APRIL 2019
V OSPREDJU

TA VIKEND VABLJENI NA FLORIJANOV SEJEM V TRZIN
Letošnji Slovenski rokodelski festival začenjamo s Florijanovim sejmom v Trzinu.
V soboto in nedeljo, 4. in 5. maja 2019, bo že dvajsetič ob osnovni šoli v Trzinu potekala
tradicionalna prireditev Florjanov sejem. Program bo obogaten z mednarodnim folklornim
festivalom in 20. obletnico Turističnega društva Trzin, ki je že več let član Mreže rokodelcev Srca
Slovenije. Več …

ZELIŠČARSKI FESTIVAL LETOS JUNIJA NA GEOSSU
Na območju LAS Srce Slovenije se znanje in izkušnje ljudi, ki se ukvarjajo z zelišči,
prepletajo z izročilom prednikov. Prebivalce spodbujamo tako k ohranjanju tradicionalnih
ljudskih modrosti kot tudi k podjetnosti na tem področju.
Za promocijo zeliščarstva organiziramo v LAS Srce Slovenije v sodelovanju z zadrugo Jarina in
Društvom za razvoj Slivne Zeliščarski festival v Srcu Slovenije, v soboto, 8. junija 2019, v
Spodnji Slivni. Rokodelci in pridelovalci lokalne hrane, vabljeni k sodelovanju pri predstavitvi na
stojnicah in seveda k obisku! Info: las@razvoj.si. Več …

SRCE SLOVENIJE NA DNEVIH MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA V LJUBLJANI
V tednu vseživljenjskega učenja, od 14. do 16. maja, se bodo na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani odvili prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja, na katerih sodeluje
tudi Srce Slovenije.
Gospodarsko razstavišče bo vse tri dni od 9. do 18. ure stičišče medgeneracijskega povezovanja
ter prizorišče za aktualne razprave. Iz Srca Slovenije se bomo na dogodku predstavljali v četrtek,
16. maja 2019. Člani Rezbarske sekcije pri Turističnem društvu Kanja Trzin, ki sodelujejo že
več let v Mreži rokodelcev Srca Slovenije, bodo sodelovali s prikazi in razstavo rezbarskih
izdelkov. Več …
S Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije vas vabimo tudi na okroglo mizo z
naslovom “Rokodelci smo” o rokodelstvu kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki bo
v sredo, 15. maja 2019, ob 14.00 v dvorani preddverja hale A na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani. Več …

DRUGE NOVICE

NOVI IZDELKI SRCA SLOVENIJE S POTRJENO KAKOVOSTJO
V začetku aprila je potekalo tretje ocenjevanje za pridobitev kolektivne tržne znamke Srce
Slovenije.
Na ocenjevanju je bilo 57 rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega
oblikovanja in 41 prehranskih izdelkov. Pozitivno mnenje je dobilo kar 70 izdelkov, od tega 30
rokodelskih in 40 prehranskih izdelkov, med njimi številni na tematiko zelišč in zdravilnih rastlin. V
celotni beri je tako že 172 certificiranih izdelkov. Vsem prejemnikom čestitamo! Več …

POUČNO SREČANJE ZA ROKODELCE SRCA SLOVENIJE
Konec marca je Razvojni center Srca Slovenije v Litiji organiziral srečanje rokodelcev, na
katerem je bil gost Matej Povše, eden najbolj prepoznavnih slovenskih fotografov.
S predavanjem o pomenu dobre fotografije za uspešno spletno prodajo izdelkov in nagovarjanje
ciljnih publik preko socialnih omrežij je nagovoril vse tiste rokodelce, ki se s tem izzivom srečujejo
na dnevni ravni. Več …

PRILOŽNOSTI

SODELUJTE NA DNEVNIH JAGOD IN ŠPARGLJEV
Društvo za razvoj podeželja LAZ, Šmartno pri Litiji, vas vabi k sodelovanju na Dnevu jagod
in špargljev, ki se bo dogajal v nedeljo, 26. maja 2019, na Bregu pri Litiji.
Zagotovite si pravočasno svoj prostor. Pišite jim na info@laz.si.

PONOVNO ODPRT RAZPIS WORTH ZA KREATIVNE ROKODELCE IN DIZAJNERJE
Do 31. oktobra 2019 se lahko dizajnerji, inovatorji, start-upi, ustvarjalci in rokodelci prijavite na
tretji razpis projekta WORTH (program COSME) za podporo vrhunskim unikatnim dizajnerskim
projektom in idejam s področij mode in tekstila, obutve, krzna in usnja, pohištva, hišnih dekoracij,
pripomočkov in nakita. Podprtih bo še 150 projektov! Več …

RAZPISANA TEKMOVANJA IZ ZNANJA KLEKLJANJA
Na spletni strani Čipkarske šole Idrija so objavili podrobnejše informacije o tekmovanju iz znanja
klekljanja za odrasle in državni ravni tekmovanja za osnovnošolske učenke in
učence. Tekmovanje bo potekalo v Idriji, v času Festivala idrijske čipke, 16. junija 2019. Več …

VEČ AKTUALNIH VSEBIN

SPREMLJAJTE NAS NA SPLETU!
Na spletni strani www.rokodelci.si ter na Facebook strani Konzorcij rokodelskih centrov
Slovenije objavljamo člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije različne aktualne informacije
za rokodelce in druge ustvarjalce v težnji, da bi to postal osrednji slovenski portal za rokodelce.
Tam vas čakajo informacije o sejemskih dogodkih, srečanjih, izobraževanjih, delavnicah, razpisih
ipd. Če želite tudi sami deliti kakšno vsebino, vabljeni, da nam jo posredujete.
OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

VESNA IN DANIJEL POVŠE, UNIKATNI LESENI IZDELKI
Včasih se človek ustavi in začne razmišljati o sebi in svojih talentih šele, ko ga k temu prisili
bolezen. Takrat najde čas za ustvarjanje s svojimi rokami in materijami, ki jih najde okrog svojega
doma. Podobno se je pred nekaj leti zgodilo Danijelu Povšetu iz Dol pri Litiji. Danes sta z ženo
Vesno uigran zakonski tim, ki z roko v roki ustvarjata lične lesene uporabne izdelke za vsakdanjo
uporabo v gospodinjstvu: lesene sklede, deske za serviranje, možnarje, šatulje in podobno.
Vesna in Danijel Povše sta nosilca znaka kakovosti KTZ Srce Slovenije.
Kontakt:
Vesna in Danijel Povše
Kal pri Dolah 10 a
1273 Dole pri Litiji

T: 01 - 89 72 223
E: lesenoveselje@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE
Mija Bokal, Razvojni center Srca Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
T: 01 – 89 62 713, 051 312 738, E: mija.bokal@razvoj.si, W: www.razvoj.si, www.srceslovenije.si/podjetnistvo
Te novice prejemate, če ste se prijavili nanje preko spletne strani www.srce-slovenije.si. Če jih ne želite
več prejemati ali želite prijaviti še koga, nam pišite na mija.bokal@razvoj.si.

