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Sodelavci Razvojnega centra Srca Slovenije vam v letu 2016 želimo obilico ustvarjalnih
navdihov, osebnih in poslovnih uspehov ter polno iskrivih in nepozabnih lepih trenutkov!
VSE DOBRO IN SREČNO V LETU 2017 !
AKTUALNO

Prodaja na sejmih in izdaja računov
Mesec december zaznamuje lepe misli za prihajajoče leto
ter seveda obdarovanje. Rokodelci aktivno sodelujete in
prodajate na stojnicah, zato je prav, da vas na kratko
informiramo o sestavinah računa.
Račun je potrebno izdati v dveh izvodih, od katerih prejme
enega kupec. Račun mora vsebovati najmanj naslednje
podatke: zaporedno številko, priimek in ime ter
prebivališče in davčna številka izdajatelja, kraj in datum
izdaje, specifikacijo opravljenega dela oziroma dobavljenih
izdelkov ali sadežev in zelišč z mersko enoto in ceno ter
skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene
storitve, osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo
opravi, ali kupca, razen, če je kupec fizična oseba, podpis
izdajatelja računa.
Kopije računov se mora hraniti 10 let.
Prav tako mora posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno
delo, Finančni upravi RS polletno (do 10. januarja in do 10.
julija vsako leto) predložiti poročilo o doseženem prihodku
iz naslova osebnega dopolnilnega dela na posebnem
obrazcu »Poročilo o doseženem prihodku iz naslova
osebnega dopolnilnega dela za obdobje od – do«.
Do konec leta 31.12.2016 pa se posreduje obvestilo FURS-u
s morebitni spremembi izbranega sistema vodenja
poslovnih knjig za zasebnika. Poslovne knjige se lahko
vodijo na 3 načine: Enostavno knjigovodstvo – Dvostavno
knjigovodstvo – Sistem normiranih odhodkov.

Rokodelci Srca Slovenije v Ribnici
Oživela okrašena mesta lepo zaokrožujeje ponudba
različnih rokodelskih izdelkov. Rokodelci sodelujejo na
prireditvi »Podeželje v prazničnem mestu« v Litiji, prav tako
pa tudi v Ribnici.
Organizirani so različni spremljajoči programi, delavnice za
otroke, nastopi glasbenikov, plesnih šol ter seveda prihodi
Dedka Mraza, Božiča in Miklavža.

Sejem v Ribnici

SREČANJE ROKODELCEV ROKODELSKE MREŽE
SRCA SLOVENIJE 11. janaurja 2017
V mesecu novembru smo vas rokodelci vabili na srečanje,
vendar je bila izražena želja in pobuda, da srečanje
prestavimo v novo leto. Temu smo se ustrezno prilagodili,
zato vas ponovno VABIMO, da se udeležite SREČANJA
ROKODELSKE MREŽE SRCA SLOVENIJE, ki bo v sredo,
11.1.2017 ob 17. uri v gostišču Dolsko, Vegov Hram (Dolsko
57).
Veseli bomo, če boste sodelovali v naši predstavitvi
izvedenih aktivnosti rokodelstva s Srcu Slovenije ter
snovanju novih programskih usmeritev.
Na zanimiv in prijeten način nam bo davčno področje
približala strokovnjakinja za davke mag. Božena Macarol in
odgovorila na davčne novosti in priložnosti s področja
rokodelstva. O podjetnišvu in delovanju VEM točke bo
spregovorila Irena Tonin, možnosti koriščenja nepovratnih
sredstev projekta LAS pa bo predstavil Mitja Bratun.
Veselimo se vašega odziva, zato pričakujemo vašo potrditev
udeležbe do 6.1.2017 e-mail irena.tonin@razvoj.si ali na
telefonski številki 051 312 728 (Irena Tonin).
Posredovali vam bomo še osebno vabilo.

PRILOŽNOSTI
Delavnica: S hobijem do zaslužka
Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z Uradom za
delo Kamnik – Domžale organizira in vabi na delavnico »S
hobijem do zaslužka«.
Na delavnico se lahko vključite vsi, ki radi ustvarjate in
imate zanimive hobije, pri tem pa razmišljate o samostojni
podjetniški poti. Možnosti za vstop v podjetništvo je več,
vendar bomo tokrat izpostavili status osebnega
dopolnilnega dela. Predstavili bomo tudi delovanje
podjetniške VEM točke.
Z vami bom Irena Tonin, svetovalka za podjetništvo in
rokodelstvo, svojo zgodbo in izkušnje pa bo razkrila
lončarka Katarina Spruk.
Zakaj ne bi zaslužili s svojim hobijem? Pomagali vam bomo
pri razvoju. Delavnica bo 16.1.2017 ob 12.00 uri v
prostorih Urada za delo Kamnik. Prijave sprejemamo na
irena.tonin@razvoj.si do 10.1.2016

60 ton kristalno čistega ledu, ustvarili pa so jo slovenski in
tuji umetniki. Skulpture so v veliki večini izdelali z
motornimi žagami, bolj podrobne detajle z dleti, rezkalniki,
brusi, sekirami, uporabljali pa so tudi likalnik in fen.
Ljubljanski umetnostni sejem
Kje: Galerija DLUL, Breg 22, Ljubljana
V novoletni prodajni razstavi bo s svojimi deli sodelovalo 20
likovnih umetnikov, razstava poteka do 8.1.2017.
Zajtrk z umetnostjo (poteka do 8.2.2017)
Vabljeni ob nedeljah na ljubljanski promenadi v Grad Tivoli
(kavarna Caffe bienale) na ogled razstave del slovenskih
grafikov, risarji stripov.
OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

JOCA JAMŠEK, Litija

Slovenski etnografski muzej vabi v mesecu januarju 2017
na delavnice, tako za starejše kot tudi za mladino. Različne
vsebine se nanašajo na izobraževanje: poslikave na
keramiko, kiparstvo in prostoročne oblikovalske tehnike,
vrtenje na lončarskem vretenu, prepletanje znanj, tehnik in
idej.
Rokodelski center DUO Škofja Loka že drugo leto zapored
v decembru postavlja na ogled in nakup dela škofjeloških
umetnikov, rokodelcev, fotografov in drugih ustvarjalcev.
V skupni akciji IZLOŽBE DOMIŠLJIJE, prodajne razstave
umetnikov in rokodelcev se tokrat povezujejo Loški muzej,
Rokodelski center DUO Škofja Loka, Sokolski dom, Knjižnica
Ivana Tavčarja, Atelje AMUSE in trgovinica Rozamunda.
Svoje izložbe in prostore v starem mestnem jedru Škofje
Loke in okolici namenjajo predstavitvi stvaritev. S
projektom želijo prispevati k oživljanju starega mestnega
jedra Škofje Loke in s kvalitetno in raznoliko ponudbo v
mestno središče privabiti še več obiskovalcev. Razstave, na
katerih sodeluje preko 60 umetnikov, rokodelcev,
fotografov in drugih ustvarjalcev s Škofjeloškega, tako
skupaj s praznično okrasitvijo in številnimi dogodki v Škofjo
Loko prinašajo še bolj prijetno in veselo decembrsko
vzdušje.
Ledena dežela- Vabljeni na ogled ledenih skulptur, ki so jih
v veliki večini izdelali z motornimi žagami, bolj podrobne
detajle z dleti, rezkalniki, brusi, sekirami, uporabljali pa so
tudi likalnik in fen. Postavljena je v 200 m2 velikem
pokritem prostoru, ohlajenem na -4 C , ob Vodnem mestu
Atlantis v Ljubljani. Izdelana je iz 60 ton kristalno čistega
ledu, ustvarili pa so jo slovenski in tuji umetniki.

Joža Jamšek je vsestranska ustvarjalka, ki se z različnimi
vrstami umetnosti ukvarja od zaključka Šole za oblikovanje.
Po poklicu je arhitektka, njena zanimanja segajo vse od
grafičnega in unikatnega oblikovanja ter slikanja do
glasbenega ustvarjanja.
Med njenimi premnogimi izdelki se najdejo akvarelne slike
metuljev, slike ornamentov v krogu, mandale in rozete,
fotografije narave in portreti, dekorativni in uporabni
predmeti iz gline in lesa. Že dolga leta raziskuje klasične
tehnike, sodobno oblikovanje in obdelavo barvnega stekla
(vitraži v tifani tehniki, peskanje in graviranje).
Svojo pozornosti občasno namenja razvoju in oblikovanju
turističnih spominkov. Vodi ustvarjalne delavnice različnih
likovnih tehnik; največkrat poučuje kaligrafijo – lepopisje ali
pa skupaj z udeleženci ustvarja voščilnice in slike iz
stisnjenega cvetja. Sodeluje v mreži rokodelcev Srce
Slovenije, kjer je lani prejela certifikat kakovosti za unikatne
cvetne voščilnice in slike. V izdelkih je s svojo inovativnim
pristopom našla lep izraz upodobitve narave.
Vse od leta 1982 prepeva v zborih in je članica
mednarodnega zbora Vox Europae in muzicira v vokalno
instrumentalni skupini Etno POT, ki izvaja ljudsko glasbo.
Samostojno ali s skupino nastopa na pesniških in
potopisnih večerih ter odprtjih razstav.

4 ARTish Božični dnevi, 23. decembra 2016 bo v atriju
Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekal božični
ARTish sejem 2016, ki bo s pomočjo unikatnih izdelkov
najrazličnejše sorte obiskovalcem pričaral pristno božično
vzdušje. Navzočih bo skoraj 60 razstavjalcev.
Kje: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana (od 9.-20.ure)
Razstava ledenih skulptur, spoznajte slovanske bogove.
Kje: BTC City, poleg Atlantisa.Razstava je postavljena na
200 m2 pokritem prostoru, ohlajenem na -4 C. Izdelana je iz
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