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Praznik dela je mednarodni praznik, ki ga praznuje večina držav. Tradicija se je pričela leta
1886 v ameriškem Chicagu, pod imenom Haymartski izgred. Zanimivo je, da ravno v Ameriki
praznovanja 1. maja ne praznujejo. Praznik dela je praznovanje največjih dosežkov
delavskega gibanja, tako na področju gospodarskih kot tudi socialnih gibanj.
V imenu Razvojnega centra Srca Slovenije vam ob prazniku dela, 1. MAJU , iskreno čestitamo
in želimo lepo praznovanje.
AKTUALNO

V preteklem letu je bilo v okviru slovenskega
rokodelskega festivala uspešno izvedenih 9.
dogodkov, na katerem je sodelovalo 200
rokodelcev. Število obiskovalcev je iz leta v leto
večje, lani jih je bilo preko 40.000.
Tokrat predstavljamo dogodke Slovenskega
rokodelskega festivala 2016, ki potekajo od junija
do novembra. O možnosti sodelovanja na
posameznem dogodku vas bomo sproti obveščali v
obliki javnega razpisa. Posebej vabimo rokodelce,
Rokodelske mreže Srca Slovenije, ki se v preteklosti
še niste sodelovali na sejmih, da se letos prijavite in
izkoristite možnost sodelovanja in povezovanja.

Že 300 udeležencev na letošnjih
podjetniških delavnicah
V letošnjem letu je Razvojni center Srca Slovenije izvedel
že 24 delavnic na podjetniške teme, ki se jih je udeležilo
194 učencev in dijakov, 20 delujočih podjetnikov ter 83
potencialnih podjetnikov.
Na osnovnih in srednjih šolah po območju Srce Slovenije
je bilo izvedenih 14 delavnic. Prve osnovne informacije
o podjetništvu ter razvoju podjetniške ideje so bile
strnjene v delavnici z naslovom »Podjetnik – zakaj pa
ne!« in »Pogoji za vstop v svet podjetništva«. Odzivi
mladih so izjemni, s pozitivnim razmišljanjem razvoja
podjetniških idej. Njihovi cilji so usmerjeni v prihodnost
razvoja podjetništva, zato je nujno, da tovrstne vsebine
pridobijo že v zgodnji fazi.
Za potencialna podjetja in delujoča podjetja je bilo v
letošnjem letu do sedaj izvedenih 10 delavnic. Potekale
so v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Kamnik in
Litija ter podjetniškim centrom Kikštarter iz Kamnika ter
Mladinskim centrom AIA Mengeš. Podjetniške
delavnice so zajemale vsebine z naslovom »Pogoji za
vstop v svet podjetništva« ter »Zaslužiti denar s
hobijem« s primerom dobre prakse, na katerih sta
sodelovali lončarka Katarina Spruk iz Kamnika in
rokodelka Tatjana Ručigaj iz Mengša.

brezplačne podjetniške delavnice izvajale tudi v
bodoče, za več informacij o terminih in temah delavnic
lahko pišete na vem@razvoj.si.
Razvojni center Srca Slovenije v Mengšu izvaja tudi
brezplačne storitve točk VEM, kjer lahko podjetniki na
enostaven način odprejo s.p. ali d.o.o. ali naredijo
spremembe poslovnih podatkov. Po podatkih
Ministrstva za javno upravo je bilo v letu 2016 izvedenih
621 zaključenih postopkov, kar je nad slovenskim
povprečjem.

PRILOŽNOSTI
29.4. 2017 – Zeleni festival Rogatec
Muzej na prostem Rogatec; stojnice s ponudbo semen,
sadik, zelišč, izdelkov iz zelišč
27.5.2017 – Primorski sejem, Koper
4. mednarodni obrtno podjetniški sejem; Pestra
ponudba opreme za dom in okolico, ogrevalni sistemu,
zdravje, turizem in še in še…
Na 5000 m2 zunanjih in notranjih površin. Vstop prost.
27.5.2017 – Fotosejem, Ljubljana
Gospodarsko razstavišče Ljubljana; oprema, predavanja,
delavnice, nova in rabljena fotografska oprema

Utrinekz delavnice z lončarko Katarino Spruk, članico Rokodelske
mreže Srca Slovenije

Delavnice se izvajajo pod vodstvom svetovalke za
podjetništvo Irene Tonin v okviru projekta VEM (Vse na
enem mestu) 2016/2017, ki je namenjen potencialnim
in obstoječim podjetnikom. V Mengšu se bodo v
sodelovanju z Mladinskim centrom AIA Mengeš
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7.5.2017- Ko ideja postane lastnina, Bistra pri Vrhniki
Tehniški muzej Vrhnika; Razstav inovatorja Petra
Florjančič, njegovo delo in inovativne ideje. Poznamo ga
kot inovatorja razpršila za parfum, plastični okvirčki za
diapozitive, stroj za brizganje plastike ter preko 400
drugih zanimivih patentov. Vredno in zanimivo za ogled.
Do 13.5.2017, Prostor zadovoljnih ljudi
Fotografska razstava, Knjižnica Domžale
Do konec leta, ČIPke/ Štrene, letna razstava

Kersnikova 4, Ljubljana: delavnice, programiranje,
grafično oblikovanje, video, montaže, elektronika,
robotika
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