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AKTUALNO

ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE
Nedavno sprejeti Zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno je posegel tudi na področje
rokodelstva. Ker je državni zbor potrdil rešitve, ki niso v
prid ustvarjalcem, ampak rokodelce razvršča podobno kot
občasne gospodinjske pomočnice, je ena naših prvih nalog
vpliv na spremembo zakonodaje. Junija se bo sestala
posebna delovna skupina, ki bo zbrala predloge za
izboljšanje zakonodaje in jo posredovala pristojnim.
Obljubljamo, da ne bomo ostali le pri pošiljanju
dokumenta, ampak se bomo borili za izboljšanje položaja
rokodelcev, dokler ne uspemo.

IZOBRAŽEVANJA
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA
LONČARJA IN PLETARJA
Naši kolegi iz Zavoda Marianum Veržej - Center DUO
razpisujejo 23. 6. letos dve preverjanji za potrditev NPK:
lončar in pletar. Vsak kandidat potrebuje svetovalca - če ga
ni v vaši bližini, se lahko povežete z Zavodom Marianum, da
vam ga pomagajo poiskati. Ker bodo preverjanje izvajali
prvič, še dodajajo, da se boste tokrat učili skupaj, da bo
naslednjič že bolj gladko teklo. Za NPK Pletar so preverjanje
razpisali tudi v Zadrugi Pomelaj, in sicer 30. 6. - glede na
število prijav se bodo nato odločili, ali bo preverjanje
potekalo tako 23. 6. kot tudi 30. 6. ali le pri Pomelaju.
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani:
www.nrpslo.org ali po telefonu 051/654-778 (Ivan).

ROKODELCI NA INTERNETU
Rokodelci Srca Slovenije se boste lahko kmalu brezplačno
predstavljali na naših spletnih straneh. Vabimo vas, da se

spletni strani www.srce-slovenije.si predstavite v dveh
kategorijah: Opise vaših profilov (kdo ste, kaj izdelujete …)
bomo zbrali pod zavihkom podjetništvo, z vašimi izdelki pa
bomo oblikovali spletno izložbo, ki jo bodo obiskovalci
spleta lahko našli pod zavihkom turizem. Obiskovalce
spletnih strani bomo s pomočjo povezav usmerjali tudi na
vašo lastno spletno stran. Je še nimate? V tem primeru se
obrite na: mojca.stepic@razvoj.si iz Razvojnega centra Srca
Slovenije in pomagali vam bomo, da se ustrezno
predstavite tudi na internetu.

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
Poletje je polno sejmov, festivalov in drugih dogodkov, kjer
se lahko predstavite z vašimi umetninami. Nekaj vam jih
predlagamo in vam želimo uspešno predstavitev:
Na Prevojah pri Lukovici bo 13. 6. in 14. 6. potekal Vidov
sejem s koncertom. Več informacij: www.td-svvid.si
V Škofji Loki bo 15.6. na Mestnem trgu potekal LUFt – Loški
umetniški festival. Več informacij: KUD LUFt, 031 208 338
ali festival.luft@gmail.com, www.luft.si
V Sodražici za 29. 6. pripravljajo tržni dan v okviru
Psoglavskih dnevov. Več informacij: www.td-sodrazica.si
V Rogatcu bo 19. 7. potekal Likof na Taberhi. Več
informacij: http://turizem.rogatec.si/project/likof-nataberhi/

Društva in posamezne rokodelce vabimo, da nam
posredujete informacije o aktualnih dogodkih in
informacijah, ki bi bili zanimive tudi za druge rokodelce Srca
Slovenije.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
POSLIKAVE NA STEKLO: IRENA IN IVAN
JURJEVIČ
Nabožne podobe iz starih časov vedno znova privabljajo
vzdihe občudovanja in zanimanja po številnih cerkvah in
kapelah. Mnogi ljubitelji dediščine bi si želeli podobo
svetnika ali kakšnega drugega verskega motiva imeti tudi v
svojem domu. Pri tem jim lahko pomagata Irena in Ivan
Jurjevič, ki mojstrsko ustvarjata replike na steklu.
Ustvarjalno pot sta začela pred več kot 25 leti in jo razvila
tako rekoč do popolnosti. Navdih sta našla v podobah
starih nabožnih slik na steklo, ki so bile pred 200 leti in več
zelo priljubljene in množično prisotne v slovenskem
kmečkem prostoru.

Kontaktni podatki:
Jurjevič Irena, Umetnostna obrt
Drašča vas 16 b, 1303 Zagradec
T: 041 619 476, 051 394 466
E: slikanjenasteklo@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

