JANUAR 2017

OBVESTILO: ROKODELSKE NOVICE Z MARCEM LE ŠE V ELEKTRONSKI OBLIKI !
V mesecu marcu 2017 prehajamo na izdajo rokodelskih novic v e-obliki, skladno z dogovorom s srečanja podjetnikov
rokodelcev v Dolskem.
Prejemnike, ki vam pošiljamo Rokodelske novice po klasični pošti, vljudno prosimo, da nam čimprej sporočite nove
kontaktne podatke (e-maile) za prejemanje novic v E-OBLIKI.
Predlagamo, da nam sporočite vaše kontaktne podatke, torej e-maile naslove, na irena.tonin@razvoj.si oziroma nas
lahko kontaktirate na telefon 051 312 728 do 15.2.2017.
Rokodelci, ki pri svojem delo ne uporabljate računalnika, bomo tudi v prihodnje IZJEMOMA pošiljali rokodelske novice po
klasični pošti, kljub temu pa vas prosimo, da nas o tem obvestite.

AKTUALNO

SREČANJE PODJETNIKOV ROKODELCEV SRCA
SLOVENIJE V DOLSKEM

Temeljne naloge so:
a)

Podjetniki rokodelci, vključeni v Mrežo rokodelcev Srca Slovenije, so
se 11. januarja 2017 sestali v Dolskem. V Mreži je vključenih 74
članov, ki opravljajo različne dejavnosti, izdelke in storitve in imajo
prav tako različne statusne oblike (s.p., d.o.o. ali osebno dopolnilno
delo).
Namen srečanja je bilo analiziranje aktivnosti v letu 2016, snovanje
novih programov dela, seznanitev s storitvami in delovanjem VEM
točke, projekt LAS ter davčne novosti in posebnosti. Na VEM točki
svetovalci Razvojnega centra opravljajo storitve svetovanja,
registracije za s.p. in d.o.o., spremembe, odjave ter ustrezna
zavarovanja, zato je bilo podjetnikom rokodelcem še posebej
zanimivo, da so postopki poenostavljeni na enem mestu.

b)

c)

SVETOVANJE; Osnovno svetovanje potencialnim ter
obstoječim podjetnikom
REGISTRACIJA; Izvajanje registracij s.p. in d.o.o.,
spremembe, odjave
Zavarovanje podjetnikov, zaposlenih, drugih pogodbenih
delavcev
Oddaja podatkov FURS
INFORMIRANJE; Podjetniki so tedensko informirani o
aktualnih razpisih, izobraževanjih, dogodkih ter možnostih
nastopanja na sejmih in razstavah doma in v tujini.

Rokodelci so sodelovali na Vikendih odprtih vrat, ki ga je organiziral
Razvojni center Srca Slovenije. Na vikendih odprtih vrat, ki so
potekali v občinah Kamnik, Šmartno pri Litiji, Litija, Lukovica in
Mengeš je sodelovalo preko 80 turističnih ponudnikov, rokodelcev,
gostincev, domačij, kmetij, društev ter muzejev z območja.
Sodelovali so rokodelci: Hiša keramike Zakaj pa ne majolka (Kamnik),
Aleš Veber (Litija), Barbara Vrtačnik (Litija), Barbara Dacar (Šmartno
pri Litiji), Jožica Bajc Pivec (Šmartno pri Litiji).
Rokodelci so bili vabljeni, da se vključijo v promocijo na turističnem
portalu Srca Slovenije.
V okviru slovenskega rokodelskega festivala 2016 je bilo organizirano
9 dogodkov, ki so se jih člani Rokodelske mreže tudi udeleževali.
Sodelovalo več kot 200 rokodelcev, ogledalo več kot 40.000 ljudi.
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Center Domače in umetnostne obrti, Slovenska Bistrica
(14.5.2016), 4 rokodelci, tiskovna konferenca z okroglo
mizo.
35. festival idrijske čipke (17.-19. junij 2016)
Likof na taberhi (23.7.2016), Rokodelski center Rogatec, 1
rokodelec.
Zelena prestolnica Evrope, Ljubljana, 8.8.2016, 1 člani
Rokodelske mreže.
Medeno na Visokem (28.8.2016), Rokodelski center Škofja
Loka, 1 rokodelec.
41. Ribniški semenj suhe robe in lončarstva, Rokodelski
center Ribnica, (4.9.2016).
46. Dnevi narodnih noš in oblačilne kulture v Kamniku (8. –
11.9.2016), Zavod za turizem in šport, 7 rokodelcev.
Miholov sejem, Veržej, Zavod Marianum
Elizabetin sejem, (17.11.2016), Slovenj Gradec, 1 rokodelec

Sodelovali pa so tudi na Mihaelovem sejmu v Mengšu ter se
vključevali in povezovali z rokodelci iz Makedonije, ki so obiskali
rokodelce iz Kamnika. Ob koncu leta pa so se vključevali v dogajanje
prazničnega mesta v Litiji.

zavarovanja, administrativne ovire ter nerazumevanje države glede
prenosa izjemnih tradicionalnih znanj.
Predlagane so bile aktivnosti 2017 za delo ROKODELSKE mreže Srca
Slovenije in sicer:










Predstavitve dodatnih rokodelcev na spletni strani Srca
Slovenije – na podjetniških in turističnih podstraneh.
Vikendi odprtih vrat Litija, Mengeš, Lukovica, Šmartno pri
Litiji, Moravče, Kamnik (sodelujejo lahko tudi rokodelci).
Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije: drugi Razpis za
pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke
Srce Slovenije – v naslednjih mesecih.
Priložnosti za tržne kanale: (Zlata ptička Kamnik, Hiša daril)
– marec 2017.
Izdaja rokodelskih novic v e-obliki (mesečno).
Povezovanje s šolami (v organizaciji in izvedbi VEM točke in
Konzorcija vrtec in šol Srca Slovenije) in Zavodom za
zaposlovanje (Uradi za delo)
Prepoznavanje tradicionalnih znanj za vpis v register
nesnovne dediščine.
Izobraževanja za rokodelce za izboljšanje kompetenc in
znanj.

PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU

V letu 2016 je 13 rokodelcev za 27 izdelkov prejelo Certifikat
kakovosti – Kolektivno tržno znamko Srca Slovenije, skupaj pa je
komisija ocenila 45 rokodelskih izdelkov.

Vključila se je tudi svetovalka za oblikovanje, ki je predstavila pomen
celostne podobe (kakovost izdelka, embalaža, komunikacija, spletna
predstavitev, »zgodba« izdelka oz. storitve itd.). Pri analiziranju
izdelkov je bilo ugotovljeno, da:






50 % izdelkov nima deklaracije in kontaktnih podatkov
70% izdelkov nima navodil za uporabo
98% izdelkov nima pripisane zgodbe
95 % izdelkov nima darilne embalaže
70% izdelkov nima embalaže
IZZIVI: zagotavljanje količine, izdelava izdelkov v
roku,razvoj izdelkov, prenos tradicionalnih znanj na
sodobne izdelke

V Božičnem času je v Litiji potekala prireditev Podeželje v prazničnem
mestu . Razvojni center Srca Slovenije je sodeloval pri organizaciji,
vključevali so se rokodelci kot tudi prehranski ponudniki. Skupaj je
sodelovalo 18 ponudnikov, od tega pa rokodelci- člani rokodelske
mreže Srca Slovenije:
Barbar Dacar, unikatna keramika in nakit; Grobljar Mladenka s.p.,
kvačkani izdelki; Nada Podkrajšek – Karlo Podkrajšek, unikatni leseni
izdelki; Vesna Šprogar, Vozlanka, nakit in drobna darilca; Joža
jamšek, cvetne slike in voščilnice ; Janko Marinč s.p., izdelovanje
košaric; Domačija Pivec, zeliščarstvo Jožica Bajec Pivec s.p.

PRILOŽNOSTI


Natour Alpe- Adria 1.2. – 4.2.2017, sejem za ljubitelje
aktivnega preživljanja prostega časa,
predstavlja se
turistična ponudba Slovenije in drugih destinacij Alpe
Jadran.



Gast expo 1.2. – 4.2.2017 – sejmi okusov;

V začetku leta pogosto pričnejo veljati davčne spremembe, na katere
je opozorila davčna svetovalka. Vprašanj je bilo veliko, ki so se
nanašala tudi na različna pogodbena razmerja kot npr. avtorske
pogodbe, obdavčitev s.p. oz. osebno dopolnilno delo itd.



Sejem DOM, 8.3. -13.3.2017,



»Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital«, do
21.5.2017, Mestni muzej Ljubljana

V razpravi so sodelovali tudi člani Rokodelske mreže ter ostali
prisotni, ki so izpostavili dilemo glede plačila Vrednotnic ter pravice



»Med naravo in kulturo«, Slovenski etnografski muzej,

DODATNE INFORMACIJE
Irena Tonin, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.,
Kidričeva 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, 051 312 728, E: irena.tonin@razvoj.si
W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

Metelkova 2, Ljubljana, stalna razstava

