan
Železnik Janez
Železnik Janez
Železnik Jože
Železnik Jožef
Žigon Anton
Žigon Anton

Čevica 33
Rovte 72
Rovte 72
Petkovec 72
Rovte 72
Dolenji Logatec 147
Blekova vas 18

Žilnik Leopold
Žitko Jakob
Žitko Jakob
Žitko Luka

Blekova vas 25
Dolenji Logatec 48
Dolenji Logatec 64
Kalce 5

Žitko Stanislav

Dolenji Logatec 64

LETO
PRIJAVE

OBRT

zidarska obrt

1934

prodaja sadja
čevljarstvo
gostilna
sedež preseli iz Gorenjega Logatca 33
pekovska obrt
po smrti prevzame posel njegova
vdova Mira Zupančič 1942
čevljarstvo
mlinarstvo
strojarstvo
mlinarstvo
kovač (brez podkovskega dovoljenja)
elektroinštalaterska obrt
trgovina z lesenimi izdelki, škafi in
brentami po hišah ter po sejmih
kolar
kolar
kolar
kolarstvo
obrt odjavljena 1934
prevažanje tovorov s tovornim
avtomobilom po naročilu

1911
1931
1946
1929

1944

1902
1889
1945
1903
1913
1898
1922
1932
1934

Tudi taki razvalini je znal mojster
Janez Oblak vrniti podobo avtomobila.
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Zakaj v poslu ne bi bilo
tudi malo romantike,
če ta ne stane ničesar?
Vsi smo vendar ljudje
s čustvi in ne le goli
računski stroji.
G. B. SHAW
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NAMESTO
SPOMINOV
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Z Janezom Nagodetom, prvim predsednikom Društva samostojnih obrtnikov,
se je pogovarjal tajnik OOZ Janez Gostiša

ZA VELJAVO IN UGLED
●

Kakšen je bil ~as pred 30 leti, ko ste ustanovili društvo?
^as je bil obrtnikom izrecno nenaklonjen. Še danes se spomnim besed enega od
tedanjih (in sedanjih) politikov, ki mi je ob ustanavljanju društva zabrusil: “Na vsak
ferajn se pa `e ne bomo ozirali.” Takšna je bila tedanja klima: obrtniki smo bili
neza`eleni.
●
Kaj ste `eleli z ustanovitvijo društva dose~i, kaj pokazati?
Ob~ini smo `eleli pokazati, kaj znamo in da nekaj veljamo. @eleli smo, da bi v
ob~ini tudi formalno kaj pomenili, da bi nas upoštevali kot gospodarske dejavnike, da
nas ne bi le `igosali za nasprotnike socializma.
●
Kdo se je najbolj zavzemal za ustanovitev društva?
Poleg nekaj doma~ih obrtnikov – predvsem prevozniki, ki so z vseh strani prihajali
v Logatec. To so bili ~asi, ko nisi smel imeti kamiona z višjo nosilnostjo od 5 ton, ko nisi
smel zaposlovati ve~ kot 3 ali 5 delavcev in si moral za pove~anje na najve~ 7 delavcev
posebej zaprositi ob~ino.
●
Ste bili ustanovitve društva veseli?
Zares smo bili veseli, da smo se zdru`ili, prostovoljno. Druga~e kot prostovoljno
tedaj ni šlo, ~etudi je `e obstajala Zveza društev samostojnih obrtnikov oziroma obrtnih
zdru`enj. V zdru`evanju smo videli mo`nost, da si pridobimo ugled. Saj, med ljudmi
smo ga imeli, v dru`bi pa smo bili ~rne ovce. Z ustanovitvijo društva smo dobili tudi
mo`nost najemanja kreditov, ki je dotlej sploh nismo imeli – ~e si je to danes sploh mo~
predstavljati. Društvo nas je povezalo tudi v dru`abnem pogledu. Nepozabne so bile,
recimo, športne igre v Ljutomeru.
●
Vendar se je v poznih sedemdesetih in v za~etku osemdesetih let na
veliko propagirala kooperacija med organizacijami zdru`enega dela
(OZD) in obrtniki?
Ja, formalno `e. Ko pa je do sodelovanja prišlo, je bilo vse odvisno od trenutne
politi~ne klime. Sam sem imel kar precej grenkih izkušenj s tem. Najprej v doma~em
kraju, na KLI, nato na Prevaljah pa v Kopru. Kakovost ni odtehtala, odtehtali so politi~ni
pritiski. To, kar govorim, ni lamentanje, to so dejstva.
●
Kdo je tedaj, v tistih prvih ~asih, bil najbolj prodoren?
Spominjam se Borisa Hladnika, preudarnega in smelega. Veliko je delal Lojze
Molk, tudi Bojan Jeršin v za~etku. Ker se sam nisem vtikal v politiko in sem bil po tej
plati bolj ob strani, se je bolj izpostavljal Vlado Puc.
●
Menite, da je bilo vredno truda, da se je ustanovilo društvo, iz njega
izraslo zdru`enje in kasneje zbornica?
Ustanovitev društva je bil odgovor obrtnikov na tedanje razmere. Tudi kasnejše
zdru`evanje je prav tako prispevalo k priznavanju obrtnikov kot gospodarskih dejavnikov.
^eprav bi to dr`ava lahko sama spoznala in priznala, pa ni.
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Jo`e @upan~i~, predsednik Obrtnega zdru`enja od 1979 do 1982

O OBRTI SE JE ŠIRIL TUDI DOBER
GLAS
Obrt je bila pri naši hiši `e od prej. O~e jo je pri~el opravljati davnega leta 1925 in jo
opravljal do upokojitve v letu 1947. Sam sem za~el z obrtjo maja 1959, potem ko sem
odslu`il vojsko in odšel iz prosvete ter se vrnil iz Nem~ije, kjer sem se pobli`e spoznal s
kovinsko proizvodnjo. Pregled moje obratovalnice sta pred za~etkom obratovanja, kakor
so tedaj velevali predpisi, opravila ob~inski tajnik Stanko Kunc in na~elnik oddelka za
gospodarstvo Tone Peternelj.
V za~etku smo proizvajali kovinsko galanterijo in dejavnost kar dobro širili. To je
trajalo nekaj let, po letu 1970 smo se preusmerili na umetne smole – duroplaste. To so
bila leta, ko smo bili obrtniki sicer grešni kozli za marsikaj, kar je šlo v tedanji dru`bi
narobe. Komercialisti v firmah so se nas izogibali, kot da smo garjave ovce. Ko so se
~asi nekoliko spremenili, smo za~eli delati za industrijo. Tako smo skoraj dvajset let
izdelovali sklopke za Tomos – skoraj dvajset milijonov smo jih naredili. Deset let smo
delali ohišja za filtre, ki jih je proizvajalo podjetje Donit. Trinajst let smo izdelovali zavore
za `elezniške vagone … Ves ~as smo trli trde orehe. In se veselili, ko nam je uspelo.
Izdelovali smo zahtevne, najzahtevnejše izdelke, ki so terjali veliko tehniškega pa tudi
poslovnega znanja. Obrt pa sem odjavil pred dvema letoma.
In danes sem ponosen, da je podjetnik tudi moj sin.
V zdru`enju so v ~asu mojega predsedovanja delali po`rtvovalni ljudje. ^e
omenim samo Igorja Toma`i~a. Zaradi njihove prizadevnosti se je o obrti širil dober
glas. Zdru`enju je dobrohotno pomagala tedanja zaposlena na Zvezi obrtnih zdru`enj
Heda Bertoncelj. Za ~asa mojega predsedovanja smo zaposlili tajnika, tako da je
zdru`enje imelo svojega ~loveka. Sede` zdru`enja smo preselili na Tovarniško 10. Od
tam pa – še zdaj se spomnim dneva, ko mi je Dušan Kristan prinesel ponudbo za
odkup njihove lekarne – na Tr`aško 11. Ta je potem postala zgradba našega zdru`enja
in kasneje zbornice, ki tu posluje še danes.
Mislim, da smo pošteno odigrali svojo vlogo, ki nam je bila tedaj odmerjena. Da,
bili so trdi, a lepi ~asi.
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Vladislav Puc, predsednik skupš~ine Obmo~ne obrtne zbornice Logatec

OBRTNA ZDRU@ENJA SO POSPEŠEVALA RAZVOJ
PODJETNIŠTVA
Povojni ~asi niso bili naklonjeni obrtništvu. Dr`ava je obrtnike smatrala za nekakšne
sovra`nike, saj se njihova zasebna lastnina nad proizvajalnimi sredstvi ni skladala z
dru`beno lastnino, kakršna naj bi v celoti prevladala v komunizmu. To je bila politi~na
teorija. V praksi pa so, vsaj v Logatcu, nekateri ob~inski uslu`benci in uslu`benci
davkarije na obrt zve~ine gledali bolj prijazno. Zato se je število obrtnikov vztrajno
ve~alo. Za reševanje svojih razvojnih hotenj pa so se obrtniki v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja za~eli tesneje povezovati. Najprej je nastalo Društvo samostojnih
obrtnikov.
Društvo je preraslo v zdru`enje. ^lani so se hoteli dokazovati in uveljavljati.
Predvsem so hiteli dr`avi dopovedati, da so tudi njihova delovna mesta nekaj vredna.
Sprva prostovoljno ~lanstvo se je potrjevalo tudi tedaj, ko so bili – v precejšnji meri s
prostovoljnimi prispevki – kupljeni poslovni prostori na Tr`aški 11 v Logatcu. Polagoma je
tudi politika popuš~ala in obrti za~ela dopuš~ati razvoj. Se je pa še konec osemdesetih
let zgodilo, da obrtnik ni smel dobiti ob~inskega priznanja, ker je bil obrtnik!
Ekipe, ki so v za~etku vodile društvo in zdru`enje ter kasneje zbornico, so delale
na prijateljski podlagi. Zato so bili vidni tudi dose`ki tega delovanja: pridobitev lastnih
poslovnih prostorov, razstavi v Logatcu, promocija logaškega obrtništva v slovenskem in
širšem prostoru. ^lanstvo so zdru`evala novoletna sre~anja in tudi druge dru`abnosti.
V mandatu 1986-1990 sem bil ~lan izvršnega sveta logaške ob~ine, ki ga je vodil
Ljubo Miheli~. Zgodilo se je prvi~, da je obrtnik postal ~lan tega organa. Tedaj je bila
zasnovana obrtna cona za Klijem. V tistem ~asu je bila ustanovljena obrtna zadruga
“Notranjka”, ki je tudi formalno vodila gradnjo te cone, kasneje obnovila staro gornjelogaško šolo in predvsem omogo~ila razvoj bolj prodornim obrtnikom. Po letu 1990, ko
sem sam vodil izvršni svet, smo cono za Klijem za~eli graditi. Zasnovali smo tudi drugo
cono v Zapolju. Vendar klima še vedno ni bila nesporno naklonjena razvoju obrtništva.
^e se samo spomnim, kakšne pogoje je postavljal KLI, ko je prodajal dostopno cesto v
cono: v coni ne bi smel poslovati noben obrtnik z enako dejavnostjo, kot so jo imele
posamezne enote v delovni organizaciji KLI! Ko se mi je iztekel mandat, se je spet
uveljavilo nasprotovanje izgradnji cone, in je kar za nekaj ~asa gradnja tudi zastala.
K sre~i je potem prevladalo podjetništvu prijaznejše razmišljanje in se je gradnja lahko
nadaljevala. Danes sta obe coni dose`ek, s katerim se ob~ina lahko postavi na ogled,
nekateri menijo, da celo za zgled.
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Berto Menard, predsednik Obmo~ne obrtne zbornice od 1994 do 2002

LEPO JE BITI OBRTNIK – NI PA LAHKO
@e pred svojim dvojnim mandatom sem en mandat vodil zbornico kot podpredsednik;
predsednik Vlado Puc je bil namre~ tedaj imenovan za predsednika izvršnega sveta logaške
ob~ine. Ne da bi spreminjali funkcije, je obveljal dogovor da zbornico vodi podpredsednik.
Obrtnik sem `e 27 let. Ko se oziram po preteklosti, imam ob~utek, kot da smo
za~eli po osamosvojitvi Slovenije delati vse na novo. ^eprav so nam bile prejšnje
vladajo~e strukture nenaklonjene, se zdi, da so nam obrtnikom vendarle prisluhnile, bolj
kot so nam takoj po osamosvojitvi. Šele od leta 2002 naprej se ~uti, da nas oblast
vendarle upošteva in nam priznava mesto, ki nam gre. Po osamosvojitvi pa so se zaradi
divjega lastninjenja stvari sukale tako, da smo bili obrtniki v slabši lu~i, kot smo bili
poprej! Celih deset let je bilo potrebnih, da so se stvari kolikor toliko raz~istile in
postavile na pravo mesto.
Veliko storitvenih dejavnosti je v zasebnih rokah. Lahko pa ugotovimo, da je bilo
za razvoj Logatca storjeno kar nekaj pomembnega: ustanovljena je bila obrtna zadruga
Notranjka, ki je v svojem ~asu odigrala pomembno povezovalno vlogo med obrtniki,
potem se je zasnovala prva obrtna cona za Klijem, še kasneje druga v Zapolju.
Zbornica sicer neposredno ni sodelovala pri teh projektih, je pa od Društva samostojnih obrtnikov naprej na~rtovala in spodbujala njihovo uresni~evanje. Zgled so bile
Dom`ale in posluh tamkajšnje ob~ine za razvoj obrti. Logatec je bil v tistem ~asu po
številu obratovalnic na število prebivalcev takoj za Dom`al~ani! Ob~inske strukture so
bile takemu razvoju vendarle naklonjene, ~etudi so se potrudile tudi za postavitev
marsikatere ovire.
Je pa zbornica pripravila dve razstavi – s sodelovanjem podjetij sicer, pa vendar v
ob~inskem merilu in z ob~insko podporo. Pripravila je notranjske podjetniške sejme,
organizirala okrogle mize, pripravljala posvete, na katerih so sodelovali poslanci
Dr`avnega zbora … Ob tem je krepila tudi svoje materialne temelje, tudi solidarnostno, denimo, nakup prvega dela poslovne stavbe na Tr`aški 11 smo zagotovili s
~lanskim prispevkom pa tudi s prostovoljnimi prispevki.
En sam obrtnik ne pomeni kaj dosti. Zato je potreba po zdru`evanju velika in –
tako zdaj še posebej ka`e – zmeraj le ve~ja. Dr`avi ni zmeraj pogodu, da imajo obrtniki
mo~no organizacijo. Vendar izkušnje zadnjih let ka`ejo, da se ta miselnost vendarle
spreminja v prid obrtnikom. In prav je tako. Ko sem še kot fant gledal “francoza” na
strehi Oblakove mehani~ne delavnice, sem si `elel, da bi bil tudi sam obrtnik. In sem
postal. In se u~il od starejših, `e uspešnih obrtnikov. V organih obrtniške organizacije
sem pravzaprav dejaven ves ~as. Deloval sem – tako mislim – konstruktivno, a s svojo
glavo. Zaradi narave svoje dejavnosti imam zares veliko stikov z ljudmi. Vem, da lahko s
svojim odnosom poka`em, da je lepo biti obrtnik, da je to spoštovano in cenjeno delo,
da se spla~a u~iti se tudi za poklic, ne le za univerzitetni naziv. Zgledi lahko nagovorijo
mlade, da gredo v poklicno šolo, saj jo je danes prek mojstrske diplome mogo~e
nadgraditi in si pridobiti visokošolsko strokovno izobrazbo, ~e je taka `elja. Velja pa se
tudi povezovati in si tako odpirati mo`nosti za lastno izpopolnjevanje in obenem za
zanesljivejše in bolj priznano mesto v dru`bi.
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OGLASNIK

Posebna zahvala gre vsem,
ki so gmotno podprli
izdajo tega zbornika.
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OB^INA LOGATEC
Občina Logatec se razprostira na kraški planoti 450 do 900 m nad
morjem in odpira vrata v notranjsko-kraško krajino. Na 173 km2 je posejanih 19 naselij s skoraj 13.000 prebivalci. Največje naselje je Logatec, ki je
14. januarja 2006 s sklepom Vlade RS postalo mesto. Med ostala večja
naselja štejemo zlasti še Rovte, Hotedršico, Laze, Jakovico, Vrh Sv. Treh
Kraljev, Medvedje Brdo, Žibrše in Grčarevec.
Logatec je že od Rimljanov pomembno prometno križišče, skoz
katerega vodijo poti proti Idriji, Postojni, Žirem, proti Cerknici in Ljubljani,
prek Hrušice pa v Vipavsko dolino. Avtocesta omogoča hiter dostop do
prestolnice, njenega letališča in do luke Koper, kar gre še z železnico v
prid hitrejšemu razvoju Logatca in celotne občine.
V preteklosti so bile glavne gospodarske dejavnosti žagarstvo, lesna
proizvodnja in kmetijstvo. Danes ima občina poleg lesne industrije –
družba KLI – zelo močno papirno-kartonsko industrijo – družba Valkarton
– in kovinsko industrijo – družba Detel. Industrijsko-obrtni coni Logatec in
Zapolje pa omogočata razvoj tudi mnogim manjšim družbam, ki iz leta v
leto zagotavljajo vedno več kakovostnih delovnih mest. Tudi bližina
Ljubljane ponuja našim občanom kar precej zaposlitvenih možnosti, tako
da na Logaškem merijo najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi.
Občina je ustanoviteljica treh osnovnih šol: 8 talcev, Tabor in Rovte, ki
jih obiskuje več kot 1.200 otrok. V občini delujeta dva vrtca: VVZ Kurirček
in Karitasov vrtec sv Miklavža. Matična knjižnica ima svoje krajevne
podružnice še v Rovtah, Hotedršici in na Vrhu Sv. Treh Kraljev. Glasbeno
šolo obiskuje kakih 300 učencev. V občini deluje več kot 30 kulturnih
društev; po dograditvi športne dvorane pa je tudi vedno več športnih
klubov, ki se ukvarjajo predvsem z mladino.
V prihodnosti vidimo izziv predvsem v razvoju turizma in v predstavitvi
pomembnih zgodovinskih zanimivosti, kot so Rimski zid na Hrušici in
objekti ob Rapalski meji – Rupnikova linija, seveda v povezavi z naravnimi
znamenitostmi ob robu Planinskega polja.

`upan

138

139

140

141

●

●
●

●
●
●

Notranja oprema po naro~ilu
Popravilo starega pohištva:
- omare,
- skrinje,
- predalniki.
Politiranje, ro~no (francosko).
Okvirjanje :
- slik,
- gobelinov, ~ipk,
- fotografij,
- diplom, priznanj.
Okviri doma~e izdelave - lu`eni.
Popravilo starih zlatih okvirov.
Zlatenje na poliment.

NAŠI IZDELKI SO KVALITETNI IN TRAJNI !
Peter, Andrej, Lovro
Tel.: 01/ 7544201

118 letna tradicija mizarstva
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Robova ulica 6, VRHNIKA
Št. tel.: 01/750 29 40
Št. faksa: 01/750 29 49
E-mail: eurogradnje@eurogradnje.si

Predstavitev podjetja
Podjetje Eurogradnje, d.o.o., Vrhnika je bilo ustanovljeno novembra leta
1998.
Že od samega začetka se zavedamo, da podjetje ni nekaj statičnega,
ampak je vedno nujno strokovno izpopolnjevanje in dopolnjevanje tudi z
novimi kadri, in tako se je naše podjetje v nekaj letih razširilo iz začetnih 7
na sedanjih 50 zaposlenih.
Specializirano gradimo poslovno stanovanjske objekte, industrijske
objekte, poslovne objekte ter izvajamo zunanje ureditve in adaptacije
vseh vrst objektov. Prevzeta dela pod našim strokovnim vodstvom
izvajamo tudi s približno 100 gradbenimi kooperanti. Pri dokončanju
objektov sodelujejo z nami tudi strokovni izvajalci obrtniških del in
instalacij, ki s svojim znanjem in delom zagotavljajo zahtevano kvaliteto
grajenega objekta.
Za investitorje, ki že imajo izdelano projektno dokumentacijo, izvajamo
inženiring in izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del, tudi po
sistemu “KLJUČ V ROKE”.
Investitorju po potrebi svetujemo alternativne variantne izvedbe, pred
gradnjo in med gradnjo objekta in tako prispevamo k višji kakovosti
objekta, nižjim stroškom gradnje ter k hitrejši realizaciji.
Pri gradnji upoštevamo dogovorjene roke in zahtevano kvaliteto, s čimer
pridobivamo zaupanje svojih strank.
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JANEZ JERINA, univ. dipl. inž. grad., s.p.
Stara cesta 73, 1370 LOGATEC
tel.: 01 7543 547
e-naslov: biro.jerina@siol.net

Projektiramo stanovanjske, poslovne in proizvodne objekte,
rekonstrukcije in adaptacije objektov.
●
Če nam boste zaupali svoje želje, vam bomo s sodelavci izdelali vse
potrebne sestavine projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za vaš objekt.
●
Omogočamo tudi gradbeni nadzor nad gradnjo objekta in pripravo
tehnične dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.
●
Vsem, ki se obračajo na nas za nasvete pri gradnji, tudi svetujemo.

145

PIVK SILVESTER s.p.
Hotedršica 55a
1372 Hotedršica
tel.: 01 7559 510
fax: 01 7559 509
MOB: 041 759 001
e-mail: pivkelectric@siol.net
■
elektro instalacije
strelovodi in meritve
ra~unalniške povezave
alarmne naprave
TV in PTT napeljave
146

MIZARSTVO in MONTA@A
STAVBNEGA POHIŠTVA
ROBERT TR^EK

s.p.

Petkovec 56a
1373 Rovte
tel./fax: 01 754 40 32
GSM: 031 666 495

●
izdelujemo opremo po naro~ilu
●
masivna notranja vrata
●
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EDVARD [INKOVEC s.p.

PESKANJE IN LI^ANJE
Stara cesta 32
1370 Logatec
tel.: 01 750 98 43
fax: 01 750 98 45
GSM: 041 632 590
e-naslov: sina@siol.net
spletna stran: www.sina-peskanje.com
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KOVINARSTVO
JO@E MIHEVC s.p.
Cesta 5. maja 25
1370 Logatec
tel./fax: 01/ 754 16 50
GSM: 051 376 690

izdelava razli~nega okovja za stole
vrata, okna po naro~ilu
izdelava ograj
komarniki
rolo zavese

INŠTALATERSTVO

BENJAMIN PAVUNC s.p.

Notranjska cesta 68a
Logatec
TEL: 01-750 -92-20
GSM: 041-730-529
elektro inštalacije
vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
inštalacije za son~no energijo
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OKNA
PETROV^I^
Logatec

OKNA PETROVČIČ
Jože Petrovčič s.p.
Naklo 3 a, 1370 Logatec, Slovenija
Tel.: +386(0)1 750 91 96, +386(0)1 754 27 64
Fax: +386(0)1 754 21 00
E-mail: mizarstvo.petrovcic@siol.net

Podjetje Okna Petrovčič z dolgoletno tradicijo proizvaja
visoko kvalitetna okna in vhodna vrata. Izkušnje, nenehna skrb
za tehnološki razvoj in vedno boljšo kvaliteto naših izdelkov,
nas uvrščajo med uspešne izdelovalce stavbnega pohištva.
Zadovoljne stranke pa se vedno znova vračajo k nam.
Podjetje svojo prodajo večinoma usmerja na zahtevnejše trge; v
Rusijo, Švico, Avstrijo, Italijo, Nemčijo, na Hrvaško, v
Makedonijo. Ne pozabimo pa tudi na domače kupce. Trenutno
razširjamo svoj proizvodni program na arabski trg.
Naša okna so narejena po DIN standardih. Izberete lahko
različne materiale, kot so: smreka, macesen, hrast, meranti in
ostali eksoti.
Kvalitetne, okolju prijazne barve omogočajo dolgoleto zaščito
izdelkov z večletno garancijo. Okna Vam zagotavljajo odlično
toplotno in zvočno izolativnost. Kupcu lahko ustrežemo z
različnimi kombinacijami ornamentnih in izolativnih stekel. Na
Vašo željo pa Vam vgradimo tudi razlčne vrste in oblike križev.
Na voljo Vam je tudi stavbno pohištvo v kombinaciji les –
aluminij, ki zadovolji še tako zahtevnega kupca.

OKNA PETROVČIČ – iz tradicije z ljubeznijo

SPLOŠNO MIZARSTVO
PETROVČIČ

Peter Petrovčič s.p.
Naklo 3, 1370 Logatec, Slovenija
Tel.: +386 (01) 75 09 177
Fax: +386 (01) 75 09 176
GSM: 041 687 338
E-mail: vrata.petrovcic@siol.net

●

notranja oprema
stavbno pohištvo
steklarstvo
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AVTOPREVOZNIŠTVO

JO@E ŠEN s.p.
Kraigherjeva ulica 1
1370 Logatec
GSM: 041 566 355
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K FOTOGRAFIJAM NA DELILNIH STRANEH
1
3
4
5

Izpod obliča rokodelskega mizarskega mojstra Mihaela Groma
Iz Gromovega mizarskega rodu; četrti z leve mizarski mojster Franc Grom (ded Petra Groma)
Iz salona frizerskega mojstra Vinka Gostiša
Iznad nakovala kovaškega mojstra Antona Marna

VIRI
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Arhiv Zgodovinskega muzeja Slovenije, Ljubljana
Arhiv Območne obrtne zbornice Logatec
Arhiv Inštituta za novejšo zgodovino, Ljubljana
Pravila zadruge krčmarjev vseh vrst, mesarjev, klavcev drobne
živine, trgovinskih in svobodnih obrtov sodnega okraja Logaškega,
v Logatcu 1888
Logaško okrajno glavarstvo, ur. Vojteh Ribnikar, v Logatcu 1889
Leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937
Splošni pregled Dravske banovine, Ljubljana 1939
Teden obrti Logatec ’83, ur. Marcel Štefančič, Logatec 1983
Logaške novice

ZAHVALE
Območna obrtna zbornica Logatec
se za pisne, ustne in fotografske vire
zahvaljuje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inštitutu za novejšo zgodovino, Ljubljana
Zgodovinskemu muzeju Slovenije, Ljubljana
Knjižnici Logatec
Antonu Antičeviču, Logatec
Jožetu Brusu, Logatec
Petru Gromu, Logatec
Silvu Logarju, Rovte
Rafaelu Marnu, Logatec
Jožetu Mlinarju, Medvedje Brdo
Jožetu Oblaku, Logatec
Mariji Oblak, Logatec
Zvonetu in Majdi Puppis, Logatec
Karlu Šinkovcu, Logatec
Tilki Trpin, Logatec
Janezu Turku, Hotedršica
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Od obrti do podjetništva
Zbornik ob 30-letnici Območne obrtne zbornice Logatec

Urednik Marcel Štefančič
Marcel Štefančič, Po poti obrti in obrtništva
Mira Hodnik, Arhivska govorica o naših rokodelcih in obrtnikih
Organizator ● Janez Gostiša
Oblikovalec ● univ. dipl. inž. arh. Igor Resnik
Računalniška priprava za tisk ● GALERIJA 2, Vrhnika
Izdajatelj in založnik ● OOZ Logatec
Tisk ● SCHWARZ d.o.o., Ljubljana
Število izvodov ● 1000
V Logatcu, septembra 2006
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