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PPoovvaabbiilloo  kk  ssooddeelloovvaannjjuu  nnaa  rrookkooddeellsskkeemm  ffeessttiivvaalluu  
V okviru 1. vseslovenske rokodelske razstave 

Slovenj Gradec, 1.6. – 21.6.2018 
 

 
Na temeljih 40-letne tradicije, ko se je v Slovenj Gradcu zgodilo 20 bienalnih razstav domače 
in umetnostne obrti, se v evropskem letu kulturne dediščine pripravlja sprememba v 
konceptu in pripravi rokodelskih razstav.  
V sodelovanju s Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije ter ob podpori Koroške galerije 
likovnih umetnosti in Podjetniškega centra Slovenj Gradec se bo letos pripravila 1. 
vseslovenska rokodelska razstava, pri kateri bodo največjo vlogo imeli rokodelski centri iz 
cele Slovenije, ki v svojih sredinah združujejo rokodelce in negujejo kulturno dediščino.  
Od 1. do 21. junija 2018 bosta tako v Koroški galeriji likovne umetnosti na ogled 1. 
vseslovenska rokodelska razstava in razstava sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih 
dediščine v Sloveniji – Iz rok do oblike, kjer se predstavljajo ustvarjalci, ki pri svojem 
ustvarjanju črpajo ideje, vzorce ali oblike iz bogate zakladnice naše dediščine. 
Razstava bo tudi prvi v nizu dogodkov Slovenskega rokodelskega festivala, ki se bo do pozne 
jeseni izvajal po Sloveniji. 
V sklopu otvoritve razstave bo na Glavnem trgu in Trgu svobode potekal tudi že tradicionalni 
ROKODELSKI FESTIVAL (predstavitev rokodelcev na stojnicah) ter kulturni program na 
prireditvenem odru. 
 
V imenu organizatorjev Vas Mestna občina Slovenj Gradec ob  otvoritvi  1. vseslovenske 
rokodelske razstave vabi k sodelovanju na ROKODELSKEM FESTIVALU s prikazom 
rokodelske dediščine, ki bo potekal v Slovenj Gradcu na Glavnem trgu v starem mestnem 

jedru)  v petek, 1. junija 2018 od 10.00 do 16.00 ure. 
 
Na festivalu želimo v obliki rokodelske tržnice predstaviti ustvarjalni potencial ter prenos 
rokodelskih znanj in spretnosti različnim generacijam obiskovalcev.  
 
Izpolnjeno prijavnico za sodelovanje na sejmu pošljite najkasneje do 25. maja 2018 po pošti 
na naslov: Turistična pisarna Slovenj Gradec, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, ali po e-
pošti na naslov: tic@slovenjgradec.si (upoštevane bodo samo pisne prijave). 
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Za dodatne informacije o rokodelskem festivalu  lahko pokličete turistično pisarno (TIC) 
Slovenj Gradec na tel.: 02/ 88 12 116, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure, 
prijavnica v elektronski obliki pa je na voljo tudi na spletni strani www.slovenjgradec.si.  
 
S prijaznimi pozdravi, 
 
V imenu organizatorjev:  
 
Marija Lah,  
Javni zavod Spotur Slovenj Gradec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Prijavnica 
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ROKODELSKI FESTIVAL – prikaz domačih in umetnostnih obrti 
ob 1. vseslovenski rokodelski razstavi 

 

GLAVNI TRG v SLOVENJ GRADCU 

1. junij 2018 od 10. do 16. ure 

 

 

PRIJAVNICA 

 

NAZIV:  __________________________________________________________________________  

 

ULICA, POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ: __________________________________________________  

 

TELEFON: __________________________________ E-naslov: _____________________________ 

 

KONTAKTNA OSEBA  ______________________________________________________________  

 

PREDSTAVIL(A/I) BOM(O) NASLEDNJE ROKODELSKE IZDELKE LASTNE PROIZVODNJE: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Prijavljamo se za sodelovanje na ROKODELSKEM FESTIVALU – sejmu rokodelskih izdelkov, ki ga 

organizira Mestna občina Slovenj Gradec. Festival bo potekal v petek, 1. junija 2018 od 10. do 16. ure 

na Glavnem trgu in v Slovenj Gradcu.  

Želimo brezplačno najeti 1 tipsko stojnico (lesena stojnica 2 x 1m s plastificirano streho).  

S podpisom prijavnice se zavezujemo, da bomo 1.6.2018  zapolnili najeto stojnico. V nasprotnem 

primeru bomo plačali tržno ceno najema, ki znaša 15,00 EUR za 1 stojnico. 

 

V primeru, da prodajalci potrebujejo elektriko, se je o tem potrebno dodatno predhodno dogovoriti ob 

prijavi.  

Prijavo pošljite po pošti (Turistična pisarna Slovenj Gradec; Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec) po 

faksu: 02/ 88 12 117 ali po e-pošti tic@slovenjgradec.si najkasneje do 25. maja 2018. 

 

Za dodatne informacije o rokodelskem festivalu lahko pokličete na tel.: 02/ 88 12 116. 

 

 

Podpis prijavitelja:                                                                                  Datum: 

 

 

 

_____________________________                                                       ________ 

 

 

http://www.slovenjgradec.si/
mailto:info@slovenjgradec.si
mailto:tic@slovenjgradec.si

