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Splošno 
 

Ta praktična smernica povzema vsebino usposabljanja za tradicionalne obrtne poklice, 

izbrane v okviru projekta EUREVITA, in nudi absolventom usposabljanj za skodlarja in krovca 

s skodlami, izdelovalca tradicionalnih wellness izdelkov, izdelovalca metel in grabelj (Avstrija) 

ter izdelovalca krtač (Slovenija) pregled nad poklicnimi možnostmi, ki izhajajo iz priučenih, 

tradicionalnih tehnik obrti. S tem je omogočena trajnostna izvedba priučenih tehnik obrti, 

tako da se dolgoročno neguje in ohranja kulturno dediščino. 

 

Pomen tradicionalnih obrtniških poklicev 
 

Da bi lahko priučene tehnike izvajali trajno, je bistvenega pomena, da absolventi razumejo 

pomen tradicionalne obrti danes in katere sposobnosti pravzaprav imajo kot strokovnjaki za 

tradicionalne tehnike obrti. Te individualne sposobnosti temeljijo na značilnostih 

posameznih tradicionalnih obrti. Sandgruber, Bichler-Ripfel in Walcher (2016) so v svoji 

študiji o tradicionalni obrti v Avstriji obravnavali zadevne značilnosti in jih opredelili tako: 

 Obrtnik se spozna na stroko in zagotavlja storitve, ima znanje in veščine o vseh operativnih 

postopkih, tudi medčloveških odnosih, in nosi vso odgovornost. Tradicionalna obrt pomeni osebno 

uporabo znanj in veščin ter nadaljnje razvijanje znanj in veščin, ki nimata značilnosti abstraktno-

avtomatiziranih delovnih procesov, temveč procesov, ki so povezani z ljudmi in njihovimi 

kompetencami. 

 

 Značilen za tradicionalno obrt je angažma posameznikov, da pridobijo (se izučijo) znanje in 

veščine, ter njihova težnja po vodenju lastnega podjetja, ki bo tudi poslovno uspešno. Na vrhu 

tradicionalnega obrtniškega podjetja je oseba, ki se je obrti izučila brez predhodnega znanja. 

Vodstvena raven pri tem ni ločena od tradicionalnih obrtnih znanj in veščin. 

 

 Temelj tradicionalne obrti je posredovanje obrtnih znanj in veščin prihodnjim rodovom. Brez 

usposabljanja za obrtniški poklic ni obrti, ki bi bila ekonomsko vzdržna. Način posredovanja 

znanja z obstoječim modelom dualnega usposabljanja je zelo ideološki in oseben. Prizadevanje za 

usposabljanje in širjenje znanja je ključni element poklicne narave mojstrov obrtnikov. 

 

 Tradicionalna obrt išče in izkorišča možnosti, da se različno loti osnovnih materialov z namenom 

ustvarjanja edinstvenih končnih izdelkov, začenši pri surovini in do njihove proizvodnje, ki jih 

sodoloča kakovost surovine. 

 

 Za tradicionalno obrt je tipičen jasen odnos med obrtnikom in naročenimi izdelki (»ljubezen do 

izdelkov«). Če se izvaja ta raven tradicionalne izdelave, nosi izdelek podpis tiste osebe, ki ga je 

zasnovala in izdelala pod danimi pogoji naročila in proizvodnje. 
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 Odnos obrtnikov do strank temelji na strokovnih posvetih, pa tudi na mehkih dejavnikih, kot je 

poznavanje ljudi in pravi občutek za potrebe in zmožnosti strank. 

 

 Vodja podjetja, ki je tradicionalno mojster, je drugim v vzgled in posreduje znanja in veščine ter je 

kontaktna oseba za »vsa« vprašanja zaposlenih. Zaradi operativne strukture obrtnih podjetij sta 

vzpostavljena neposredna bližina in odnos med mojstrom/vodjo in zaposlenimi. 

 

 Operativni vodja si rad zastavi cilj, da bo izdelal kakovostna dela, ki so sama sebi namen in 

izpolnitev in jih ne gre kompenzirati izključno s finančnim dobičkom. Za to so potrebna posebna 

strokovna znanja, izkušnje in ljubezen do podrobnosti. 

 

 Vrhunska izdelava v obrti zahteva veliko mero talenta, prizadevnosti, znanja in veščin. Vendar pa 

bi zgolj to lahko pomenilo le reprodukcijo že uveljavljenih izdelkov. Da se ustvarjajo nove oblike in 

funkcije, je potrebne veliko kreativnosti. Obrt je v veliki meri podobna umetnosti, kar dokazuje 

nešteto primerov. 

 

 Išče rešitve za individualne potrebe in zahteve. Že skozi zgodovino je bila obrt namenjena oskrbi 

prebivalstva z izdelki in s tem povezanimi storitvami. 

 

 Obrtnik osebno predstavlja podjetje navzven in navznoter. Vsak obrtnik za opravljeno storitvijo 

stoji s svojim imenom. Pri tem je zanesljivost vrednota. 

 

 Številna tradicionalna obrtna podjetja obstajajo vsaj tri generacije, kar je bil pogoj za vključitev v 

študijo. Obstoj mnogih sega še več generacij nazaj. S svojim obstojem in nadaljnjim obstojem 

imajo veliko večjo vrednost od zgolj izračunane vrednosti podjetja v letu 2015. 

 

 Tradicionalna obrtna podjetja so večinoma manjša podjetja, ki so dovolj prožna, da se razmeroma 

hitro prilagajajo individualnim željam strank in spremenjenim tržnim pogojem. Politika podjetja, 

osredotočena izključno na rast, pogosto velja za politiko, ki se idejno odmika od obrti. 

 

 Tradicionalna obrt v prvi vrsti pomeni delo v domačem okolju in z domačim okoljem. Nenazadnje 

njeno promoviranje zahteva udeležbo na regionalnih prireditvah in sponzoriranje regionalnih 

dejavnosti. Tradicionalna obrt omogoča kakovostno življenje na podeželju z ustvarjanjem 

delovnih mest, je motor regionalnim vrednostnim verigam, zagotavlja lokalno oskrbo prebivalcev 

in je med drugim turistična znamenitost, kar še poudari njen kulturni pomen. Obrt je tudi zaščitni 

dejavnik regionalne neodvisnosti.  

 

 Trajnostno gospodarjenje je bit tradicionalne obrt, saj je v svoji težnji po prenosu znanja in 

delovanja skozi generacije zaslužna za obstoj svojega okolja (ključna beseda: regionalne verige 

ustvarjanja dodane vrednosti) in se lahko pozitivno razvija samo v tem okolju in skupaj z njim. 

 

 Nastajanje in ohranjanje kulturne dediščine regionalnega, državnega, evropskega in 

mednarodnega pomena je tesno povezano s tradicionalnimi obrtmi. Prispevajo k razvoju izdelkov 

in postopkov izdelave, ki lahko odražajo, na drugačen način prikažejo, spreminjajo in posredujejo 

kulturo, specifično za neko regijo. Tradicionalna obrt utrjuje kulturno identiteto. 
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 Tradicionalna obrt ni hobi, ampak dejavnost, s katero se ustvarja dohodek obrtnikov in njihovih 

zaposlenih. Zato je tudi eden od ključnih stebrov v sodobnem gospodarstvu. 
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Trajnost pri izvedbi tradicionalnih obrti 
 

Tradicionalne tehnike obrti so nepogrešljiva nematerialna kulturna dediščina in pomemben 

gospodarski dejavnik v Avstriji (Sandgruber, Bichler-Ripfel & Walcher, 2016). Pri praktični 

izvedbi velja, da se krepi ozaveščenost glede zavedanja trajnostnega življenja in v okviru 

diskusije o podnebnih razmerah uporaba trajnostnih in CO2 nevtralnih gradbenih materialov. 

Prav na področju skodlarstva obstaja potreba po ljudeh, ki se na to dobro spoznajo. 

Povpraševanje je posebej veliko predvsem po strokovnjakih iz tesarske in krovske obrti, saj 

jih je mogoče zaposliti na posebnih projektih. Tako samostojna obrt ni nujno izključni cilj, je 

pa bistveni dejavnik. Pridobljene veščine lahko obrtniki ciljno uporabijo pri svojih dopolnilnih 

dejavnostih ali kot zaposleni strokovnjaki. 

O skodelnih strehah se vedno znova razpravlja. Skodle se uporabljajo pri obnavljanju 

spomenikov in tudi pri pokrivanju zasebnih hiš, ki imajo takšno streho zaradi ohranjanja 

tradicije ali okoljskega zavedanja. Veliko se razglablja o prednostih in pomanjkljivostih takega 

kritja, od visoke ekološke ročne umetnosti do nostalgične obuditve obrti. Spletni prispevek 

Beata Grossriederja (2014) nosi naslov »Podpiranje nostalgije onstran trga dela«. 

Grossrieder navaja Švicarski zvezni urad za kulturo (BAK), saj je v njihovih študijah mogoče 

»zaslediti obilo romantike«. Za skodlarja BAK na primer piše: »Izbira pravega lesa, njegovo 

precizno cepljenje in razrez vsake skodle pod pravilnim kotom: znanje skodlarjev je tako 

natančno kot brezčasno.«  

Bi morali staro obrt muzealizirati, bi morali slediti argumentu o nostalgiji ali pa ima to vseeno 

nek smisel? Gottfried Korff v istem prispevku v intervjuju opozarja pred pravljico, da ima 

»obrt zlato dno«. Zgodovinarji in sociologi svarijo pred tolmačenjem tega pregovora kot 

opisa resničnega stanja, saj to obrt nikoli ni bila in tudi danes ni. To pa ne pomeni, da naj 

opustimo tradicionalne obrti, »ampak, da kot rešitev ponudimo kontrolirano in obetavno 

prisvajanje preteklosti«. Če skodlar prejema naročila v okviru spomeniškega varstva in vedno 

pogosteje tudi zasebna naročila iz določenih regionalnih, stilskih in ekoloških razlogov, se zdi 

še kako smiselno, da se zagotovijo ustrezne možnosti za usposabljanje. 

Zelo podobno je z drugima dvema poklicema. Predvsem ekološki vidiki prispevajo k vedno 

večjemu povpraševanju. Na področju nege telesa in wellnessa se vse bolj daje prednost 

naravnim izdelkom pred sintetičnimi, ekološke trgovine so v razcvetu in predvsem regionalni 

izdelki so zelo priljubljeni. Stara znanja in veščine je treba na novo interpretirati in jih tržiti 

kot regionalno posebnost. Metle, grablje in krtače se zelo dobro tržijo zaradi naraščajoče 

uporabe plastike. 

 

V okviru študije o razpoložljivosti in potencialu tradicionalnih obrti in rokodelstva v 

programskem območju EUREVITA Republike Slovenije je tudi profesor dr. Janez Bogataj 
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preučeval različne tradicionalne obrtniške poklice in je glede trajnosti ponujenih usposabljanj 

za obrtniške poklice prišel do naslednjih spoznanj (2018): 

 

Skodlar in krovec s skodlami 

Tradicionalno krovstvo s skodlami, deskami, tudi s slamo, kamnitimi ploščami, betonskimi 

bloki, opeko (glinenimi strešniki, pluto) in skrilavcem se je po drugi svetovni vojni začelo 

močno spreminjati. Tako so bile nekatere tradicionalne strešne kritine popolnoma opuščene 

in nadomeščene z novimi. Zaradi tega je postopoma vse znanje o teh strešnih kritinah 

izginilo. Na primer, spremembe kmetijske mehanizacije in uvedba novih vrst žit so izključile 

slamnato kritino. Veliko tradicionalnih kritin je ostalo namenjenih samo za počitniške hišice 

ali za pokrivanje različnih dodatnih gradenj, npr. vrtnih ut, pokritih teras itd., delno pa so bile 

uporabljene za ohranjanje zaščitene stavbne dediščine. V alpskem delu Slovenije se je tako 

najbolje ohranilo znanje o pokrivanju streh s skodlami ali deskami. Seveda so krovci s 

skodlami ali deskami izjemno redki in to znanje bi bilo treba ustrezno oživiti, saj obstajajo za 

to tudi gospodarski razlogi. Povečuje se povpraševanje po lesenih strešnih kritinah za stare 

stavbe kot tudi za nove stavbe in druge objekte. 

 

Izdelovalec tradicionalnih wellness izdelkov 

Številne tradicije, predvsem v okviru dediščine ljudskega zdravilstva in znanja o rastlinah, 

kažejo na vrsto izdelkov in pripravkov, ki bi lahko bili zanimivi za sodobno ohranjanje dobrega 

počutja. Seveda z uporabo ustreznih tehnoloških in drugih nadgradenj. Dodaten argument za 

to vrsto obrti je tudi ena od usmeritev turistične ponudbe, ki jo predstavljajo različne 

dejavnosti in storitve na področju wellnessa. Sodobna proizvodnja naravnih zdravil za nego 

telesa in dobro počutje ima zato v kulturni dediščini veliko izzivov in priložnosti. Zlasti zaradi 

svoje ekonomičnosti. Posebna skupina so izdelki iz medu in drugih čebeljih izdelkov. Obstajajo 

posamezniki, ki proizvajajo različne pripomočke za dobro počutje in bi tako lahko delili to 

znanje in spodbujali razvoj novih izdelkov.  

 

Izdelovalec metel in grabelj (Avstrija) oz. izdelovalec krtač (Slovenija) 

Obseg tradicionalnih gospodinjskih pripomočkov in predmetov je zelo velik in uokvirjen s 

konceptom tradicionalnih lesenih dodatkov. Nekatere dejavnosti se močno zmanjšujejo, 

čeprav imajo zadostno ekonomsko sposobnost. To vključuje proizvodnjo različnih krtač in 

ščetin ter delov ščetin za metle in različne vrste metel, majhnih metel, čistilnih krtač itd. 

Materiali za izdelavo so popolnoma naravni (les, ščetine, lasje, sirek). V Sloveniji obstaja 

podjetje za izdelavo krtač, ki lahko deluje kot nosilec znanja in posrednik. 
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Skodlar in krovec s skodlami 
 

V nadaljevanju bo predstavljen učni načrt usposabljanja, prikazane bodo poklicne možnosti 

in nasveti strokovnjakov. 

 

Učni načrt 
 

Učni načrt za skodlarja in krovca s skodlami obsega 240 učnih enot po 50 minut in se deli na 

teoretični in praktični del usposabljanja. 

 

Teoretični učni moduli obsegajo skupno 36 učnih enot. Na začetku usposabljanja bodo 

udeležencem na podlagi zgodovinskih objektov v avstrijskem muzeju na prostem Stübing 

predstavljeni različni načini kritin, obravnavane bodo prednosti in pomanjkljivosti skodelnih 

streh in poglobljeno bo razumevanje součinkovanja oblike in funkcije. Obravnavane bodo 

učne vsebine s področja zgodovinskega ozadja izdelave in polaganja skodel. Udeležencem 

bodo predstavljene različne vrste skodel. K teoretičnim osnovah usposabljanja spada tudi 

poznavanje lesa in orodja. Druga pomembna komponenta usposabljanja je varnost pri delu, 

ki se poučuje v sodelovanju z avstrijskim zavodom za splošno nezgodno zavarovanje 

(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ali AUVA). Na koncu bodo v okviru modula 

»Praktična izvedba« obravnavana področja uporabe in marketinški vidiki. 

 

Praktično usposabljanje obsega skupno 194 učnih enot. Osnovni del v praksi med drugim 

vključuje tehnike izdelave skodel, pokrivanje površin, izdelovanje strešnega kapa, pokrivanje 

strešnih robov in oblikovanje slemenskih zaključkov. V nadaljnjem, poglobljenem praktičnem 

delu bodo udeleženci spoznali posebne tehnike izdelave skodel (posebnih skodel) in 

pokrivanja žlot. Tudi poznavanje izdelave grebenov spada v poglobljen praktični del 

usposabljanja. 

 

V okviru usposabljanja bo potekala tudi ekskurzija, ki obsega 10 učnih enot. Med ekskurzijo 

bodo udeleženci dobili vpogled v poklicno prakso in/ali spoznali določena podjetja/ustanove 

oz. vzpostavili stike s potencialnimi delodajalci. 
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Zaključek usposabljanja 
 

Po opravljenem teoretičnem in praktičnem zaključnem izpitu udeleženci prejmejo certifikat 

inštituta Berufsförderungsinstitut Burgenland. 

 

Absolvent: 

 Pozna in razlikuje zgodovinske skodelne strehe 

 Pozna prednosti in pomanjkljivosti skodel/skodelnih streh 

 Pozna različne vrste lesa za izdelavo in polaganje skodel 

 Zna samostojno izbrati primeren les za polaganje/prekrivanje 

 Zna pravilno izbrati in uporabiti orodja za izdelavo in polaganje skodel 

 Zna uporabiti znanje o preprečevanju nesreč na delovnem mestu 

 Zna samostojno in strokovno izdelati različne vrste skodel 

 Zna samostojno in strokovno pokrivati strehe s skodlami 

 Zna samostojno obložiti stene s skodlami 

 

Poklicna oznaka 
 

Usposobljeni skodlar in krovec s skodlami 

 

Poklicni status 
 

Skodlar in krovec s skodlami je sposoben izdelati in strokovno položiti različne vrste skodel. Iz 

analize potenciala, ki je bila izvedena v okviru projekta EUREVITA, se šteje usposabljanje za 

skodlarja in krovca s skodlami za ekonomsko zelo pomembno usposabljanje. Po mnenju 

strokovnjakov se povečuje povpraševanje po lesenih kritinah za stare stavbe in tudi 

novogradnje ter druge objekte (Lunzer, Bogataj, Hold & Steinböck-Köhler, 2019). Izdelava in 

montaža skodel igrata danes pomembno vlogo v sodobni arhitekturi, saj so skodle trajnostna 

alternativa drugim gradbenim materialom. S skodlami se lahko pokrivajo tako strehe kot 

stene. V stenske ali strešne obloge se lahko vdelajo tudi vzorci, kot so rombi. 

 

Skodlar in krovec s skodlami lahko uporablja veščine, ki si jih je pridobil med usposabljanjem, 

in svoje posebno znanje kot delavec v obrtnih podjetjih ali pa priučeno obrt opravlja 

samostojno. Povpraševanje je posebej veliko predvsem po strokovnjakih iz tesarske in 

krovske obrti, saj jih je mogoče zaposliti na posebnih projektih. Tako samostojna obrt ni 
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nujno izključni cilj, je pa bistveni dejavnik. Pridobljene veščine se lahko prakticirajo tudi v 

okviru dopolnilne dejavnosti. 

 

Zaradi pridobljenega strokovnega znanja na področju tradicionalne izdelave skodel in tehnik 

polaganja imajo absolventi obetavno poklicno področje: 

 Skodlar in krovec s skodlami v tesarskih in krovskih podjetjih 

 Zaposleni v ustanovah za ohranjanje in oživitev kulturne dediščine (npr. muzeji) 

 Zaposleni v centrih tradicionalne obrtne tehnike 

 Zaposleni na področju krajinskega oblikovanja 

 Samostojni skodlar in krovec s skodlami 

 Skodlar z dopolnilno dejavnostjo 

 Dodatna kvalifikacija za samostojne podjetnike in zaposlene v obrti 

 

Poti do samostojnega opravljanja poklica v Avstriji 
 

Za samostojno izvajanje obrtne dejavnosti je potrebno obrtno dovoljenje. Samostojnost 

pomeni, da podjetnik deluje na lastno odgovornost in lastne stroške. O obrtni dejavnosti 

govorimo, ko se dejavnost izvaja redno in je usmerjena v ekonomsko korist (dobiček). 

Pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja ureja obrtni zakon, pri čemer je treba razlikovati 

med nereguliranimi in reguliranimi obrtnimi dejavnostmi. Neregulirane obrtne dejavnosti se 

lahko opravljajo brez dokazila o določeni izobrazbi. Za regulirane obrtne dejavnosti je treba 

predložiti individualno potrdilo o poklicni usposobljenosti. 

Dejavnost skodlarja je neregulirana obrtna dejavnost, med tem ko spada pokrivanje s 

skodlami med krovsko obrt in s tem pod regulirano obrtno dejavnost. 

 

V skladu s smernicami za ustanovitelje (avstrijska gospodarska zbornica, ustanovitveni servis, 

2018) so za prijavo neregulirane obrti potrebni naslednji podatki: 

 Osebni podatki 

– Ime 

– Datum rojstva 

– Prebivališče 

– Državljanstvo 

 Natančna oznaka obrti 

 Navedba lokacije 

 

Ob prijavi obrti mora samostojni podjetnik predložiti naslednje dokumente: 
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 Potni list (dovoljenje za prebivanje, če je potrebno) 

 Dokumentacijo v zvezi s stopnjo izobrazbe 

 Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov za opravljanje obrti 

 

Samo osebe, ki v Avstriji ne prebivajo oz. tukaj bivajo manj kot pet let, morajo predložiti 

izpisek iz kazenskega registra iz države svojega izvora oz. države dosedanjega prebivališča: 

izvirnik z overjenim prevodom, ki ni starejši od treh mesecev. Poleg tega je treba dokazati 

bivanje v državi dosedanjega prebivališča (npr. potrdilo o prijavi prebivališča). 

 

Po zaključku usposabljanja za izdelovalca skodel in krovca s skodlami je v okviru projekta 

možno brezplačno obiskati delavnico o ustanovitvi podjetja štajerske gospodarske zbornice, 

ki je posebej prilagojena zahtevam absolventov. Na delavnici bodo obravnavani pravni, 

finančno-tehnični in organizacijski vidiki. 

 

Poleg tega lahko avstrijskim in slovenskim absolventom pri ustanavljanju podjetja v Avstriji 

svetuje ustanovitveni servis (t.i. Gründerservice) štajerske gospodarske zbornice. 

Ustanovitveni servis štajerske gospodarske zbornice lahko kontaktirate po e-pošti 

gs@wkstmk.at ali telefonu na +43 (316) 601-600. 

 

Poti do samostojnega opravljanja poklica v Sloveniji 

 
Obrtne dejavnosti ureja Obrtni zakon. Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se 

opravlja v skladu z Obrtnim zakonom.  

Pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja ureja obrtni zakon, pri čemer je treba razlikovati 

med nereguliranimi in reguliranimi obrtnimi dejavnostmi. Regulirane obrtne dejavnosti za 

katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost ureja Uredba o obrtnih dejavnostih.  

Neregulirane obrtne dejavnosti se lahko opravljajo brez dokazila o določeni izobrazbi. Za 

regulirane obrtne dejavnosti pa je treba predložiti individualno potrdilo o poklicni 

usposobljenosti. Dejavnost skodlarja je neregulirana obrtna dejavnost. 

Registracija s.p. 

Samostojni podjetniki se registrirajo z vpisom v Poslovni register Slovenije. Vpis v Poslovni 
register je možno narediti preko portala e-vem (vse na enem mestu) ali na kateri koli vstopni 
točki VEM. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije in s priloženo izjavo lastnika objekta, 
da dovoljuje registracijo na naslove, v primeru, da samostojni podjetnik ni sam lastnik 
objekta, podjetnik osebno vloži na VEM točki.  

mailto:gs@wkstmk.at
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno
http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem
http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem
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Na vstopno točko pride le z osebnim dokumentom in osebno davčno številko ter v kolikor 
samostojni podjetnik ni lastnik poslovnega objekta še overjeno izjavo lastnika objekta   

Registracija d.o.o. (enoosebne in več-osebne) 

Enostavni d.o.o. lahko ustanovite preko e-vem, za kar potrebujete digitalno potrdilo, ali na 
eni od točk VEM. V obeh primerih je postopek brezplačen. 

Postopek ustanovitve enostavne d.o.o. – na VEM TOČKI 

 lahko izvedete za enoosebne d.o.o. (en ustanovitelj) in več-osebne d.o.o. (več 
ustanoviteljev). 

Da lahko ustanovitev družbo na VEM TOČKI morate izpolnjevati naslednje pogoje: 

 da se vsi vložki plačajo v denarju pred vložitvijo predloga 
 da sprejmete standardno družbeno pogodbo, ki je ni mogoče spreminjati 
 če gre za enoosebno d.o.o. družbenik vodi knjigo sklepov elektronsko. 

Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, je potreben obisk notarja. 

Ko so izpolnjeni vsi ustanovitveni pogoji, se družba v nekaj dneh vpiše v sodni register, ne 
glede na način registracije (preko e-vem, točke VEM ali notarja). 

Ustanovitev enostavne d.o.o. na točki VEM  

Na točko VEM morajo priti:  

 vsi družbeniki/ustanovitelji (pri večosebni d.o.o.) in 
 poslovodje (če niso hkrati družbeniki) 
 Če je družbenik pravna oseba, mora na točko VEM priti njegov zastopnik. 

Za ob registraciji se potrebuje: 

1. fizična oseba: 

 osebni dokument 
 davčno številko za fizične osebe/EMŠO 
 delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3) 

2. pravna oseba: 

 izpisek iz matičnega registra podjetij za podjetje (kratka verzija) 
 osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov 
 davčno številko za pravne osebe 

http://evem.gov.si/info/tiskani-obrazci/
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 delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3) 

Na točki VEM se potrebuje naslednje podatke: 

 podatke o ustanoviteljih; 
 podatke o zastopnikih; 
 podatek o popolnem imenu / firmi podjetja; 
 podatek o tem, kje bo naslov podjetja (sedež); 
 podatke o tem, s čim se bo vaše podjetje ukvarjalo (dejavnosti); 
 napoved prihodkov in odhodkov za FURS 
 izjavo lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja, da soglaša z opravljanjem 

dejavnosti v svojem prostoru (izjavo potrebujete v primeru, če niste vi ali kateri od 
vaših družbenikov lastnik poslovnega prostora/ vzorec - Izjava lastnika objekta). 
Izjavo vam bodo brezplačno overili na kateri koli točki VEM. 

Med vstopne točke, kjer je možno registrirati s.p., spada tudi Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije (kontaktna oseba gospa Alma Ćeman tel.: 01 58 30 570; alma.celman@ozs.si) in 

vse območne obrtno-podjetniške zbornice. 

 

Nasveti strokovnjakov 
 

Iz intervjuja z dr. Ralphom Höferjem dne 1. 4. 2019, ki je bil zadolžen za prekrivanje župnijske 

cerkve v Geistthalu s skodlami, je mogoče izpeljati naslednje nasvete: 

Potencialne stranke, kot so župnijska cerkev v Geistthalu, se z vprašanji glede tradicionalnih 

obrtnih tehnik pogosto obrnejo na zvezni urad za spomeniško varstvo. Zato je priporočljivo, 

da se zvezni urad za spomeniško varstvo seznani z ustanovitvijo podjetja oz. začetkom 

dejavnosti, da lahko ta posreduje ustrezne informacije. Poleg tega lahko stranke prejmejo 

subvencije za obnovo skodlastih streh ali za nove kritine. V Avstriji se lahko vlogo vloži na 

primer pri zveznem uradu za spomeniško varstvo. 

Tajništvo zveznega urada za spomeniško varstvo, oddelek za Štajersko, lahko kontaktirate po 

telefonu na +43 1 53415 850759 ali po e-pošti steiermark@bda.gv.at. 

 

G. Stadelhofer iz gozdarskega centra za usposabljanje Pichl je v intervjuju dne 21. 3. 2019 

izjavil, da izdelovalec skodel ne potrebuje lastnega gozda, saj lahko primeren les pridobiva od 

regionalnih gozdarskih podjetij in žag. 

 

Mag. dr. Bernd Haintz, vodja deželnega obrtniškega združenja gospodarske zbornice 

Štajerske, oddelka za obrt in rokodelstvo, v intervjuju z dne 5. 12. 2018 ugotavlja: 

mailto:steiermark@bda.gv.at
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 »Poudarjanje regionalizma in trajnostnega razvoja bi lahko bila priložnost za vzpostavitev 

trga. Zaradi tega je lesna gradnja trenutno v razcvetu. Kupci cenijo regionalne materiale, 

zaposlitvene možnosti v regiji, kratke transportne razdalje in manjšo porabo energije med 

proizvodnjo.« 

 »Mislim, da se je zelo težko preživljati z izvajanjem zgoraj navedenih poklicev. Bolj 

smiselno bi bilo izvajanje teh v obliki dopolnilne dejavnost ali dodatno k obstoječemu 

poklicu, na primer, da tesar predeluje tudi skodle.« 

 

Direktor podjetja Beyer, Walter Bründl, je v telefonskem pogovoru maja 2019 svetoval 

naslednje: 

 Zelo pomembno je svetovanje strankam, npr. informiranje o lesni gnilobi. 

 Prodajni argument je, da se stranko seznani s trajnostno vrednostjo skodel. 

 

V e-poštnem sporočilu maja 2019 je podjetje Hehenfelder podalo naslednja priporočila: 

 Ker so naročniki v glavnem podjetja mizarske in krovske stroke, je priporočljivo, da se pri 

njih potegujete za delo. 

 Povpraševanje po skodlah je veliko, tudi pri zasebnih novogradnjah so kakovostne 

skodelne strehe predvsem zaradi svoje trajnosti in alpskega sloga znova izredno 

zanimive. 

 Za mizarje in krovce je izdelava skodel in njihovo polaganje dobra dodatna kvalifikacija. 

 

Ing. Klaus Seelos, vzdrževalec v avstrijskem muzeju na prostem Stübing in sodelavec na 

projektu EUREVITA, svetuje: 

»Zlasti majhne kmetije bi lahko v okviru dopolnilne dejavnosti izdelovale skodle, saj je 

povpraševanje veliko.« 
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Izdelovalec tradicionalnih wellness izdelkov 
 

V nadaljevanju bo predstavljen učni načrt usposabljanja, prikazane bodo poklicne možnosti 

in nasveti strokovnjakov.  

 

Učni načrt 

 

Učni načrt za izdelovalca tradicionalnih wellness izdelkov obsega 240 učnih enot po 50 minut 

in se deli na teoretični in praktični del usposabljanja.  

 

Teoretični učni moduli obsegajo skupno 80 učnih enot. Na začetku usposabljanja bo 

predstavljeno zgodovinsko ozadje tradicionalnih wellness izdelkov. Udeležencem bodo 

predstavljene različne vrste tradicionalnih wellness izdelkov. K teoretični osnovi 

usposabljanja spadata tudi botanika in pridobivanje surovin. Nadaljnji pomembni 

komponenti usposabljanja sta higiena in varnost pri delu, ki se poučujeta v sodelovanju z 

avstrijskim zavodom za splošno nezgodno zavarovanje (Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt ali AUVA). Na koncu bodo v okviru modula »Praktična izvedba« 

obravnavana področja uporabe in marketinški vidiki. 

 

Praktično usposabljanje obsega skupno 140 učnih enot. Ko se udeleženci seznanijo s 

prepoznavanjem in nabiranjem zelišč in plodov, sledi izdelava maceratov, mazil, mil in 

čebeljih izdelkov. 

 

Poleg tega usposabljanje vključuje dve ekskurziji po 15 učnih enot. Na ekskurzijah bodo 

udeleženci dobili vpogled v poklicno prakso in/ali spoznali določena podjetja/ustanove oz. 

vzpostavili stike s potencialnimi delodajalci. 
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Zaključek usposabljanja 
 

Po opravljenem teoretičnem in praktičnem zaključnem izpitu udeleženci prejmejo certifikat 

inštituta Berufsförderungsinstitut Burgenland. 

 

Poklicna oznaka 
 

Usposobljeni izdelovalec wellness izdelkov 

 

Poklicni status 
 

Absolvent: 

 Pozna zgodovinsko ozadje tradicionalnih wellness izdelkov 

 Pozna različne vrste tradicionalnih wellness izdelkov 

 Zna samostojno izbrati primerne surovine za izdelavo 

 Pozna učinek izbranih surovin 

 Pozna prednosti in slabosti narejenih tradicionalnih wellness izdelkov 

 Zna strokovno izdelati različne vrste tradicionalnih wellness izdelkov 

 Pozna učinek narejenih wellness izdelkov 

 Zna uporabiti znanje o preprečevanju nesreč na delovnem mestu 

 Zna predstaviti tradicionalne wellness izdelke različnim skupinam uporabnikov in podati 

priporočila 

 

Zaradi pridobljenega strokovnega znanja na področju proizvodnje tradicionalnih wellness 

izdelkov imajo absolventi obetavno poklicno področje: 

 Dodatna usposobljenost za delavca v drogerijah in/ali trgovinah z zdravo prehrano 

 Dodatna usposobljenost za delavca v wellness in zdraviliških objektih (npr. hoteli, fitnes 

centri) 

 Samostojni podjetnik 

 Izdelovalec wellness izdelkov z dopolnilno dejavnostjo 
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Poti do samostojnega opravljanja poklica v Avstriji 
 

Za samostojno izvajanje obrtne dejavnosti je potrebno obrtno dovoljenje. Samostojnost 

pomeni, da podjetnik deluje na lastno odgovornost in lastne stroške. O obrtni dejavnosti 

govorimo, ko se dejavnost izvaja redno in je usmerjena v ekonomsko korist (dobiček). 

Pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja ureja obrtni zakon, pri čemer je treba razlikovati 

med nereguliranimi in reguliranimi obrtnimi dejavnostmi. Neregulirane obrtne dejavnosti se 

lahko opravljajo brez dokazila o določeni izobrazbi. Za regulirane obrtne dejavnosti je treba 

predložiti individualno potrdilo o poklicni usposobljenosti. 

Dejavnost izdelovalca tradicionalnih wellness izdelkov je neregulirana obrt. Zato je treba 

podati samo vlogo za prijavo obrti pri pristojnem okrajnem glavarstvu oz. magistratu. 

 

V skladu s smernicami za ustanovitelje (avstrijska gospodarska zbornica, ustanovitveni servis, 

2018) so za prijavo obrti potrebni naslednji podatki: 

 Osebni podatki 

– Ime 

– Datum rojstva 

– Prebivališče 

– Državljanstvo 

 Natančna oznaka obrti 

 Navedba lokacije 

 

Ob prijavi obrti mora samostojni podjetnik predložiti naslednje dokumente: 

 Potni list (dovoljenje za prebivanje, če je potrebno) 

 Dokumentacijo v zvezi s stopnjo izobrazbe 

 Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov za opravljanje obrti 

 

Samo osebe, ki v Avstriji ne prebivajo oz. tukaj bivajo manj kot pet let, morajo predložiti 

izpisek iz kazenskega registra iz države svojega izvora oz. države dosedanjega prebivališča: 

izvirnik z overjenim prevodom, ki ni starejši od treh mesecev. Poleg tega je treba dokazati 

bivanje v državi dosedanjega prebivališča (npr. potrdilo o prijavi prebivališča). 

 

Po zaključku usposabljanja je v okviru projekta možno brezplačno obiskati delavnico o 

ustanovitvi podjetja štajerske gospodarske zbornice, ki je posebej prilagojena zahtevam 

absolventov. Na delavnici bodo obravnavani pravni, finančno-tehnični in organizacijski vidiki. 
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Poleg tega lahko avstrijskim in slovenskim absolventom pri ustanavljanju podjetja v Avstriji 

svetuje ustanovitveni servis (t.i. Gründerservice) štajerske gospodarske zbornice. 

Ustanovitveni servis štajerske gospodarske zbornice lahko kontaktirate po e-pošti 

gs@wkstmk.at ali telefonu na +43 (316) 601-600. 

 

Poti do samostojnega opravljanja poklica v Sloveniji 
 

Obrtne dejavnosti ureja Obrtni zakon. Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se 

opravlja v skladu z Obrtnim zakonom.  

Pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja ureja obrtni zakon, pri čemer je treba razlikovati 

med nereguliranimi in reguliranimi obrtnimi dejavnostmi. Regulirane obrtne dejavnosti za 

katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost ureja Uredba o obrtnih dejavnostih.  

Neregulirane obrtne dejavnosti se lahko opravljajo brez dokazila o določeni izobrazbi. Za 

regulirane obrtne dejavnosti pa je treba predložiti individualno potrdilo o poklicni 

usposobljenosti. Dejavnost izdelovalca tradicionalnih wellness izdelkov je neregulirana 

obrtna dejavnost. 

Registracija s.p. 

Samostojni podjetniki se registrirajo z vpisom v Poslovni register Slovenije. Vpis v Poslovni 
register je možno narediti preko portala e-vem (vse na enem mestu) ali na kateri koli vstopni 
točki VEM. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije in s priloženo izjavo lastnika objekta, 
da dovoljuje registracijo na naslove, v primeru, da samostojni podjetnik ni sam lastnik 
objekta, podjetnik osebno vloži na VEM točki.  

Na vstopno točko pride le z osebnim dokumentom in osebno davčno številko ter v kolikor 
samostojni podjetnik ni lastnik poslovnega objekta še overjeno izjavo lastnika objekta   

Registracija d.o.o. (enoosebne in več-osebne) 

Enostavni d.o.o. lahko ustanovite preko e-vem, za kar potrebujete digitalno potrdilo, ali na 
eni od točk VEM. V obeh primerih je postopek brezplačen. 

Postopek ustanovitve enostavne d.o.o. – na VEM TOČKI 

 lahko izvedete za enoosebne d.o.o. (en ustanovitelj) in več-osebne d.o.o. (več 
ustanoviteljev). 

Da lahko ustanovitev družbo na VEM TOČKI morate izpolnjevati naslednje pogoje: 

mailto:gs@wkstmk.at
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno
http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem
http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem
http://evem.gov.si/info/tiskani-obrazci/
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 da se vsi vložki plačajo v denarju pred vložitvijo predloga 
 da sprejmete standardno družbeno pogodbo, ki je ni mogoče spreminjati 
 če gre za enoosebno d.o.o. družbenik vodi knjigo sklepov elektronsko. 

Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, je potreben obisk notarja. 

Ko so izpolnjeni vsi ustanovitveni pogoji, se družba v nekaj dneh vpiše v sodni register, ne 
glede na način registracije (preko e-vem, točke VEM ali notarja). 

Ustanovitev enostavne d.o.o. na točki VEM  

Na točko VEM morajo priti:  

 vsi družbeniki/ustanovitelji (pri večosebni d.o.o.) in 
 poslovodje (če niso hkrati družbeniki) 
 Če je družbenik pravna oseba, mora na točko VEM priti njegov zastopnik. 

Za ob registraciji se potrebuje: 

1. fizična oseba: 

 osebni dokument 
 davčno številko za fizične osebe/EMŠO 
 delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3) 

2. pravna oseba: 

 izpisek iz matičnega registra podjetij za podjetje (kratka verzija) 
 osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov 
 davčno številko za pravne osebe 
 delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3) 

Na točki VEM se potrebuje naslednje podatke: 

 podatke o ustanoviteljih; 
 podatke o zastopnikih; 
 podatek o popolnem imenu / firmi podjetja; 
 podatek o tem, kje bo naslov podjetja (sedež); 
 podatke o tem, s čim se bo vaše podjetje ukvarjalo (dejavnosti); 
 napoved prihodkov in odhodkov za FURS 
 izjavo lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja, da soglaša z opravljanjem 

dejavnosti v svojem prostoru (izjavo potrebujete v primeru, če niste vi ali kateri od 
vaših družbenikov lastnik poslovnega prostora/ vzorec - Izjava lastnika objekta). 
Izjavo vam bodo brezplačno overili na kateri koli točki VEM. 
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Med vstopne točke, kjer je možno registrirati s.p., spada tudi Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije (kontaktna oseba gospa Alma Ćeman tel.: 01 58 30 570; alma.celman@ozs.si) in 

vse območne obrtno-podjetniške zbornice. 

 

Nasveti strokovnjakov 
 

Na podlagi intervjuja s Kurtom Herbstom, izdelovalcem mazil in izdelovalcem mazila 

Rechberger za težave in bolečine mišičevja in sklepov, dobimo naslednje nasvete: 

 Izdelava mazil je dejavnost, ki zahteva veliko notranjega miru in ravnovesja. 

 »Narava počasi razkriva svoje skrivnosti, potrebne so dolgoletne izkušnje.« 

 »Opazovanje narave je najpomembnejše. Učimo se le z opazovanjem in neuspehom, z 

analizo, zakaj ni bilo določenega učinka, s ponavljajočim poskušanjem, dolgotrajnim 

opazovanjem rastlin – to vodi k uspehu.« 

 »Recepti sami po sebi niso sposobni preživeti, so popolnoma nemočni, potrebujejo ljudi, ki 

se bodo s tem ukvarjali.« 

 »V preprostosti je moč in učinek rastlin. Na žalost pogosto tega ne vidimo ter iščemo 

nekaj posebnega, toda vse, kar raste v lastnem okolju, ima najboljši učinek.« 

 »Knjige o zeliščih so dobro vodilo, ključno pa je, da se naučimo razumeti vsako zelišče, 

zase individualno razumeti, in uporabljati. Vsak človek lahko iz tega naredi nekaj 

unikatnega in zase učinkovitega. Kar pomaga eni osebi, morda ne bo imelo nobenega 

učinka na nekoga drugega«. 

 

Claudia Glawischnig, koordinatorka projekta Meisterwelten eGen za Štajersko, v intervjuju 

dne 4. 12. 2018 navaja, da je za uspeh s tradicionalnimi wellness izdelki potreben »širok 

nabor izdelkov«. 

 

Mag. Bernd Haintz, vodja deželnega obrtniškega združenja gospodarske zbornice Štajerske, 

oddelka za obrt in rokodelstvo, v intervjuju z dne 5. 12. 2018 vidi velik potencial v 

prihodnosti izdelovalcev tradicionalnih wellness izdelkov, v kolikor ponujeni izdelki temeljijo 

na »genialni poslovni ideji«. 

Alexandra Rannak, zaposlena v avstrijskem muzeju na prostem in sodelavka na projektu 

EUREVITA, svetuje naslednje: 

 »Ne nabirajte stvari, ki jih ne poznate.« 

 »Spoštujte rastline, saj so kakovosten prehranski, kulinarični in zdravilni izdelek.« 

 »Najugodnejši čas za nabiranje je pozno dopoldan na sončen dan, ko je rosa že 

posušena.« 
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 »Korenine izkopljemo spomladi, ko rastlina začne poganjati, ali pa jeseni, ko so rastline 

dozorele in jih še lahko prepoznamo.« 

 »Manj časa kot jih sušimo, tem boljša je njihova aroma in zdravilna moč.« 

 »Skrbno ravnanje z zakladi narave pomeni, da naberemo samo tisto, kar resnično 

potrebujemo.« 

 »Ljudje že tisočletja uporabljajo zdravilne rastline in dišeča zelišča. Pot do tega 

skrivnostnega sveta je potekala, in to velja še danes, z intuicijo. Zajemanje bistva rastline 

in občutenje njene moči je osnova za odgovorno pripravo zdravilne ali naravne 

kozmetike.« 
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Izdelovalec metel in grabelj 
 

V nadaljevanju bo predstavljen učni načrt usposabljanja, prikazane bodo poklicne možnosti 

in nasveti strokovnjakov.  

 

Učni načrt 
 

Učni načrt za izdelovalca metel in grabelj obsega 120 učnih enot po 50 minut in se deli na 

teoretični in praktični del usposabljanja.  

 

Teoretični učni moduli obsegajo skupno 15 učnih enot. Na začetku usposabljanja se podajo 

učne vsebine o zgodovinskem ozadju metel in grabelj. Udeležencem bodo predstavljene 

različne vrste metel in grabelj. K teoretičnim osnovah usposabljanja spada tudi poznavanje 

lesa in orodja. Druga pomembna komponenta usposabljanja je varnost pri delu, ki se 

poučuje v sodelovanju z avstrijskim zavodom za splošno nezgodno zavarovanje (Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt ali AUVA). Na koncu bodo v okviru modula »Praktična izvedba« 

obravnavana področja uporabe in marketinški vidiki. 

 

Praktično usposabljanje obsega skupaj 85 učnih enot in vključuje različne tehnike izdelave 

metel in grabelj. 

 

Poleg tega usposabljanje vključuje dve ekskurziji po 15 učnih enot. Na ekskurzijah bodo 

udeleženci dobili vpogled v poklicno prakso in/ali spoznali določena podjetja/ustanove oz. 

vzpostavili stike s potencialnimi delodajalci. 

 

Zaključek usposabljanja 
 

Po opravljenem teoretičnem in praktičnem zaključnem izpitu udeleženci prejmejo certifikat 

inštituta Berufsförderungsinstitut Burgenland. 
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Poklicna oznaka 
 

Usposobljeni izdelovalec metel in grabelj (Avstrija) 

 

Poklicni status 
 

Absolvent: 

 Pozna zgodovinsko ozadje izdelave metel in grabelj 

 Pozna prednosti in slabosti metel in grabelj lastne izdelave  

 Pozna različne materiale, ki se uporabljajo za izdelavo metel in grabelj 

 Lahko samostojno izbere materiale, ki so potrebni za izdelavo metel in grabelj 

 Zna pravilno izbrati in uporabiti orodja za izdelavo metel in grabelj 

 Zna uporabiti znanje o preprečevanju nesreč na delovnem mestu 

 Zna samostojno in strokovno izdelati različne vrste grabelj 

 

Zaradi pridobljenega strokovnega znanja na področju izdelave metel in grabelj imajo 

absolventi obetavno poklicno področje: 

 Izdelovalec metel in grabelj z dopolnilno dejavnostjo 

 Samostojni podjetnik 

 

Poti do samostojnega opravljanja poklica v Avstriji 
 

Za samostojno izvajanje obrtne dejavnosti je potrebno obrtno dovoljenje. Samostojnost 

pomeni, da podjetnik deluje na lastno odgovornost in lastne stroške. O obrtni dejavnosti 

govorimo, ko se dejavnost izvaja redno in je usmerjena v ekonomsko korist (dobiček). 

Pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja ureja obrtni zakon, pri čemer je treba razlikovati 

med nereguliranimi in reguliranimi obrtnimi dejavnostmi. Neregulirane obrtne dejavnosti se 

lahko opravljajo brez dokazila o določeni izobrazbi. Za regulirane obrtne dejavnosti je treba 

predložiti individualno potrdilo o poklicni usposobljenosti. 

Dejavnost izdelovalca metel in grabelj je neregulirana obrt. 

 

V skladu s smernicami za ustanovitelje (avstrijska gospodarska zbornica, ustanovitveni servis, 

2018) so za prijavo obrti potrebni naslednji podatki:  
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 Osebni podatki 

– Ime 

– Datum rojstva 

– Prebivališče 

– Državljanstvo 

 Natančna oznaka obrti 

 Navedba lokacije 

 

Ob prijavi obrti mora samostojni podjetnik predložiti naslednje dokumente: 

 Potni list (dovoljenje za prebivanje, če je potrebno) 

 Dokumentacijo v zvezi s stopnjo izobrazbe 

 Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov za opravljanje obrti 

 

Samo osebe, ki v Avstriji ne prebivajo oz. tukaj bivajo manj kot pet let, morajo predložiti 

izpisek iz kazenskega registra iz države svojega izvora oz. države dosedanjega prebivališča: 

izvirnik z overjenim prevodom, ki ni starejši od treh mesecev. Poleg tega je treba dokazati 

bivanje v državi dosedanjega prebivališča (npr. potrdilo o prijavi prebivališča). 

 

Po zaključku usposabljanja je v okviru projekta možno brezplačno obiskati delavnico o 

ustanovitvi podjetja štajerske gospodarske zbornice, ki je posebej prilagojena zahtevam 

absolventov. Na delavnici bodo obravnavani pravni, finančno-tehnični in organizacijski vidiki. 

 

Poleg tega lahko avstrijskim in slovenskim absolventom pri ustanavljanju podjetja v Avstriji 

svetuje ustanovitveni servis (t.i. Gründerservice) štajerske gospodarske zbornice. 

Ustanovitveni servis štajerske gospodarske zbornice lahko kontaktirate po e-pošti 

gs@wkstmk.at ali telefonu na +43 (316) 601-600. 

 

Poti do samostojnega opravljanja poklica v Sloveniji 
 

Obrtne dejavnosti ureja Obrtni zakon. Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se 

opravlja v skladu z Obrtnim zakonom.  

Pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja ureja obrtni zakon, pri čemer je treba razlikovati 

med nereguliranimi in reguliranimi obrtnimi dejavnostmi. Regulirane obrtne dejavnosti za 

katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost ureja Uredba o obrtnih dejavnostih.  

Neregulirane obrtne dejavnosti se lahko opravljajo brez dokazila o določeni izobrazbi. Za 

mailto:gs@wkstmk.at
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regulirane obrtne dejavnosti pa je treba predložiti individualno potrdilo o poklicni 

usposobljenosti. Dejavnost izdelovalca metel in grabelj je neregulirana obrtna dejavnost. 

Registracija s.p. 

Samostojni podjetniki se registrirajo z vpisom v Poslovni register Slovenije. Vpis v Poslovni 
register je možno narediti preko portala e-vem (vse na enem mestu) ali na kateri koli vstopni 
točki VEM. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije in s priloženo izjavo lastnika objekta, 
da dovoljuje registracijo na naslove, v primeru, da samostojni podjetnik ni sam lastnik 
objekta, podjetnik osebno vloži na VEM točki.  

Na vstopno točko pride le z osebnim dokumentom in osebno davčno številko ter v kolikor 
samostojni podjetnik ni lastnik poslovnega objekta še overjeno izjavo lastnika objekta   

Registracija d.o.o. (enoosebne in več-osebne) 

Enostavni d.o.o. lahko ustanovite preko e-vem, za kar potrebujete digitalno potrdilo, ali na 
eni od točk VEM. V obeh primerih je postopek brezplačen. 

Postopek ustanovitve enostavne d.o.o. – na VEM TOČKI 

 lahko izvedete za enoosebne d.o.o. (en ustanovitelj) in več-osebne d.o.o. (več 
ustanoviteljev). 

Da lahko ustanovitev družbo na VEM TOČKI morate izpolnjevati naslednje pogoje: 

 da se vsi vložki plačajo v denarju pred vložitvijo predloga 
 da sprejmete standardno družbeno pogodbo, ki je ni mogoče spreminjati 
 če gre za enoosebno d.o.o. družbenik vodi knjigo sklepov elektronsko. 

Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, je potreben obisk notarja. 

Ko so izpolnjeni vsi ustanovitveni pogoji, se družba v nekaj dneh vpiše v sodni register, ne 
glede na način registracije (preko e-vem, točke VEM ali notarja). 

Ustanovitev enostavne d.o.o. na točki VEM  

Na točko VEM morajo priti:  

 vsi družbeniki/ustanovitelji (pri večosebni d.o.o.) in 
 poslovodje (če niso hkrati družbeniki) 
 Če je družbenik pravna oseba, mora na točko VEM priti njegov zastopnik. 

Za ob registraciji se potrebuje: 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno
http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem
http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem
http://evem.gov.si/info/tiskani-obrazci/
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1. fizična oseba: 

 osebni dokument 
 davčno številko za fizične osebe/EMŠO 
 delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3) 

2. pravna oseba: 

 izpisek iz matičnega registra podjetij za podjetje (kratka verzija) 
 osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov 
 davčno številko za pravne osebe 
 delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3) 

Na točki VEM se potrebuje naslednje podatke: 

 podatke o ustanoviteljih; 
 podatke o zastopnikih; 
 podatek o popolnem imenu / firmi podjetja; 
 podatek o tem, kje bo naslov podjetja (sedež); 
 podatke o tem, s čim se bo vaše podjetje ukvarjalo (dejavnosti); 
 napoved prihodkov in odhodkov za FURS 
 izjavo lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja, da soglaša z opravljanjem 

dejavnosti v svojem prostoru (izjavo potrebujete v primeru, če niste vi ali kateri od 
vaših družbenikov lastnik poslovnega prostora/ vzorec - Izjava lastnika objekta). 
Izjavo vam bodo brezplačno overili na kateri koli točki VEM. 

Med vstopne točke, kjer je možno registrirati s.p., spada tudi Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije (kontaktna oseba gospa Alma Ćeman tel.: 01 58 30 570; alma.celman@ozs.si) in 

vse območne obrtno-podjetniške zbornice. 

 

Nasveti strokovnjakov 
 

Iz intervjuja z dne 23. 3. 2019 z Wielandom Höneggerjem, izdelovalcem lesenih grabelj, 

dobimo naslednja priporočila: 

 Ker je les naravni material in živa surovina, je možno, da se sčasoma zobje grabelj 
razrahljajo. Pomagate si lahko tako, da grablje pred uporabo približno 1 do 2 uri 
namakate v vodi. Zaradi vode se zobje ne bodo več premikali. 

 Prodaja lesenih grabelj in metel je najbolj primerna v okviru razširitve ponudbe pri tistih, 
ki že ponujajo druge lesene predmete. 

 Priporočljivo je stopiti v stik z večjimi podjetji, kot je veriga Lagerhaus v Avstriji, da v 

svojo ponudbo vključijo te izdelke po pravični nabavni ceni. 



 

Stran 29 

 

Naslednja priporočila izhajajo iz intervjuja Helmuta Ederja z izdelovalcem metel in grabelj, 

Franzem Fraundorferjem (2016):  

 Prva zanka mora biti pravilno narejena, sicer je treba začeti od začetka. 

 Brezove vejice je treba rezati že od jeseni. Dovolj zgodaj, preden je sok spet v drevesu. 

 Za razcepljene vrbove šibe se priporočajo vejice bele vrbe. Z glajenjem postanejo te bolj 

prožne. 

 

Iz literature Thiela (1962), Knaussa (2000) in Blaua (1917) je mogoče izpeljati naslednje 

nasvete: 

 Za izdelavo opreme so potrebne veščine in izkušnje. Pomembni kriteriji pri usposabljanju, 

da je mogoče izdelati kakovostne izdelke, so izbor materialov, njihova priprava in 

obdelava, ustrezno orodje, prilagoditev različnim možnostim uporabe in drugo. 

 Danes bi morali slediti trendu uporabe predmetov iz naravnih materialov in tako 

zagotoviti vir dohodka s priučenjem starih tehnik izdelave lesenih grabelj in metel. 

  



 

  

Priloga 
 

Kratek učni načrt za skodlarja in krovca s skodlami 
 

Trajanje usposabljanja: 240 učnih enot (UE) po 50 minut 

Obdobje:   2. 6. 2020 do 20. 7. 2020 

Okvirni čas:   Od ponedeljka do četrtka od 08:00 do 16:00 (vključno s 30-minutnim odmorom za kosilo) 

Lokacija usposabljanja: Avstrijski muzej na prostem Stübing 

Certifikat BFI:   Vsaj 75-odstotna udeležba, zaključni izpit 

 

Učne vsebine Učne enote Termini 
 

Teoretično ozadje in osnove 
 

 Uvod in zgodovinsko ozadje 

 Vrste skodel 

 Poznavanje lesa in orodja 

 Varnost pri delu 

 Praktična izvedba (področja uporabe, 
trženje) 
 

 

36 
 

 

 

Praksa 
 

Praktične osnove: 

 Tehnike izdelave skodel 

 

194 
 

 



 

  

 Pokrivanje površin 

 Izdelovanje strešnega kapa 

 Pokrivanje strešnih robov 

 Vrste slemenskih zaključkov 
 

Praktično poglobljeno znanje: 

 Tehnike izdelave skodel (posebne oblike 
skodel) 

 Izdelava grebenov 

 Pokrivanje žlot 
 

 

Ekskurzija 
 

 

10 
 

 

 

Izpit 
 

 

6 
 

 

20. 7. 2020 
 

 

  



 

  

Kratek učni načrt za izdelovalca tradicionalnih wellness izdelkov 
 

Trajanje usposabljanja: 240 učnih enot (UE) po 50 minut 

Obdobje:   25. 5. 2020 do 10. 6. 2020  

    31. 8. 2020 do 15. 9. 2020  

    27. 10. 2020 do 18. 11. 2020 

Okvirni čas:   Od ponedeljka do četrtka od 08:00 do 14:00 

Lokacija usposabljanja: Avstrijski muzej na prostem Stübing 

Certifikat BFI:   Vsaj 75-odstotna udeležba, zaključni izpit 

 

Učne vsebine Učne enote  Datum 
 

Teoretično ozadje in osnove 
 

 Uvod in zgodovinsko ozadje 

 Vrste tradicionalnih wellness izdelkov 

 Botanika 

 Pridobivanje surovin 

 Higiena 

 Varnost pri delu 

 Praktična izvedba (področja uporabe, 
trženje) 

 

 

80 
 

 

Praksa 
 

 Prepoznavanje zelišč in plodov 

 

140 
 



 

  

 Nabiranje zelišč in plodov 

 Izdelava maceratov 

 Izdelava mazil 

 Izdelava mil 

 Čebelji izdelki 
 

 

Ekskurzija 
 

 

15 
 

 

 

Izpit 
 

 

5 
 

 

18. 11. 2020 
 

 

  



 

  

Kratek učni načrt za izdelovalca metel in grabelj (samo v Avstriji) 
 

Trajanje usposabljanja: 120 učnih enot (UE) po 50 minut 

Obdobje:   12. 10. 2020 do 4. 11. 2020 

Okvirni čas:   Od ponedeljka do petka od 08:00 do 14:00 

Lokacija usposabljanja: Avstrijski muzej na prostem Stübing 

Certifikat BFI:   Vsaj 75-odstotna udeležba, zaključni izpit 

Učne vsebine Učne enote  Datum 
 

Teoretično ozadje in osnove 
 

 Uvod in zgodovinsko ozadje 

 Vrste metel in grabelj 

 Poznavanje lesa in orodja 

 Varnost pri delu 

 Praktična izvedba (področja uporabe, 
trženje) 

 

 

15 
 

 

 

Praksa 
 

Tehnike izdelave metel in grabelj 
 

 

85 
 

 

Ekskurzija 
 

 

15 
 

 

 

Izpit 
 

 

5 
 

 

4. 11. 2020 
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