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(Piui. Primož Krajnc, najmlajši mojster obrti 

Pošteno delo · najboljša popotnica 
Letos je mojstrske diplome prejela je deseta generacija mojstrov. Svečana podelitev je bila 8. novembra v 
Ljubljani. Mojstrske diplome je prejelo 73 novih mojstric ln mojstrov; trem, ki so se posebej potrudili, ga je 
uspelo pridobiti celo v manj kot enem letu. 

Med novimi mojstri obrti na 
Ptujskem sta Primož Krajnc, 
mOjster avtomehanik, in Zlatko 
Koprek, mOjster elektronik. 

V desetih letih je po podat
kih Obrtno-podjetniške zbor
nice Slovenije k mojstrskemu 
izpitu pristopilo že 3672 kan
didatov, uspešno pa je moj
strski naziv pridobilo 2356 
kandidatov, od tega 652 mOj
stric in 1704 mojstri. Mojstrski 
izpit se v tem trenutku lahko 
opravlja že za 51 različnih moj
strskih nazivov. Prt'Vladujejo 
frizerske mojstrice (423), moj
strov avtomehanikov je 310, 
elektroinštalaterskih mojstrov 
je 150, mojstri strojnih instala
cij so 104, mizarski mojstri 103 
in podobno. V OZS napovedu
jejo, da se bo 51 mojstrskim 
nazivom v letu 2011 pridružil 
šc čebelarski mojster, ki ga pri
pravljajo v sodelovanju s Čebe
larsko zvezo Slovenije. 

"Postati mOjstrica oziroma 
mOjster je zelo ležka naloga, 
saj je pridobitcv mojstrskega 
naziva povezava s posedova
njem širokega spektra raz
ličnih znanj. Ob poznavanju 
slroke in kvalitetnega opravlja
nja obrtne dejavnosti morajo 
mojstrice in mojstri poznati 
zapovedi zakonodaje in pasti 
različnih birokratskih predpi
sov, morajo znati organizirati 
delo v svoji obratovalnici ter 
na svoje sodelavec in učen
ce uspešno prenašati svoje 
znanje, spretnosti in vcščine. 
Mojstrski izpit pomeni, da je 
posameznik pripravljen na 
samostojno podjetniško pOL, 
z njim pa uidi pridobi sre-

Primož Krajnc, mojster avtomehanik, najmlajšI prejemnik moJstr
ske diplome v letu 2010 v Sloveniji 

dnjo strokovno izobrazbo. V 
Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije že dlje opozarjamo, 
da je potrebno dvigniti nivo 
pridobljene izobrazbe doma
čih mOjstrov iz srednješolske
ga na višješolski nivo in s tem 
slediti trendom drugih evrop
skih držav (Avstrija, Nemčija, 

Norveška, Francija), ki so te 
spremembe že izvedle. Refor
ma slovenskega mojstrstva je 
nujna, predvsem zaradi zago
tavljanja prepoznavnosti naših 
mOjstrov in njihove mobilnosti 
v evropskem prostoru," SO ob 
ktošnji podelitvi mojstrskih 
diplom poudarili v OZS Slove
nija. 

Na Prujskem ima mojstrske 
diplome že okrog sto mojstrov. 
Letos sta si jo pridobila Primož 
Krajnc, mojster avtomehanik, 
iz Sovjaka v občini Trnovska 
vas, in Zlatko Koprek, mOjster 
elektronik, iz Hrastovca v ob
čini Zavrč. Primož Krajnc je s 
24 leti najmlajši mojster obrti, 

ki je v letu 2010 prejel mOjstr
ski naziv. PO osnovni šoli se je 
vpisal v šola za avtomehanike 
in nato dokončal še strojno 
tehnično šolo. Po dveletnem . 
delu venem od servisov se je 
odločil za nadaljnje izobraže
vanje, študij na strojni faku lteti 
je prekinil in se odločil za pri
dobitev mojstrskega naziva, da 
bi labko odprl avtomehanično 
delavnico v Sovjaku. se preden 
se je odločil za študij, je ve
del, da bo nekoč odprl lastno 
delavnico, to je imel ves čas 
v misli h. Oče, ki je prav tako 
avtomehanik, dela v tujini, 
kjer se je tudi šolal. Primožu je 
zgradil delavnico. V tej stroki 
je želel bili največ, kar je danes 
mogoče, zato se je rudi odločil 
za mojstrski izpil, kljub temu 
da je že imel srednjo šolo. 
Dodatna znanja si nabira Uidi 
na različnih seminarjih, svoje 
mojstrstvo pa bo še nadgraje
val z vsemi drugimi potrebni
mi znanji. 

Potrudil se bo po najboljših 
močeh, da si bo pridobil zau
panje strank. V njegovi delav
nici bodo strankam na voljo 
vse storitve avtomehanike, di
agnostike in vulkanizerstva za 
vse tipe avtomobilov. 

Danes je težko biti uniVer7.3-
len glede na veliko število av
tomobilov. Veliko opreme že 
ima, vsaka vrsta avtomobilov 
danes že zahteva svoj kovček 

. opreme. 
Vsakemu mlademu, ki je na 

začetku poti v samostojnost, ni 
lahko, potrebni so veliki vlož
ki , krediti pa so izjemno dragi. 
Primožu bo začeti sicer lažje, 
ker delavnico že ima, prav tako 
pa tudi nekaj opreme. V veliko 
pomoč mu je zato lahko tudi 
vključitev v program samoza
poslitve, da bo lažje prebrodil 
prvo leto samostojne podje
tniške poti, ki je po navadi 
tudi najtcžje. To mu je svetoval 
tudi sekretar OOZ Ptuj Boris 
Rep i č , ki mu je še priporočil , 
da izkoristi vse možne oblike 
dodatnega izobraževanja in iz
polnjevanja v stroki. Kot podje
tnik se bo moral vsak trenutek 
dokazovati, vsak trenutek je 
treba izkoristiti za promocijo, 
največja promocija pa je za
gotovo kvalitetno opravljeno 
deJo. Pošteno deJo je najboljša 
popotnica do uspeha, je pre
pričan mladi Primož. Ljudje 
imajo danes z delom servisov 
veliko slabih izkušenj, zato se 
bo trudil , da bi svoje delo po
šteno in kvalitetno opravljal, 
da mu bodo ljudje zaupali. 
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