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AKTUALNO

PROJEKT: ZGODBE ROK IN KRAJEV
IZJEMNA PRILOŽNOST !
Razvojni center Srca Slovenije se zaveda pomena
rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne
dediščine, a tudi tega, da je rokodelstvo lahko
dobra poslovna priložnost.
V luči svoje vizije, odpirati in podpirati nove
poslovne priložnosti, je Razvojni center Srca
Slovenije ustanovil najprej Mrežo rokodelcev Srca
Slovenije in vzpodbudil nastanek Konzorcija
rokodelskih centrov Slovenije, ki ga trenutno vodi.

Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje
za razvoj rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja
gospodarske in družbene moči rokodelcev in
njihovih kompetenc - kapacitet.
Rokodelci bodo pridobili ustrezna strokovna znanja
in nove izkušnje, sodelovali bodo z oblikovalci, kar
jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj
kvalitetni, s tem pa uspešnejši na trgu. Temeljni del
projekta je izobraževanje. Rokodelci dobijo nova
znanja za razvoj izdelkov, veščine javnega
nastopanja in osebnega komuniciranja, urejanja
stojnic in prodajnega prostora, promocijo izdelkov
itd.

Prav v okviru Konzorcija rokodelskih centrov
Slovenije se je oblikoval projekt Zgodbe rok in
krajev, ki je postal osnova za projekt sodelovanja 11
slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki
vključuje več kot 60 občin širom Slovenije.

V okviru projekta bodo izbrane tudi zgodbe –
legende občin, ki so vključene v LAS Srce Slovenije,
izdelana bo knjiga z istoimenskim naslovom
projekta «Zgodbe rok in krajev«. Poleg novih znanj
se bodo rokodelci vključevali v turizem s prikazom
mojstrskih znanj in veščin.

LAS Srce Slovenije, ki združuje občine Litija, Kamnik,
Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani in Šmartno pri
Litiji je pristopil v projekt sodelovanja Zgodbe rok
in krajev kot vodilni partner, ki koordinira vseh 11
partnerjev.

Vabimo rokodelce z območja LAS Srce Slovenije, da
se vključijo v projekt in razpoznajo priložnosti in
možnosti za lastni razvoj ter razvoj in položaj
rokodelstva v Sloveniji.

Projekt nudi odgovor za izboljšanje položaja
slovenskih rokodelcev, omogoča vključevanje
sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu,
možnost novih poslovnih priložnosti ter krepitve
identitete in razvoja območij.

Za več informacij smo vam na razpolago na sedežu
Razvojnega centra Srca Slovenije, Jerebova 14,
Litija, telefon 051 312 728 ali nam pišite na naslov
irena.tonin@razvoj.si

Izkazan interes za vključitev v projekt »Zgodbe rok
in krajev« pričakujemo čim prej, najkasneje pa do
konec mesec septembra.

Vavpetič Majda, Melodija d.o.o., prav tako tudi
rokodelci, ki so člani Konzorcija rokodelskih
centrov. Sodelovali so Gimnazija Jurija Vege Idrija,
Rokodelski center Škofja Loka, Društvo rokodelski
center Moravče.
Dnevni narodnih noš Kamnik se vključujejo v
dogodke Slovenskega rokodelskega festivala 2017.
Do konec leta pa se bo odvil še Elizabetin sejem v
Slovenj Gradcu, ki bo potekal 17. novembra 2017.

MIHOLOV SEJEM V VERŽEJU
V mesecu septembru se je v Veržeju predstavilo 9.
rokodelskih centrov Slovenije. Obiskovalci so si z
zanimanjem ogledovali unikatne rokodelske
izdelke, pestra pa je bila tudi lokalna kulinarika.
Sejemsko dogajanje je bilo nadvse zanimivo, saj so
se zvrstili številni dogodki in prireditve. Center DUO
iz Veržeja je tudi tokrat poskrbel, da je bila
predstavitev rokodelskih izdelkov na ustreznem
nivoju ter dobro organizirana. Miholov sejem se
vključuje tudi v praznovanje Slovenskega
rokodelskega festivala. Mrežo rokodelcev Srca
Slovenije sta zastopali Jožica Bajc Pivec iz Šmartna
pri Litiji – mazila in zeliščni izdelki ter Simon
Clemente iz Ivančne Gorice, ki izdelujejo blazine,
ležišča.

–
NARODNE NOŠE V KAMNIKU
Letošnji, že 47. Dnevi narodnih noš in oblačilne
dediščine, so bili ponovno polni sejemskega
dogajanja. Petkovo in sobotno dogajanje je
privabilo v Kamnik številne obiskovalce, slabi
vremenski pogoji pa so spremenili tok osrednje
nedeljske prireditve. Organizator Zavod za turizem
Kamnik je namreč sprejel težko odločitev, da
odpove tradicionalno povorko narodnih noš. Kljub
temu pa so svoje izdelke predstavili rokodelci Srca
Slovenije in sicer Veber Aleš, Simon Clemente,
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ROKODELKA MREŽE SRCA SLOVENIJE DOBITNICA
PRIZNANJA NA MIHAELOVEM SEJMU V MENGŠU
Letošnji 25. tradicionalni sejem v Mengšu je potekal
od 22. do 24.9.2017. Pestro dogajanje se je odvijalo
v drevoredu v športnem parku ter v bližini
Kulturnega doma Mengeš. Obeležila se je 20.
obletnica delovanja KD Mihaelovega sejma,
nastopile so folklorne skupine, glasbeniki,
mengeška godba, ponudniki lokalno pridelane
hrane. Izjemna ponudba pa gre zagotovo
rokodelcem Srca Slovenije, ki so predstavili
unikatne izdelke, tudi s certifikatom kakovosti Srca
Slovenije oziroma Art&craft. Komisija za
ocenjevanje je določila, da je prejemnica
posebnega priznanja za ponudbo in prikaz
izdelovanja steklenih izdelkov, rokodelka Darja
Levičar
iz
Dola
pri
Ljubljani.

Darja Levičar ob prevzemu priznanja

