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OPREMITE SVOJE IZDELKE S 
SRČKOM KAKOVOSTI  

Razvojni center Srca Slovenije želi kvalitetne 
rokodelske izdelke ter pridelke in prehranske izdelke 
Srca Slovenije nagraditi z znamko kakovosti. Na uvodni 
predstavitveni delavnici, ki je potekala 25. 11. 2015 v 
Dolskem, in se je je udeležilo kar 40 rokodelcev, je bilo 
ugotovljeno, da naj Srce Slovenije nadaljuje v smeri 
vzpostavitve kolektivne tržne znamke. Posebna oznaka 
- srček kakovosti bo na izdelkih Srca Slovenije 
predstavljal dodano vrednost, ki lahko zgradi trajno 
zaupanje potrošnika v naše izdelke. Označba kakovosti 
bo potrošniku olajšala nakup, saj bo zagotavljala, da je 
izdelek, ki ga iščejo, kakovosten.  

Pri pripravi sheme kakovosti izdelkov Srca Slovenije 
sodeluje ekipa zunanjih strokovnjakov: dr. Janez 
Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec in Janez Bratovž. 
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne 
tržne znamke Srce Slovenije za rokodelske izdelke bo 
objavljen na www.razvoj.si in www.srce-slovenije.si 
predvidoma v januarju 2015, za pridelke in prehranske 
izdelke pa v marcu 2015. Prvo ocenjevanje 
rokodelskih izdelkov, ki bo za ponudnike brezplačno, 
bo potekalo predvidoma v februarju 2016, za pridelke 
in prehranske izdelke pa v aprilu 2016. 

PRIJAVITE SE NA PREDPRAZNIČNI 
ROKODELSKI SEJEM PRED 
MAXIJEM V LJUBLJANI 

Srce Slovenije bo od petka do nedelje, od 11. do 13. 
12. 2015 prisotno pri predprazničnem decembrskem 
dogajanju na prostem pred Maxijem v Ljubljani. Z 
rokodelskimi izdelki Srca Slovenije bomo na prazničnih 
stojnicah dopolnili siceršnje dogajanje ob Maxi snežni 
krogli.  

K sodelovanju vabimo rokodelce, ki ponujate unikatne 
lesene izdelke, keramiko, pletene košare, unikatne 
slike, sveče, polstene izdelke iz filca, unikatne igrače iz 
tekstila, vezenine, čipke, dekorativne in okrasne 
predmete iz različnih materialov, ure, nakit, unikatne 

voščilnice, doma narejena mila, sol z zelišči, kreme itd. 
Ne bomo pa mogli sprejeti prijav ponudnikov pletenin 
(kape, šali, rokavice …) in prehranskih izdelkov. 

Prijavite se čim prej, najkasneje pa do 3. 12. 2015 na 
mija.bokal@razvoj.si ali 051 312 738. Prednost bodo 
imeli člani Mreže rokodelcev Srca Slovenije. V primeru 
večjega zanimanja vas bomo razporedili po posameznih 
dneh. 

 

RAZSTAVA JASLIC V SEM  

Slovenski etnografski muzej in Konzorcij rokodelskih 
centrov Slovenije vabita na odprtje razstave jaslic iz 
sedmih rokodelskih centrov Slovenije. Odprtje bo 
potekalo v torek, 15. 12., ob 17.00 v avli razstavne hiše. 
Jaslice bodo na ogled do sredine januarja.  

 

KAKO REGISTRIRATI ROKODELSKO 
DEJAVNOST – 1. DEL 

Vsak rokodelec se slej ko prej sreča s potrebo po 
registraciji svoje dejavnosti. Možnosti je več, 
najpogostejša pa je oblika osebnega dopolnilnega dela.   

Postopek priglasitve osebnega dopolnilnega dela se 
priglasi na pristojni upravi enoti (UE), kjer imate stalno 
oziroma začasno prebivališče, ali preko spletnega 
portala AJPES. AJPES  izda potrdilo o vpisu v roku 8 dni, v 
enakem roku je potrebno opraviti tudi vse spremembe 
oz. prenehanje opravljanja osebnega dopolnilnega dela.  
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Pred pričetkom opravljanja dela vplačate na UE 
vrednotnico v vrednosti 9 EUR, velja za koledarski 
mesec.  

Na osnovi Zakona o preprečevanju in zaposlovanju na 
črno ter Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu spada 
rokodelska dejavnost v skupino, kjer vrednotnice kupi 
izvajalec storitve, dela pa se lahko opravi za pravo 
osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. 
Posameznik sam izdeluje izdelke rokodelske izdelke, 
pogoj je pozitivno mnenje strokovne komisije Obrtne 
zbornice Slovenije (certifikat Art&Craft Slovenia).   

Osebno dopolnilno delo se obdavči z dohodnino kot 
dohodek drugega pogodbenega razmerja. Vsak dohodek 
je zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka. 
Izvajalci osebnega dopolnilnega dela lahko uveljavljajo 
na podlagi dejanskih računov stroške prevoza in 
morebitnih nočitev, povezanih z opravljanjem 
dejavnosti. Omenjeni stroški se uveljavljajo v napovedi 
za odmero akontacije dohodnine, ki se izračuna in plača 
od davčne osnove po 25 % stopnji (dohodek – 10 % 
normirani stroški – 9 EUR vrednotnice = osnova x 25 % 
akontacije dohodnine). Pozorni morate biti, da prihodki 
v posameznem polletju koledarskega leta ne presegajo 
treh povprečnih mesečnih neto plač v preteklem letu. 
Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora 
pristojnemu davčnemu uradu do 10. 7. posredovati 
poročilo o doseženih prihodkih iz naslova osebnega 
dopolnilnega dela.  Do 10. 1. v naslednjem koledarskem 
letu pa poroča za drugo polletje preteklega 
koledarskega leta. Posameznik, ki priglasi osebno 
dopolnilno delo, mora pri Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije vložiti tudi prijavo v zdravstveno 
zavarovanje (obrazec M12). 

 

Na Menačenkovi domačiji v Domžalah bo potekala 28. 
11. ob 15.00 delavnica izdelovanja naravne kozmetike, 
30. 11. ob 18.00 pa delavnica izdelovanja novoletnih 
okraskov iz slame. Prijave: Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale, 01 - 722 50 50.  

Na Turistični točki Srca Slovenije v Litiji bo 2. 12. ob 
17.00 potekala lončarska delavnica za otroke in starše 
»Izdelaj svojo potičnico« z lončarko Mojco Žalik. Prijave: 
mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738. V teh dneh si lahko 
ogledate na Točki tudi razstavo  njenih izdelkov.  

19. 12. bo ob 9.00 potekala na Domačiji Pivec v Vratih, 
Šmartno pri Litiji zeliščarska delavnica. Prijave: 031 612 
083.  

5. 12. 2015 dopoldan bo v Zagorju ob Savi potekala 
kmečka tržnica. Vabljeni tudi rokodelci. Prijave: Jarina, 
040 186 526. 

 V Kamniku bo med 22. in 31. 12. potekal Novoletni 
sejem. Za prodajo na stojnicah se obrnite na TIC 
Kamnik, 01 - 831 82 50 (Doroteja).  

Slovenski etnografski muzej v Ljubljani želi svojo 

muzejsko trgovino opremiti z dodatnimi estetskimi, 
domiselnimi in cenovno dostopnimi rokodelskimi 
izdelki, trenutno jih še posebej zanimajo izdelki s 
praznično motiviko. Prodaja je koncesijska. Informacije: 
mojca.racic@etno-muzej.si, 01- 300 87 66.  

V Škofji Loki si lahko na Mestnem trgu ogledate 
skupinsko prodajno razstavo »Izložbe domišljije«. 
Razstavljajo škofjeloški umetniki, rokodelci, fotografi in 
drugi ustvarjalci. Odprtje 3. 12. ob 18.00. 

V Idriji bo 5. 12. potekal Dan odprtih vrat Čipkarske šole 
Idrija. Ogledali si boste lahko razstavo in prikaz 
klekljanja ter se udeležili 4-urne klekljarske delavnice. 
Na voljo bo tudi poseben popust na izdelke. Informacije: 
05 - 37 34 570 ali info@cipkarskasola.si. 

Rokodelski center Rogatec vabi na 40-urne tečaje 
lončarstva, pletenja iz šibja, pletenja iz ličja in tkanja, 
ob sobotah med 14.00 in 16.00. Informacije: 040 819 
876, gordana.bilusic@gmail.com.  

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV 
  

POLONA ŠTOLFA, 
Trgovina Zlata ptička, Kamnik 
 

Polona Štolfa je oseba, ki povezuje v svoji trgovini s 
prehranskimi in rokodelskimi izdelki na Šutni v Kamniku 
vse tisto, kar je dobro in kvalitetno v širšem lokalnem 
okolju.  
Trgovina Zlata ptička ponuja široko izbiro naravnih in 
ekoloških prehranskih izdelkov slovenskega porekla. 
Omogoča pokušino izdelkov kamniških in drugih 
butničnih ponudnikov ter dober nasvet za pripravo ali 
postrežbo zdrave hrane. Na policah trgovine imajo 
posebno mesto izdelki naravne kozmetike in rokodelski 
izdelki. Če imate v svoji ponudbi rokodelske izdelke iz 
naravnih materialov, lesene posode, košare ali 
dekorativne izdelke, ki gredo lepo v kontekst s hrano, 
vabljeni, da se ji oglasite in se z njo dogovorite za 
sodelovanje.  

Trgovina Zlata Ptička 
Šutna 2, 1240 Kamnik 
T: 01 83 92 793, 040 554 199 
E: info@zlatapticka.si 
W: www.zlatapticka.si 

PRILOŽNOSTI 

DODATNE INFORMACIJE  
 

Mija Bokal, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija 
T: 01 - 89 62 710, 051 312 738, E: mija.bokal@razvoj.si, W: www.razvoj.si, W: www.srce-slovenije.si 


