Št. 6 – OKTOBER 2014

AKTUALNO

MREŽA ROKODELCEV DELA!

DRAGOCENI NAPOTKI ZA
ROKODELCE

Z novim letom stopa v veljavo zakon, po katerem naj bi bili
tudi rokodelci primorani poslovati s pomočjo vrednotnic. S
tem bi bili izenačeni z gospodinjskimi pomočnicami, varuhi
otrok … Ker smo vam dali obljubo, da si bomo prizadevali
za vaš boljši status, smo že v stikih s pristojnim
ministrstvom. Čakamo le še na termin za sestanek, na
katerem bomo ministrici Anji Kopač Mrak predstavili
rokodelsko problematiko in ji predlagali drugačno ureditev
za rokodelce. Prav tako si prizadevamo, da bi rokodelci čim
prej dobili svojega ministra, pristojnega za ta dragoceni
vidik dediščine in ustvarjalnosti.

Kako se znajti v množici predpisov, ki jih rokodelci
mnogokrat razumejo kot omejitve, je razkrila Lili Mahne iz
Notranjskega ekološkega centra. Slušateljem je povedala,
kako si lahko sami ustvarijo dodatni poklic in kako naj
pridobijo sredstva za svojo dejavnost. Odstrla je skrite
priložnosti za ustvarjanje dela in zaslužka ter za sklepanje
partnerstev, ki jih morda niti ne vidimo. Vse to se je
dogajalo na izobraževanju za rokodelce, ki je potekalo v
prostorih Občine Litija 1. oktobra 2014. Obenem smo
preverili interes za pridobitev novega poklica Interpretator
kulturne dediščine.
Dogodek je pripravil Razvojni center Srca Slovenije v
sodelovanju z NEC – Notranjskim ekološkim centrom
Cerknica.

UDELEŽITE SE INTERAKTIVNEGA
SEMINARJA DIGITALNO TRŽENJE
Dosezite prave kupce in partnerje svoje dejavnosti,
povečajte njihovo število in izkoristite priložnost za boljše
poslovne uspehe. Pridite po koristne informacije in
konkretna znanja o digitalnem trženju. Seminar Digitalno
trženje bo potekal v ponedeljek, 10. novembra, od 8.30 do
16.00 v Vegovem hramu v Dolskem; v ponedeljek, 17.
novembra, od 8.30 do 16.00 v Vegovem hramu v Dolskem
in v četrtek, 20. novembra ob za vas rezerviranem
individualnem terminu v TIC-u Jurij Vega v Dolskem.
Prijava je obvezna!
Več informacij o seminarju in sprejemanje prijav:
mojca.stepic@razvoj.si, 01 89 62 717

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
in OGLEDE
V Ljubljani na Gospodarskem razstavišču bo od 7. – 12.
oktobra potekal sejem pohištva - Ambient Ljubljana. Več:
http://www.pohistveni-sejem.si/za-obiskovalce/domov/

V Slovenskih Konjicah bo 8. novembra od 11. ure dalje na
Mestnem trgu potekalo tradicionalno Martinovanje. Več:
http://www.mojaobcina.si/slovenskekonjice/novice/kultura/martinovanje-2014.html
V München se lahko odpravite od 26. – 30. oktobra na t. i.
'the Heim + Handwerk' sejem. Več: http://www.heimhandwerk.de/en/visitors/

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
UNIKATNI IZDELKI IZ LESA:
KARLO PODKRAJŠEK
Očaran nad brezmejno lepoto lesa ustvarja Karlo
Podkrajšek že vrsto let svojevrstne unikatne izdelke.
Drevesne korenine oreha, jablan, tudi oljk, ki jih najde v
naravi, se s pomočjo njegovega umetniškega duha in
spretnih rok prelevijo v različne imitacije živali, stenske in
namizne ure, različne posode, tudi lesene žlice in vilice ...
Skrbno jih premaže z oljem za les in povsem naravna
posoda kar vabi, da v njen objem položimo carjeviče in
tepke.

Ž

Kontaktni podatki:
Karlo Podkrajšek
Kamni vrh 17, 1274 Gabrovka pri Litiji
T: 041 839 962
E: karlo.podkrajsek@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE
Razvojni center Srca Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si, W: www.razvoj.si, W: www.srce-slovenije.si
Mojca Košir, T: 01 89 62 717, E: mojca.kosir@razvoj.si
Karolina Vrtačnik, T: 040 45 98 45, E: karolina.vrtacnik@razvoj.si

