MAREC 2018
AKTUALNO

SODELUJTE Z NAMI!

PRIDOBITE ZNAK KAKOVOSTI
SRCA SLOVENIJE ZA SVOJE IZDELKE

Ustvarjalci iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija,
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji lahko koristite
različne brezplačne storitve:

Na spletni strani www.srceslovenije.si/okolje in
www.razvoj.si je objavljen
Razpis za pridobitev pravice
do uporabe kolektivne
znamke Srce Slovenije za
rokodelske izdelke ter
pridelke in prehranske izdelke, na katerega se lahko
brezplačno prijavijo z do tremi izdelki podjetniki in osebe
iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica,
Moravče in Šmartno pri Litiji. Ocenjevanje izdelkov bo
potekalo v juniju 2018. Že certificirane izdelke si lahko
ogledate na spletni strani www.srce-slovenije.si.

individualna posvetovanja s priznano oblikovalko
Jano Vilman, ki je specializirana na področju razvoja
rokodelskih izdelkov za sodobne uporabniške
izkušnje;
•
individualna svetovanja glede registracije vaše
dejavnosti – podjetniško svetovanje;
•
brezplačna udeležba na promocijskih sejmih in
dogodkih – sporočite nam, kje bi se radi predstavili;
•
skupna izobraževanja na temo promocije in prodaje
izdelkov, razvoja izdelkov, celostne grafične podobe
izdelkov;
•
predstavitev na skupni vseslovenski spletni strani.
Pridružite se nam! Veseli bomo vaših konkretnih pobud
in odzivov.
•

DELOVNO SREČANJE V DOLSKEM
V letošnjem letu je LAS Srce Slovenije začel izvajati
projekt Zgodbe rok in krajev, v katerem sodeluje še 12
drugih slovenskih LAS-ov. Gre za največji vseslovenski
projekt doslej, v katerega je vključeno 60 občin, katerega
namen je ustvariti spodbudnejše okolje za razvoj
rokodelstva v Sloveniji.
Delovno srečanje z rokodelci Srca Slovenije, na katerem
je Razvojni center Srca Slovenije predstavil usmeritve in
aktivnosti projekta, je potekalo 14. marca 2018 v
Dolskem. Obenem smo predstavili tudi naša prizadevanja
na področju ureditve statusa rokodelcev na slovenski
ravni, za katerega se zavzemamo zadnja leta. Rokodelce
smo povabili k aktivnemu sodelovanju pri različnih
vsebinah, ki jih pripravljamo v naslednjih mesecih.
Srečanje z rokodelci v Dolskem.

Moravški rokodelci na Velikonočnem sejmu v Snoviku.

ZA ZAŠČITO ROKODELSTVA
Ministrstvo za kulturo pripravlja osnutek Strategije
kulturne dediščine za obdobje 2018–2026 z namenom,
da v skladu z Evropsko strategijo kulturne dediščine za
21. stoletje v ohranjanje kulturne dediščine vključi čim
več deležnikov in poveže njihova prizadevanja.
V tem kontekstu je Razvojni center Srca Slovenije kot
vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije pripravil
Nacionalno zavezo za zaščito rokodelstva, s katero želi
povezati različne deležnike, predvsem ministrstva, za
bolj sistematično ohranjanje rokodelstva v Sloveniji. Ta
tema je bila obravnavana tudi na zadnjem srečanju
Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije 8. marca 2018 v
Škofji Loki.

AKTUALNO

PREDSTAVITE SE V TIC LITIJA

KORISTNO

Na Valvazorjevem trgu v Litiji deluje Turistično
informacijski center Litija. Širi informiranost obiskovalcev,
povezuje turistične ponudnike znotraj občine in širše ter
promovira lokalne rokodelske izdelke. V prostorih deluje
tudi butična trgovinica, kje si lahko ogledate in kupite
unikatne izdelke primerne za darila zase, bližnje ali goste
iz tujine. Vsi zainteresirani ustvarjalci iz lokalnega okolja
vabljeni k sodelovanju.

Do porabe sredstev je objavljen razpis za sofinanciranje
stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih
delih za leto 2018.

Rokodelci, ki bi želeli v prihodnjih mesecih razstavljati v
izložbi TIC-a in se predstaviti lokalni javnosti, vabljeni, da
nam sporočite interes. Dogovorili se bomo za točen
termin vaše predstavitve.

• • •

DOGAJA SE …

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

Aprila bosta v Knjižnici Šmartno svoja likovna dela
predstavili Berta Juvan in Dragi Benčič, članici Relika iz
Trbovelj in skupine LIKI iz Kisovca. Odprtje razstave bo v
četrtek, 12. aprila 2018, ob 19.00.

MOJCA BALOH, Dol pri Ljubljani

• • •

V Slovenskem etnografskem muzeju si lahko do 8. aprila
2018 ogledate razstavo Madžarski pirhi iz Prekmurja.
Razstava prikazuje več kot 200 barvanih pirhov,
ustvarjenih v različnih tehnikah in okrašenih s
tradicionalnimi, arhaičnimi vzorci, ki so značilni za
Prekmurje in za druge pokrajine znotraj Panonske nižine.
Še posebej se je na tem narodnostno mešanem prostoru
uveljavil dobrovniški pirh, ki je evidentiran kot element
nesnovne kulturne dediščine v slovenskem registru, ki ga
vodi SEM.
• • •

Jubilejno 10. Razstavo pirhov slovenskih pokrajin in
velikonočnih iger si lahko do 2. aprila 2018 ogledate v
Puščenjakovi dvorani Centra DUO Veržej .
• • •

Do 3. aprila 2018 si lahko v prostorih Ministrstva za
kulturo na Maistrovi ulici 10 v Ljubljani ogledate potujočo
razstavo Nesnovna kulturna dediščina v luči Unescove
konvencije.
• • •

Do 7. aprila 2018 si v centru DUO v Škofji Loki oglejte
razstavo »Kjer domujejo zgodbe: povezovanje kulturnih
centrov in doživetij na Škofjeloškem«, ki zaokroža 15mesečni povezovalni projekt kulturnih centrov in
muzejev na Škofjeloškem. Za tem potuje razstava v
Muzej Žiri, Muzej Železnike in Šubičevo hišo Poljane.

• • •

Studio Moderna razpisuje donatorska sredstva v akciji
Objem topline za pravne osebe, ustanovljene za
opravljanje nepridobitnih dejavnosti za dobrodelne,
kulturne in druge namene.
V tem času potekajo številni razpisi za izbor občinskih
priznanj. Preverite na spletnih straneh vaših občin.
Dodatne informacije: www.consulta.si

Mojca Baloh je
mlada podjetnica in
vsestranska
ustvarjalka, ki deluje
med Zagorjem ob
Savi in Dolskim. Ko je
pred le nekaj leti
prvič prijela za čopič,
se je sprva lotila
poslikav pručk,
tekstila, stekla,
zgodbe je znala
vdahniti tudi stenam v otroških sobah. Nato je začela
prepletati zanke in nastale so rokavice, kape, šali …
Po tečaju kaligrafije je ponovno odkrila svojo ljubezen do
lepopisja. Nastal je »artušek«, slika, kjer združuje platno,
akrilne barve in črnilo. Danes ustvarja zdušozadušo
unikaten nakit. S pomočjo ročno narisanih pikic in
vijugic, ki so izredno natančne in dovršene, postane vsak
kos (p)oseben, unikaten, še posebej, če so dodana imena
otrok, vnukov ali kratke misli. Ideje kar vrejo iz nje in
nastajajo tudi drugi unikatni izdelki: obeski, koledarji,
planerji, skodelice …
Informacije:
T: 040 803 318
E: mojca@barvnakrila.si
W: www.barvnakrila.si

• • •

Dogaja se tudi v Rogatcu! 31. marca 2018 bodo potekale
delavnice ter doživljajske in gibalne igre za mladino in
družine. Info: 03 810 72 22, rokodelski.center@rogatec.si
• • •

V Knjižnici Domžale se lahko udeležite delavnice ročnih
del Ustvarjalne roke: Ročna dela iz babičine skrinje. V
torek, 27. marca 2018, od 16. do 18. ure.

DODATNE INFORMACIJE
Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Mija Bokal: 01 - 89 62 713, mija.bokal@razvoj.si; Anamarija Kamin: 01 - 89 62 710, anamarija.kamin@razvoj.si, www.srce-slovenije.si

