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AKTUALNO

ALI ŽELITE BITI ŠE NAPREJ NA
TEKOČEM?
25. maja začne veljati splošna uredba o varstvu osebnih
podatkov (GDPR), ki ureja ravnanje z vašimi osebnimi
podatki. Zato vam bomo poslali ločeno sporočilo, katerega
namen je pridobitev vašega pisnega soglasja, da želite biti
še naprej obveščeni o aktualnem dogajanju v Mreži
rokodelcev Srca Slovenije. V kolikor tega ne boste storili,
Rokodelskih novic iz Srca Slovenije žal ne bo več v vaš
nabiralnik. Ostanite z nami, saj ste za nas zelo pomembni!

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV
ZAVEZNIŠTVA ZA ROKODELSTVO
Razvojni center Srca Slovenije kot vodja Konzorcija
rokodelskih centrov Slovenije vabi na javno predstavitev
Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo v sredo, 23. maja
2018, ob 10. uri v Slovenski etnografski muzej v Ljubljano.
Po številnih neuspešnih poskusih oblikovanja zakona o
rokodelstvu, predstavlja Nacionalno zavezništvo za
rokodelce konkreten korak v smeri celovite ureditve
vprašanja in statusa rokodelcev.

ocenjevanja plačljiva, vas vabimo, da izkoristite to izjemno
priložnost in se prijavite na ocenjevanje, ki je tokrat
brezplačno. Že v letošnjem letu predvidevamo odprtje
štirih prodajnih točk na najbolj frekventnih lokacijah v Srcu
Slovenije, kjer bodo imeli prednost certificirani izdelki.

LOKALNE ZGODBE NAVDIH ZA
NASTAJANJE NOVIH IZDELKOV
Med skupnimi aktivnostmi lokalnih akcijskih skupin, ki
sodelujejo v projektu sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev,
je tudi priprava skupne knjige, v kateri bodo predstavljene
lokalne zgodbe občin, ki jih povezujejo LAS-i, in izdelki
rokodelcev, ki so nastali v povezavi s temi zgodbami.
Z namenom, da bi čim boljše razumeli lokalne zgodbe, na
katerih gradijo občine svojo ponudbo in s katerimi se
lokalno prebivalstvo identificira, smo si v aprilu in maju v
Srcu Slovenije ogledali Vegov muzej, grad
Bogenšperk in rudnik Sitarjevec, ki so nosilne zgodbe za
identiteto občin Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji in Litija.
Ogledov so se udeležili nekateri lokalni rokodelci ter
oblikovalka Jana Vilman (Folklor design) in etnologinja Mija
Bokal (Razvojni center Srca Slovenije), ki sodelujeta z
rokodelci pri snovanju idej za nove izdelke.

Udeleženci dogodka boste lahko tudi sami podali podpis k
zavezništvu in se tako pridružili iniciativi za ureditev
področja rokodelstva v Sloveniji. Podpis lahko oddate tudi
preko obrazca, ki ga dobite na Razvojnem centru Srca
Slovenije. Prijave in informacije na 01 89 62 713,
mija.bokal@razvoj.si. Udeležimo se dogodka v čim večjem
številu!

IZ SRCA SLOVENIJE

ŠE NEKAJ DNI ČASA ZA PRIJAVO ZA
ZNAK KAKOVOSTI SRCA SLOVENIJE
Na spletnih straneh www.razvoj.si in www.srceslovenije.si/okolje 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 prijavite vsi tisti, ki živite ali delujete v
občinah Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica,
Moravče in Šmartno pri Litiji. Rok za prijavo je 4. junij
2018.
Že certificirane izdelke si lahko ogledate na spletni strani
www.srce-slovenije.si. Projekt se izvaja v okviru LAS Srce
Slovenije in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Glede na to, da so sicer

Rokodelcem, ki so se odločili za sodelovanje v projektu,
bomo v naslednjih tednih pomagali pri razvoju celostne
podobe. Pomagali jim bomo razviti ali z njimi nadgradili
označevalne materiale, kot so vizitke, obešenke ipd.
Aktivnost se izvaja v okviru projekta sodelovanja Zgodbe
rok in krajev, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Pobudnik projekta je LAS Srce Slovenije,
podobne aktivnosti pa se izvajajo v tem času tudi še na
območju desetih drugih LAS-ov po Sloveniji.

SLOVENSKI ROKODELSKI FESTIVAL
2018
Slovenski rokodelski festival se bo v letošnjem letu odvijal
kot nanizanka enajstih dogodkov regijskih rokodelskih
centrov, članov Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.
Vabljeni k sodelovanju, rokodelcem iz svojih mrež
omogočamo brezplačno udeležbo. Preverite prosta mesta!

Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Ta dan bo od 10.00 do
16.00 potekala tudi rokodelska tržnica, na katero se lahko
še vedno brezplačno prijavite. Sodelujete lahko tudi na
plačljivih rokodelskih delavnicah za otroke ali odrasle.
Info: Podjetniški center Slovenj Gradec, 041 596 626

DOGODKI
• 26. 5. ob 9.00 bo na Zeliščarski domačiji Pivec potekala
delavnica Jožice Bajc Pivec o zdravilnih zeliščih in njihovi
uporabi. Ponovitev delavnice bo 8. 6. v Domu Tisje,
Šmartno pri Litiji. Info: 031 612 083.
• Prireditev Mesto rož bo v Kamniku potekala od 25. 5. do
3. 6. Info: TIC Kamnik, 01 831 82 50.
• 27. 5. vabljeni na Dan jagod in špargljev na Breg pri Litiji.
• 1. 6. med 10.00 in 16.00 vabljeni na Rokodelsko tržnico v
Slovenj Gradec. Informacije: Podjetniški center Slovenj
Gradec: 041 596 626.
• 3. 6. ob 9.00 vabljeni na 22. pohod od cerkvice do
cerkvice na Polšnik. Info: 041 992 143.
• 9. 6. bo v Kamniku potekalo Srečanje rezbarjev Slovenije.
Če vas zanima sodelovanje, kontaktirajte Mrežo
rokodelcev Srca Slovenije ali 01 - 831 82 50.
• 17. 6. se bo odvijal na gradu Tuštanj pri Moravčah
Rokodelski dan na gradu. V atriju gradu bodo potekale
delavnice, kulturni program in predstavitve moravških
rokodelcev, pod platano pred vhodom v grad pa se bodo
predstavili tudi rokodelci od drugod. Prijave preko Mreže
rok. Srca Slovenije ali na moravski.rokodelci@gmail.com.
• 17. 6. vabljeni na Vidov sejem – sejem pristnih domačih
izdelkov in pridelkov v Šentvid pri Lukovici. Info: 041 386
573.

NA ROKODELSKI RAZSTAVI V SLOVENJ
GRADCU TUDI SRCE SLOVENIJE
Po dolgoletni tradiciji bienalnih razstav domače in
umetnostne obrti organizirajo v Slovenj Gradcu letos prvič
1. vseslovensko rokodelsko razstavo, pri kateri ima kot
povezovalec rokodelcev iz vse Slovenije pomembno vlogo
Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, v katerega se
povezuje tudi Mreža rokodelcev Srca Slovenije.
Od 1. do 21. junija si lahko v Koroški galeriji likovne
umetnosti ogledate dve razstavi. Prva je 1. vseslovenska
rokodelska razstava s predstavitvijo vrhunskih izdelkov
slovenskih rokodelcev. Srce Slovenije zastopajo Melodija
glasbila d. o. o. iz Mengša z ročno izdelanimi glasbili,
Pečarstvo Avbelj iz Lukovice s pečnicami in ročno
izdelanimi tlakovci, Stara Fužina d.o.o. z ročno kovanim
stojalom za rože in svečnikom in VDC Zagorje ob Savi z
ročno vezenima lanenima prtičkoma za »bohkov kotek«.
Del razstave se bo pomaknil tudi na ulice Slovenj Gradca,
kjer bomo rokodelsko dediščino Srca Slovenije predstavljali
s pletarskimi izdelki Tončke Jemec iz Dola pri Ljubljani in
Radovana Pajića iz Litije.
Druga je razstava sodobnih inovativnih izdelkov na
temeljih dediščine v Sloveniji – Iz rok do oblike, kjer se
predstavijo ustvarjalci, ki pri svojem ustvarjanju črpajo
ideje, vzorce ali oblike iz bogate zakladnice naše dediščine.
Odprtje obeh razstav bo v petek, 1. 6., ob 13.00 na

• Rokodelske tržnice v Starem Velenju bodo letos potekale
v nedeljo, 17. 6., v soboto, 25. 8., in v soboto, 1. 12. 2018.
Udeležba je za vse sodelujoče rokodelce brezplačna.
Informacije: Zavod za turizem Saleške doline, 03 - 89 61
860.
• 16. 6. od 9.00 do 12.00 rokodelci vabljeni na Festival
skupnosti v Litiji. Še posebej vabljeni rokodelci, ki
delujete in ustvarjate v občini Litija. Informacije: 01 89 62
713, 051 312 739.
• Vse nedelje v času turistične sezone imate rokodelci na
gradu Bogenšperk brezplačno na razpolago atrij gradu,
kjer se lahko predstavljate, prodajate in izvajate
delavnice. Info: Kristina Rovšek, turizem@bogensperk.si,
01 898 78 67.

PRILOŽNOSTI
Prijavite se na tekmovanje iz znanja klekljanja, ki bo
potekalo v okviru 37. festivala idrijske čipke v Idriji, v
nedeljo, 17. 6. 2018. Informacije: info@cipkarskasola.si, 05
- 37 34 570.
Objavljen je Javni razpis za štipendije za specializirane
poklice v kulturi 2017/2018, kamor sodijo tudi rokodelski
poklici (pedagog, interpretator kulturne dediščine, unikatni
oblikovalec). Rok: 11.6.2018. Info: www.mk.gov.si
Preverite razpis Aktivni do upokojitve, namenjen
brezposelnim nad 58 let: www.ess.gov.si.

DODATNE INFORMACIJE
Mija Bokal in Anamarija Kamin, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 - 89 62 710, 051 312 738, E: mija.bokal@razvoj.si, anamarija.kamin@razvoj.si, W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

