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AKTUALNO
1. ROKODELSKA KOLONIJA

V Škofji Loki so uspešno zaključili 1. rokodelsko
kolonijo, pod okriljem Sekcije DUO.
Ta ne bi uspela brez pobude Petre Plestenjak
Podlogar in članov sekcije, predanosti in vizije
Katke Žbogar in odličnega so-dela z Rokodelskim
centrom DUO. Vodilo kolonije je bila misel »Ni je
večje moči, kot je moč ustvarjalnih, svobodnih in
osebno motiviranih ljudi« (dr. Stanič). Predani
ljudje in aktivnosti za isti cilj lahko premikajo vse
ovire.
Na Breznici 14 pri Katki in Matiju se je zgodil
čudovit dogodek, nabit z ustvarjalno energijo. Na
dogodku so bili
mojstri rokodelci, odlični
glasbeniki in obiskovalci! In seveda bajna bitja iz
lubniških gmajn, ki so dala pravi navdih.

POMEMBNI PRENAŠALCI ZNANJ IN SPRETNOTI
KUD FRAN MASELJ PODLIMBARSKI, Pletenje kit

iz

slame
Marsikdo lahko potrdi, da se je življenje od takrat,
ko je bilo pletenje kit iz pšenične slame majhen, a
pomemben vir dohodka, zelo spremenilo. O tem je
prepričana tudi aktivna članica KUD-a Vera Beguš.
Spretnost pletenja je zamrla, saj potrebe po ročno
pletenih kitah že dolgo ni več. Starejši ljudje se še
dobro spomnijo družabnih kitarskih večerov.
Vaščani so se zbirali po hišah, vsak večer pri drugi
hiši. Pozneje so prišli na »plejo« še fantje, med
katerimi skoraj nikoli ni manjkal godec. Pletenje kit
ni prinašalo velikega zaslužka, bil pa je izkoriščen
zimski čas in porabljena surovina, ki je bila doma.
Napletene kite so kitarji odpeljali z vozom v
Domžale in Mengeš, kjer so v tovarnah šivali
slamnike.
Pred leti so pletenje kit v Krašnji spet oživeli.
Skupina za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
domačega kraja, ki deluje v KUD Fran Maselj
Podlimbarski že vrsto let predstavlja pletenje kit iz
pšenične slame na različnih prireditvah po Sloveniji
in tudi izven nje. Pletejo z učenci po šolah, z malčki
v vrtcih in z oskrbovanci po domovih starejših.
Iz kit, ki jih napletejo pridne članice društva, še
vedno sešijejo kakšen slamnik, naredi se cekar in
različne posodice. Kito pa uporabijo tudi v nakitu in
torbicah.

Poleg tega, da ohranjajo kulturno dediščino, je
pletenje v skupini tudi prijetno družabno srečanje.
Čeprav pletejo ves dan, pridejo domov dobre volje
in polne novih doživetij.
Še posebej veselo pa je takrat, ko s srpi žanjejo
pšenico in jo kasneje pod kozolcem navlečejo v
»pušlje«, tako da je pripravljeno za pletenje.

PRILOŽNOSTI

USPEŠNO ZAKLJUČEN PROJEKT VEM (Vse
na enem mestu)
V razvojnem centru Srca Slovenije smo uspešno
zaključili podjetniški projekt VEM za obdobje
2017-2018. Izvedenih je bilo 31 delavnic, na katerih
je bilo 415 udeležencev, (potencialni podjetniki ter
učenci v osnovnih in srednjih šolah), 848
individualnih svetovanj ter 791 e-vem postopkov.
Podjetniki na vstopni točki VEM (Litija, Mengeš),
poleg osnovnih svetovanj lahko uredijo tudi
postopke registracije d.o.o. ter s.p. (vpis podjetja v
ustrezne registre, zavarovanje podjetnikov in
zaposlenih, podatki FURS).

Utrinki z dogajanja na Gradu Tuštanj
prisotnosti članov Mreže Srca Slovenije

ob

- Ribniški sejem 2017, 3.9.2017 ob 8. do 18. ure,
organizator Rokodelski center Ribnica
- 47. Dnevni narodnih noš in oblačilne dediščine
Kamnik, od 7.- 10.9.2017. Poleg pestre ponudbe
rokodelskih izdelkov, vabljeni tudi na osrednji
dogodek – povorke narodnih noš in oblačilne
dediščine v nedeljo !
- 6. Miholov sejem v Veržeju bo potekal 24.
septembra 2017, ob 9. do 17. ure. Vljudno vabljeni.
- Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki,
14.9.2017. Vabljeni da delite spomine o predmetih
»Vaše zgodbe ob skodelici kave«.
25. MIHAELOV SEJEM MENGEŠ

Kulturno društvo Mihaelov sejem in podjetje Toma
organizirata 23. in 24.9.2017, 25. Mihaelov sejem v
Mengšu.
Stojnice bodo razvrščene ob Kulturnem domu in
drevoredu v športnem parku. Poleg pestre ponudbe
izdelkov lokalnega porekla, domače in umetnostne
obrti bodo obiskovalci lahko spremljali ročne
spretnosti, ki se prenašajo iz roda v rod.
Poleg pestre ponudbe se bodo zvrstili številni
obsejemski dogodki in programi, tudi za najmlajše.
Zabavno glasbeni program pa je stalnica, ki jo
obiskovalci dobro poznajo.
Vabimo člane rokodelske mreže Srca Slovenije, da
se prijavite na 25. Mihaelov sejem.
Rok prijave do 30.8.2017, izpolnjene prijavnice
posredujete na naslov irena.tonin@razvoj.si.
Cena za 2 dni razstavljanja je 45 €.
V primeru, da boste obiskovalcem prikazovali vaš
proces ustvarjanja, je najem stojnice brezplačen.
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