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ROKODELKE IZ MAKEDONIJE NA ŠTUDIJSKEM
OBISKU V KAMNIKU
Reciklarnica – socialno podjetje, Kamnik

V hiši keramike, kjer se nadaljuje zgodba kamniške
majolike, so rokodelke iz Makedonije prejele informacije o
keramiki, oblikovanju ter načinu poslikave. V hiši Keramike
nastajajo izdelki tako, kot so nastali pred 160 leti v tovarni
Eti Svit. Večina prisotnih je kamniško majoliko poznala,
zato je bila razstava majolik, ki je ravno takrat potekala v
Hiši keramiške, še toliko bolj zanimiva.
Medsebojno povezovanje, mreženje in izmenjava izkušenj
nima meja. Člani mreže rokodelcev Srca Slovenije se
povezujejo z drugimi rokodelci, tako doma kot tudi v tujini.
Tokrat so bile na študijskem obisku rokodelke iz
Makedonije, ki so obiskale Kamnik. Vključene so v razvojni
projekt »Ekonomskega opolnomočenja žensk« v regiji
Vardar pri organizaciji IRD- International Relief and
Development. Cilj projekta je podpora ženskam, ki
izdelujejo ročne izdelke in imajo namen vstopiti na
samostojno pot v podjetništvo. Dvoletni projekt je del
mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije in
Makedonije, zato je ena izmed aktivnosti tudi omenjeni
študijski obisk v Sloveniji. Namen je izmenjava dobrih praks
in tkanje vezi za sodelovanje.
Rokodelke iz Makedonije so v Kamniku obiskale
Reciklarnico na Šutni ter Hišo keramike.
V Reciklarnici jih je navduševal status podjetja, ki nosi
oznako socialno podjetje ter izjemni inovativni izdelki, ki
zaživijo v novi obliki odpadnega materiala, bodisi kot nakit,
oblačilo, kuhinjski pripomoček ali dekoracija.

Hiša keramike, Kamnik

Obiskale so tudi trgovinico Zlata ptička, ki ponuja zdrave in
domače naravne izdelke, ustavile pa so se v TIC-u Kamnik.
Nazoren opis zgodbe o trniču in lepotah Velike Planine ter
Kamnika jim je popestrilo študijski dan, obenem pa so
izkoristile priložnost za nakup spominkov.
Rokodelke iz Makedonije so izkazale velik interes za
povezovanje z rokodelci Rokodelske mreže Srca Slovenije.

ROKODELCI SRCA SLOVENIJE SODELOVALI NA
MIHOLOVEM SEJMU V VERŽEJU

Rokodelke iz Makedonije v Reciklarnici Kamnik

V mesecu septembru se je uspešno zaključil 5. Miholov
sejem v Veržeju, ki sta ga organizirala Občina ter Center
DUO v Veržeju. Na sejmu, ki potekal v sklopu praznovanja
farnega zaveznika Sv. Mihaela, so se predstavili tudi
rokodelci mreže Srca Slovenije. Predstavljali so svoje
izdelke
ter
različnim
generacijam
obiskovalcem
demonstirali procese obdelave materiala do končnega

produkta. V program je bil vključen tudi festival otroških
folklornih skupin Mihecfest, izbor najboljše prleške tunke
ter vrsto drugih kulturnih dogodkov.
PRILOŽNOSTI



Razstava Idrijska čipka – 25.9. – 25.11.2016,
rokodelski center DUO Veržej , Puščenjakova
dvorana
Pred 140 leti (1876) je Čipkarska šola Idrija odprla
vrata svojim prvim učenkam. To je edina šola na svetu,
ki od ustanovitve deluje neprekinjeno. Vabimo vas na
ogled razstave v »svet prekrižanih in posukanih niti«,
kjer se prepletajo znanja, ustvarjalnost, čas ....
 Elizabetin sejem, 17. November 2016, Slovenj
Gradec
 Martinov sejem, 11. November 2016 ob 14. uri ,
Šmartno pri Litiji

USPEŠEN ZAKLJUČEK MIHAELOVEGA SEJMA
V MENGŠU
Tradicionalna prireditev, Mihaelov sejem v Mengšu, je
tudi tokrat uspela v polnem zamahu. Ponudniki so bili
številni in raznoliki, predvsem pa so se lepo odzvali
rokodelci iz domačega in širšega okolja.
Organizator zagotavlja posebno mesto na sejmu
izključno za rokodelske vsebine, zato je to še toliko
boljša priložnost za povezovanje ter izmenjavo mnenj,
izkušenj vseh sodelujočih rokodelcev. Večina
rokodelcev, s pridobljenimi certifikati Srca Slovenije ali
OZS, je bila s sejmom, ki je bil dobro obiskan, izjemno
zadovoljna. Prevladovalo je enotno stališče, da je
pomemben nenehni stik s kupci, saj le izmenjava
mnenj in predlogov popelje rokodelca v boljše izvedbe
izdelkov.

Mesarstvo Merčun, Mengeš

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

ALEŠ VEBER

Aleš Veber, po poklicu gradbenik, že od malih nog ročno
ustvarja. Navdušil ga je oče, ki mu je prenesel znanje
oblikovanja z lesom in predvsem delo na stružnici. Sprva je
stružil obeske za ključe in svečnike, znanje pa je ves čas
nadgrajeval, tako da sedaj izdeluje že preko 60 izdelkov.
Dejavnost opravlja na način osebnega dopolnilnega dela, ki
mu glede na to, da je zaposlen, popolnoma ustreza.
Poseben izziv mu predstavlja oblikovanje izdelkov iz
svežega lesa, vsa ljubezen in veselje se izžareva v
inovativnih izdelkih. Ves čas vlaga v nova orodja in opremo
ter izobraževanja. Veliko mu pomenijo tudi mnenja in
izkušnje drugih strugarjev, slikarjev, oblikovalec.
Za svoje izdelke je pridobil kar dva certifikata in sicer
Razvojnega centra srca Slovenije ter OZS, ki pomenijo
dodatno vrednost, višjo kakovost, inovativnost.
Izdelke prodaja na podlagi indivudualnih naročil ali tudi na
sejmih, kjer vedno steče pogovor z obiskovalci, ki prinašajo
znove ideje in izkušnje. Na sejmih postavi svojo stužnico in
demonstrira struženje, kar je zelo zanimivo, zlati za otroke.

Katarina Rojc, kaligrafinja iz Domžal

Anica Ahčin, rezbarka iz Tuhinjske doline, Kamnik

V letošnji Mihaelov sejem je bil prvič vključen dogodek
»Vikend odprtih vrat«, ki ga je vodil Razvojni center
Srca Slovenije. Vključeni so bili različni ponudniki:
gostinci, čebelarji, pridelovalci mesnin, društva,
kmečki turizmi...

DODATNE INFORMACIJE
Irena Tonin, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.,
Kidričeva 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, 051 312 728, E: irena.tonin@razvoj.si
W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

Aleš Veber je optimist, verjame v to, da kdor dela s srcem
žanje uspeh, potrebna pa je vztrajana pot.
Svoje znanje na stružnici prenaša na starejšega sina, tudi
zato, ker želi krepiti pomen rokodelstva v Sloveniji.
ALEŠ VEBER, Jevnica 19a, 1218 Kresnice
TEL. 041 624 698, e-mail: ales.veb@gmail.com

