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DELOVNO SREČANJE ROKODELSKIH CENTROV
Pretekli mesec so se v Razvojnem centru Srca Slovenije v
Litiji sestali Rokodelski centri. Prisotni predstavniki so se
dotaknili vsebin, ki se nanašajo na seznam mojstrov,
analizirali so tiskovno konferenco in okroglo mizo na temo
rokodelstva ter spregovorili o aktivnostih slovenskega
rokodelskega festivala. Kritični so bili do predloga Zakona o
vajeništvu, ki ponovno bremeni delodajalce oz. rokodelce.
Iz Centra DUO Veržej so pojasnili, da poteka izobraževanje
nacionalne poklicne kvalifikaciije (NPK) za poklic pečar,
vendar je odziv bolj skromen, analizirale so se možnosti
skupnega sodelovanje vseh rokodelskih centrov. Formirala
se je tudi delovna skupina za pripravo programa v okviru
rokodelskega projekta med LAS-i, ki nosi ime »zgodbe rok
in krajev« v katerega je vključenih več kot 70 občin. Ob tem
vabimo vse mojstre, ki bi bili pripravljeni delati v okviru
projekta LAS in oddati v najem orodja ali stroje, da se javijo
na e-mail irena.tonin@razvoj.si ali pokličejo na tel. 051 312
728. V okviru projekta LAS je namreč mogoče nadgraditi
rokodelske izdelke ter s tem povečati kapacitete.

ROKODELCI SRCA SLOVENIJE SODELOVALI NA
ELIZABETINEM SEJMU
V starem mestnem jedru Slovenj Gradca je potekal
Elizabetin sejem, na katerem so sodelovali rokodelci Srca
Slovenije. Predstavljali so se številni lokalni in drugi
ponudniki domače hrane ter drugi rokodelci, podjetniki.

MLADI NA IZMENJAVI V LATVIJI SPOZNAVALI
TRADICIONALNE EVROPSKE OBRTI
Skupina šestih mladih iz Jablaniške skupine je v okviru
mladinske izmenjave konec septembra bivala in ustvarjala v
Latviji. Cilj evropskega projekta Handicrafts (Obrti) na
programu Erazmus+, v katerem je partner Društvo za razvoj
podeželja LAZ, je spodbuditi mlade, da z dogovorom in
učenjem tradicionalnih evropskih obrti razvijejo željo po
ustvarjanju in morda tudi najdejo svoj poklic.
Udeleženci izmenjave iz Latvije, Litve, Turčije, Romunije in
Slovenije so 6 dni v pravljičnem dvorcu na obrobju Rige v
Latviji pridobivali spretnosti različnih oblik umetnosti in
obrti ter hkrati urili socialne veščine v mednarodnem
okolju.
»Bila je vrhunska in nepozabna izkušnja, ki bi jo takoj
ponovil,« je bil nad izmenjavo navdušen vodja skupine Žan
Hauptman. Enakega mnenja je bila tudi rokodelka Barbara
Dacar, ki ji je žal, da starejše generacije niso bile deležne
podobnih izkušenj: »Hči Neža se je izjemno povezala z
udeleženci, tako k nam na obisk že v začetku prihodnjega
leta pride Turkinja, s katero sta se odlično razumeli. To je
res krasna izkušnja za mlade, ki so lahko spoznavali druge
kulture, običaje, hrano ter seveda ustvarjali.«
Projekt Handicrafts z udeleženci iz 5 držav je predstavil
kulturno raznolikost Evrope, ponudil priložnost praktičnega
učenja, vplival na zmanjšanje brezposelnosti mladih in
izpostavljenosti tveganju za izločenost mladih iz družbenih
dogajanj.
Predsednica latvijskega društva Andra Vanaga, ki je gostila
izmenjavo, verjame, da je glavni cilj projekta pridobivanje
novih prijateljev in spoznavanje kultur drugih držav,
izboljšati znanje angleščine in komunikacijskih spretnosti,
izvedeti več o Latviji in spoznavati druge narode in njihove
obrti.

ZAKLJUČEK SLOVENSKEGA ROKODELSKEGA FESTIVALA
17. novembra je bil pomemben dan za vse rokodelce, saj se
je zaključil Slovenski rokodelski festival 2016. Dogodek je bil
v Slovenj Gradcu, kjer je potekal tudi Elizabetin sejem. V
sodelovanju z Rokodelskim centrom Koroške, ki deluje v
okviru Podjetniškega centra Slovenj Gradec je bila sklicana
novinarska konferenca z namenom predstavitve aktivnosti
Konzorcija rokodelskih centrov. Izjemno pomemben
dogodek pa je tudi velika pridobitev za rokodelstvo, namreč
Rokodelski center Koroške je pridobil nove prostore in s
tem boljše pogoje za delo in poslovanje. Več o vsebini
dogodka pa vas bomo informirali v prihodnji številki
Rokodelskih novic.

K sodelovanju na sejmu ste vabljeni vsi, ki se želite
predstaviti s svojimi izdelki domače in umetnostne obrti,
primerne za zimski in prednovoletni čas.
Sejem bo potekal od 10. ure do približno 19. ure. Prijave
sprejemamo do petka, 9. decembra 2016 na e-mail
irena.tonin@razvoj.si
Člane Rokodelske mreže Srca Slovenije vabimo, da
izkoristijo priložnost najema 1 brezplačne stojnice, ostale
stojnice pa so na razpolago po ceni 20 €.
Lepo vabljeni k sodelovanju!
OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
Zeliščarka, JOŽICA BAJC PIVEC

PRILOŽNOSTI

ROKODELCI VABLJENI NA STOJNICE PODEŽELJA V
PRAZNIČNEM MESTU V LITIJI
V Litiji že vrsto let v božičnem času poteka prireditev
Podeželje v prazničnem mestu. Na stojnicah sodelujejo
ponudniki pridelkov in izdelkov s podeželja, v kulturnem
programu pa domači nastopajoči. Letošnja prireditev bo
potekala v četrtek, 22. decembra (od 15. do 20. ure) in v
petek, 23. decembra (od 13. do 19. ure) v starem
mestnem jedru Litije na Valvazorjevem trgu.
Na stojnicah želimo zagotoviti raznoliko ponudbo, zato k
sodelovanju na stojnice vabimo rokodelce, pa tudi
ponudnike prehranskih izdelkov in ponudnike drobnih
darilc in voščilnic. Za ponudnike rokodelskih izdelkov je na
voljo okvirno 6 stojnic, prijave bomo sprejemali do
zapolnitve mest. Oba dneva pripravljamo tudi zanimiv
spremljajoči kulturno-družabni program. Nastopale bodo
lokalne glasbene skupine in zbori, otroke bo v petek obiskal
tudi Dedek Mraz.
Vabimo vas, da sporočite svoj interes za sodelovanje na
letošnjih prazničnih stojnicah v Litiji in izpolnite prijavnico
(objavljena na www.razvoj.si) in jo pošljete na Razvojni
center Srca Slovenije, Kidričeva 1, 1270 Litija ali po e-pošti
na irena.tonin@razvoj.si. Stojnice so na voljo brezplačno!
Prijave zbiramo do petka, 9.12.2016.
VABILO ! Rokodelski center Ribnica vabi na decembrski
sejem Rokodelstva v Ribnico.
Rokodelski center Ribnica je zavod, ki združuje rokodelstvo,
muzejsko in galerijsko dejavnost. V sklopu rokodelstva si
prizadevajo za izobraževanje, razvoj in promocijo suhe robe
in lončarstva, pa tudi širše, na področju vseh domačih in
umetnostih obrti Slovenije.
V četrtek, 15. decembra 2016 bodo pripravili prireditev, ki
se bo začela ob 10. uri z rokodelskim sejmom na dvorišču
Rokodelskega centra, v popoldanskem času pa bo potekal
kulturni program za otroke.

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

Jožica se je rodila v kmečki družini, zato z veseljem pojasni,
da je človek zemlje, z veliko ljubeznijo do rastlin in živali.
Rastline ji vedno stojijo ob strani in pomagajo pri lajšanju
različnih nezgod ter bolečin.
Prepričana je, da se je potrebno v življenju ves čas
izobraževati, zato ima več poklicev (kuharice, ekonomski
tehnik, diplomirana računovodja), kar ji je zelo koristilo pri
delu zeliščarke.
Življenje jo je pred šestimi leti zaradi stečaja podjetja, v
katerem je bila zaposlena, postavilo na preizkušnjo – kako
naprej? Zeliščarstvo, s svojo vsestransko uporabno
vrednostjo, zagotovo ni naključje s čimer se ukvarja, saj ji je
pomembna skrb za zdravje ter ohranjanje narave. Jožica
uporablja v zdravilne namene celotne rastline kot npr.,
koreni za lasišče, zelene rastline za krepitev organizma,
semena, pa tudi v kulinariki jih ne sme manjkati. Ljuba so ji
vsa zelišča, zato skrbno pazi, kako jih nabira, nikoli na
pobere vseh cvetov na enem rastišču. Občuduje koprivo,
zaradi njene široke uporabnosti.
Izdeluje različne pripravke: mazila, oljne izvlečke, tinkture,
čajne in zeliščne mešanice, sirupe, zelišče soli …

Zelišča pa obogatijo tudi njene izjemne marmelade, ki jih
kombinira z različnim sadjem.
Svoje znanje vedno deli med ljudi. Izvaja različne delavnice,
sodeluje v TV oddajah, aktivna je na sejmih in razstavah.
JOŽICA BAJC PIVEC, Vrata 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.štev. 031 612 083, e-mail: jozicabajc@gmail.com

