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VABILO NA OKROGLO MIZO 

»ROKODELSTVO: IZZIV IN PRILOŽNOST« 

14. maj 2016, ob 10-i uri v gradu Slovenska Bistrica 

 

Rokodelska znanja in spretnosti so pomemben del slovenske kulturne dediščine in narodne 

identitete, ki potrebuje nov pristop, da se bo lahko ohranilo in postalo nova poslovna priložnost. Za 

uresničitev tega cilja je potrebno razviti in vzpostaviti: 

● socialno podjetništvo 

• ustrezno obliko dela, 

• način izobraževanja in 

• pravični način obdavčitve rokodelcev.  
 

O teh temah bodo spregovorili udeleženci okrogle mize, ki bo v soboto, 14. maja 2016 ob 10. uri v 

kompleksu gradu Slovenska Bistrica, v sklopu prve prireditve Slovenskega rokodelskega festivala 

2016 in kot del 2. Rokodelskega praznika v Slovenski Bistrici.  
 

Organizator praznika, s katerim se začenja letošnji Slovenski rokodelski festival  in okrogle mize je 

Center DUO, rokodelska zadruga z.b.o. (CDUO Slovenska Bistrica), član Konzorcija rokodelskih 

centrov Slovenije.   
 

Delovanje centra je rezultat 2-letnega programa javnih del z nazivom »Razvojni programi za 

spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje 

brezposelnih oseb iz ranljivih skupin«. Center je tako deloma že rezultat prizadevanj, da se 

rokodelstvo primerno umesti v slovenski prostor. Sicer pa si člani Konzorcija prizadevajo, da bi 

rokodelcem z ustreznimi sistemskimi rešitvami zagotovili pogoje dela, ki upoštevajo specifiko 

rokodelstva, pravičnejšo obdavčitev, ki upošteva realne stroške dela in materiala, ter jim z drugimi 

ukrepi omogočili, da živijo od svojega dela. Prizadevajo si za nove izobraževalne poti za prenos 

tradicionalnega mojstrskega znanja, ki bo ob ohranitvi nesnovne kulturne dediščine tudi poslovna 

priložnost za mlade. Z združenim delovanjem odpirajo problematiko ureditve položaja rokodelske 

dejavnosti pri ustreznih pristojnih ministrstvih.  
 

O teh temah, izzivih in dosedanjih pristopih k urejanju položaja bomo spregovorili 

udeleženci sobotne okrogle mize.   
 

Rokodelski centri, ki so člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, povezujejo več kot 750 

rokodelcev, od katerih je več kot 140 nosilcev certifikata Rokodelstvo Art&Craft Slovenija.  
 

V obdobju 2010-2015 so rokodelski centri izvedli več kot 25 večjih projektov s področja rokodelstva 

in svoja znanja in spretnosti na različnih delavnicah in izobraževanjih posredovali več kot 17.000 

udeležencem.  

 

 

Vabljeni! 

mailto:zorko.ljubica@gmail.com

