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AKTUALNO

POSODOBLJEN SPLETNI KATALOG IZDELKOV
Razvojni center Srca Slovenije je v decembru posodobil podatke v spletnem katalogu
certificiranih izdelkov Srca Slovenije. Vanj je umestil tudi izdelke iz zadnjega četrtega
ocenjevanja, ki je potekalo v oktobru 2020. Prelistajte ga in poiščite v njem svoje najljubše
izdelke!
Izhodišče za spletni katalog izdelkov je certifikat kakovosti Kolektivne tržne znamke Srce
Slovenije, ki ga podeljuje Razvojni center Srca Slovenije od leta 2016 za prehranske in

rokodelske izdelke z območja Srce Slovenije. Vseh certificiranih ponudnikov v registru
KTZ Srce je trenutno 55, izdelkov pa kar 217.



Spletni katalog rokodelskih izdelkov Srca Slovenije
Spletni katalog prehranskih izdelkov Srca Slovenije

USPEŠNA PRAZNIČNA KAMPANJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH
V Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije smo v decembru pripravili na Facebook in
Instagram strani Srca Slovenije promocijsko kampanjo, v kateri promoviramo lokalne
ponudnike s preverjeno kakovostjo z območja Srce Slovenije.
Z akcijo »Kupuj lokalno, obdaruj
preudarno«, ki je nastala po zgledu
novomeške LAS Dolenjska in Bela Krajina,
želimo lokalne prebivalce in druge potrošnike
spodbuditi, da bi z nakupom prazničnih daril
podprli naše lokalne rokodelce in
prehranske ponudnike.
V LAS Srce Slovenije smo že več projektnih
vsebin namenili certificiranju izdelkov
lokalnih ponudnikov, praznični čas pa je kot
nalašč, da animiramo lokalno prebivalstvo,
da aktivno sodeluje pri promociji drugih
ponudnikov z območja LAS in tudi samo
nakupuje lokalne izdelke. Več na
https://www.facebook.com/the.heart.of.slovenia.

ODPRT LESARIUS, MUZEJ LESARSKIH ROKODELSKIH POKLICEV
Na Veliki Preski so konec novembra odprli Lesarius, 5-čutni muzej starih lesarskih
rokodelskih poklicev, ki je nastal na pobudo Centra za zunanjo ureditev in drugih partnerjev
istoimenskega projekta Lesarius. Na spletnem odprtju muzeja so sodelovali številni

sogovorniki – vsi tisti, ki so prispevali k vsebinski zasnovi in sami realizaciji muzeja, ki s
svojimi sodobnimi pristopi zagotovo izstopa iz povprečja.
Gre za muzej, v katerem bodo predstavljeni stari lesarski mojstrski poklici – kolar, mizar,
sodar, tesar, rezbar, strugar in pletar. Obiskovalci se bodo lahko v muzeju tudi preizkusili v
teh dejavnostih. Več na www.lesarius.si.

COVID-19 ZAUSTAVIL PROJEKTE S PODROČJA ROKODELSTVA
Po prvem spomladanskem valu epidemije smo v Srcu Slovenije uspešno začeli izvedbo
različnih aktivnosti za rokodelce v okviru projekta sodelovanja LAS Od tradicionalnih
spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov. V juniju smo izvedli redno srečanje
Mreže rokodelcev Srca Slovenije in prvi
del usposabljanja za rokodelce in druge
nosilce tradicionalnih spretnosti za
marketing v turizmu.
Žal smo morali po prvi študijski tudi zaradi
drugega vala virusa aktivnosti prekiniti.
Prav tako smo prekinili svetovanja na
področju oblikovanja izdelkov.
Z aktivnostmi bomo nadaljevali, ko bodo
razmere to spet dopuščale. Za več
informacij spremljajte spletno stran
www.las-srceslovenije.si.

DOBRE PRAKSE

ROKODELSKI CENTER RIBNICA
Rokodelski center Ribnica postaja vse prepoznavno središče suhe robe in lončarstva tako v
Sloveniji kot po svetu. Deluje v okviru Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica, ki združuje
rokodelstvo, muzej, galerijo in trgovino. Ponudba zavoda je bogata in primerna tako za
predšolske in šolske skupine kot tudi za ostale obiskovalce, raziskovalce in ustvarjalce, ki se
lahko tukaj naučijo novih rokodelskih znanj.

Temeljni cilj zavoda je skrb za celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno
povezovanje s sodobnim ustvarjanjem, pa tudi njeno zbiranje, varovanje, dokumentiranje in
preučevanje za osveščanje javnosti o njenem pomenu nekdaj, danes in v prihodnosti.
Pomembno je tudi povezovanje s turizmom in ostalimi panogami gospodarstva, izobraževanje
in populariziranje rokodelstva in sodobne likovne ustvarjalnosti.
V Rokodelskem centru Ribnica se vedno kaj dogaja. Le zdaj, ko je »normalno« življenje
zastalo, se tudi v Ribnici dogaja malo manj. Vabljeni, da jih obiščete, ko bodo razmere spet
drugačne!

Kontakt: Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
T: 01 - 836 11 04, E: info@rokodelskicenter-ribnica.si, W: https://rokodelskicenter-ribnica.si
V RAZMISLEK

ZAKAJ BI MORALO BITI ROKODELSTVO DEL ŠOLSKEGA KURIKULUMA
Zdi se, da rokodelstvo vse bolj izginja iz šolskega kurikuluma v slovenskih šolah. Po drugi
strani pa kolegi iz rokodelskih centrov, ki izvajajo programe za šolske skupine, ugotavljajo, da
so otroci prav željni teh vsebin. Otroci pri ustvarjanju z rokami, na primer pri slikanju,
kiparjenju, vezenju, ustvarjanju z lesom, glino in drugimi naravnimi materiali, zelo uživajo in
razvijajo svoje umetniške potenciale. Z vključevanjem rokodelskih vsebin v šolske urnike
investiramo v kognitivni, fizični in socialni razvoj naših otrok.
V Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije
se zavzemamo, da bi dobilo rokodelstvo
pravo mesto v naši družbi. V Medsektorsko
skupino za ureditev področja rokodelstva, ki
naj bi pripravila svoje končno poročilo v
prihodnjem mesecu, so bili posredovani
različni predlogi, med drugim tudi konkretne
možnosti prenosa znanj in vključevanja
rokodelstva v izobraževanje. Če se bodo
načrti uresničili, bodo v naslednjem letu v
nacionalnem proračunu na voljo sistemska
sredstva za ohranjanje in razvoj rokodelstva
v Sloveniji. Več: http://rokodelci.si/?p=2408

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

SEBASTJAN ZAJC, MORAVČE
Mlad podjetnik iz Moravč je začel svojo rokodelsko dejavnosti z lesenimi metuljčki in kmalu
ugotovil, da je to dobra poslovna priložnost. Poleg metuljčkov je začel pod blagovno znamko
Zajchek WOODS izdelovati še druge manjše unikatne lesene izdelke: zapestnice, uhane,
obeske za ključe, lesene napise in podobno. V lesu se je preprosto našel, saj ponuja
ogromno možnosti za uporabo. Najraje ustvarja z domačim slovenskim lesom. Povezuje se
tudi z drugimi rokodelci v Društvu rokodelcev - Rokodelskem centru Moravče. Za lesene
metuljčke ima od leta 2020 tudi certifikat kakovosti Srca Slovenije.

Kontakt:
Sebastjan Zajc
Izdelovanje lesenih izdelkov, Zajc Sebastjan s. p., Zajchek Woods
Podstran 9, 1251 Moravče
T: 040 365 220
E: sebastjan.zajc@gmail.com
W: https://zajchekwoods.si

DODATNE INFORMACIJE
Mija Bokal, Razvojni center Srca Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 713, 051 312 738, E: mija.bokal@razvoj.si
W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si/podjetnistvo, www.las-srceslovenije.si
Te novice prejemate kot člani Mreže rokodelcev Srca Slovenije ali 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.

