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AKTUALNO

OBJAVLJEN 5. RAZPIS ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI IZDELKOV
Mnogi rokodelci že imate certifikat kakovosti
Srca Slovenije za svoje izdelke, nekateri pa
tega koraka še niste naredili. Spodbujamo vas,
da se prijavite na 5. ocenjevanje rokodelskih in
prehranskih izdelkov, ki bo potekalo 15.
oktobra 2021. Rok za prijavo je 5. oktober
2021.
Kakovost izdelkov, ki jo bodo preverjali
vrhunski strokovnjaki s področja oblikovanja,
kulinarike, etnologije in razvoja podeželja,
danes ni več le naključje ali želja ponudnika,
pač pa potreba vsakega proizvajalca,
rokodelca ali prehranskega ponudnika, ki želi biti konkurenčen in uspešen. Vabljeni k
sodelovanju! Več …

UTRIP SLOVENSKEGA ROKODELSKEGA FESTIVALA 2021
Med julijem in septembrom smo se v Mreži
rokodelcev Srca Slovenije udeležili dogodkov, ki
so potekali v okviru Slovenskega rokodelskega
festivala 2021. V juliju smo sodelovali na
rokodelskem dogodku v Rogatcu Liberh na
taberhi, v avgustu na Rokodelskem dnevu na
Tuštanju in v septembru na Rokodelskem
dogodku na Dvorcu Visoko v Škofji Loki. Kar
nekaj predvidenih dogodkov je zaradi razmer,
povezanih z epidemijo Covid-19, tudi letos
odpadlo. Hvala vsem za sodelovanje!

V LATVIJI O VKLJUČEVANJU ROKODELSTVA V TURIZEM
Predstavniki Razvojnega centra Srca Slovenije smo se skupaj s predstavnicama mreže
rokodelskih in prehranskih ponudnikov Srca Slovenije Karmen Rozman iz Litije in Sonjo
Kropivšek iz Tuhinjske doline (Kamnik) konec avgusta udeležili študijskega obiska v
Latviji. S partnerji iz Latvije, Poljske, Moldavije in Italije smo preživeli nekaj nepozabnih dni in
spoznali dobre prakse latvijske lokalne akcijske skupine Aizkraukles Rajona Partnerība.
Predstavili so nam njihove načine vključevanja tradicionalnih spretnosti v sodobno turistično
ponudbo z latvijskega podeželja vzhodno od Rige. Več …

PRENOS ROKODELSKIH ZNANJ NA MLADE GIMNAZIJCE
Z namenom animiranja in prenosa rokodelskih znanj na mlajšo generacijo smo se na
Razvojnem centru Srca Slovenije povezali z Gimnazijo Litija in začeli z novim šolskim letom
cikel rokodelskih delavnic za dijake. Z rokodelko Barbaro Dacar bodo spoznali lončarstvo,
s Heleno Hercigonja pa se bodo spoznali s šivanjem.
Vse skupaj bomo v oktobru nadgradili s krajšim izobraževanjem o socialnem
podjetništvu, ki je poleg prenosa rokodelskih znanj ena od ključnih vsebin Erasmus projekta
»Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi«.
Izobraževanje bo izvedla direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Mojca Štepic.

PODELJENI LANSKOLETNI CERTIFIKATI KAKOVOSTI
Redno letno srečanje z rokodelskimi in prehranskimi
ponudniki Srca Slovenije je bilo v nedeljo, 29. avgusta
2021, na dan, ko je na gradu Tuštanj pri Moravčah
potekal tradicionalni rokodelski dan. V sklopu srečanja
sta bila izvedena tudi slavnostna podelitev lanskoletnih
certifikatov za Kolektivno blagovno znamko Srce
Slovenije in predavanje fotografa Mihe Mallyja o
pomenu dobre fotografije za učinkovito prodajo
izdelkov. Slovesno podelitev certifikatov sta opravila
direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Mojca
Štepic in predstavnik ocenjevalne komisije etnolog
prof. dr. Janez Bogataj. Več …

DOBRE PRAKSE

ROKODELSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Rokodelski center DUO Škofja Loka
praznuje v letu 2021 10 let delovanja.
Svoja vrata so odprli oktobra 2011, od
takrat se pri njih vedno kaj dogaja.
Pobuda je prišla s strani rokodelcev,
članov Sekcije DUO pri OOZ Škofja
Loka, saj so si želeli skupni prostor, kjer
bi se lahko srečevali, izmenjevali
znanja, javnosti pokazali svoje delo,
organizirali razstave in izvajali druge
dejavnosti. V Rokodelskem centru
Škofja Loka se odtlej vedno kaj dogaja.
10-letnico delovanja so obeležili z več
dogodki: posebno razstavo v starem
mestnem jedru Škofje Loke, rokodelsko
kolonijo, 12. septembra pa je potekal
osrednji dogodek na Tavčarjevem
dvorcu na Visokem, na katerem so
sodelovali tudi rokodelci Srca Slovenije.
Vabljeni, da jih obiščete v tem
prazničnem letu in spoznate od blizu.
Kontakt:
Rokodelski center DUO Škofja Loka
Mestni trg 34, 4220 Škofja Loka
T: 04 - 511 24 60
E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si
FB: https://www.facebook.com/cduo.skofjaloka/

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

VILMA KANTE, MORAVČE PRI GABROVKI
Vilma Kante si je v zrelih letih svojega življenja zaželela temeljite spremembe in se iz mesta
preselila na podeželje. V Gabrovki pri Litiji je kupila kmetijo ter zastavila novo zgodbo, ki ji
sledi z vso predanostjo. Iz lastnega česna, ki ga prideluje na ekološki način, izdeluje
edinstvene gurmanske izdelke, ponudbo pa dopolnjuje tudi z lastnimi unikatnimi ročnimi deli
– pleteninami iz prave slovenske volne, za katere je v lanskem letu pridobila tudi certifikat
kakovosti Srca Slovenije.

Kontakt:
Kmetija Pr' Sončku, Vilma Kante
Moravče pri Gabrovki 56, 1274 Gabrovka
T: +386 41 969 277, E: vilma.kante@gmail.com

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.

