FEBRUAR 2016
AKTUALNO

PRIJAVITE SE ZA UPORABO
KOLEKTIVNE TRŽNE ZNAMKE SRCE
SLOVENIJE
Če v Srcu Slovenije ustvarjate izdelke unikatnega in
industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete
prehranske izdelke, se lahko zdaj prijavite za uporabo
tržne znamke SRCE SLOVENIJE. Z znamko boste povečali
prepoznavnost svoje ponudbe! Preverite razpisne pogoje
in ne zamudite rokov prijave.
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne
znamke SRCE SLOVENIJE je objavljen na spletni strani
Razvojnega centra Srca Slovenije www.razvoj.si, v rubriki
Aktualno.
Kolektivna tržna znamka SRCE SLOVENIJE bo v uporabi za
označevanje kakovosti na območju destinacije SRCE
SLOVENIJE za naslednje kategorije:

• pridelki (npr.: sadje, zelenjava, poljščine, idr. rastline);
• prehranski izdelki (npr.: iz mleka, mesa, sadja,
zelenjave, žit, drugih rastlin ipd.);

• rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in
industrijskega oblikovanja.
Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se
lahko prijavijo registrirane pravne (registrirano podjetje ali
dopolnilna dejavnost na kmetiji, društvo) in fizične osebe
(registrirano osebno dopolnilno delo), ki ponujajo pridelke
in izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe
kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Rok za prijavo je 1.
april 2016.
Na razpis lahko kandidirajo ponudniki iz 16 občin
destinacije Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale,
Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija,

Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno
pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.
Projekt je posebej podrlo sedem občin: Kamnik, Litija,
Lukovica, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Ivančna Gorica in
Šentrupert. Za podjetja in osebe iz navedenih občin je zato
prvo ocenjevanje do treh (3) izdelkov BREZPLAČNO.
Ponudniki iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik,
Komenda, Moravče, Radeče, Trbovlje, Trzin in Zagorje
plačajo ocenjevanje svojih izdelkov v skladu z veljavnim
cenikom (cena za ocenitev 1-3 izdelkov je 30 EUR).
Za vse ponudnike je pogoj k ocenjevanju plačilo članarine
za vstop v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije (letna
članarina 50 EUR). Končni strošek za ocenitev do 3 izdelkov
je torej od 50 do 80 EUR, odvisno od tega, iz katere občine
prihaja ponudnik.
Prijavitelj pridobi s prijavo na razpis osnovni paket, ki
vključuje prijavo v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije in
prijavo na ocenjevanje izdelkov za pridobitev pravice do
uporabe znamke Srce Slovenije.
Poleg ocenjevanja izdelkov pridobijo ponudniki tudi
naslednje: strokovno delavnico in storitev podjetniškega
svetovanja na temo nadgradnje produktov, predstavitev
izdelka v spletnem katalogu, profesionalno fotografijo
izdelka, materiale za označitev svojih izdelkov v skladu z
celostno podobo Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije
(nalepke, obešenke ali zastavica), možnost prodaje preko
prodajnih poti Srca Slovenije in drugo, kar je navedeno v
objavljenem ceniku. Poleg tega ponudniki pridobijo še
možnost brezplačnega sodelovanja na sejmih in drugih
promocijskih dogodkih Srca Slovenije, brezplačno
udeležbo na izobraževanjih, predstavitev na spletni strani
in socialnih omrežjih Srce Slovenije, promocijske
materiale, redno informiranje o aktualnostih in druge
ugodnosti.
Razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu
www.razvoj.si v rubriki Aktualno, natisnjeno pa lahko
dobite tudi na Razvojnem centru Srca Slovenije na Kidričevi
1 v Litiji.
Za več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev nam
pišite ali nas pokličite vsak delovni dan od 10. do 12. ure oz.
po dogovoru:
• za rokodelske izdelke: Mija Bokal
(mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738);
• za prehranske izdelke: Vesna Erhart (vesna@jarina.si,
041 745 184).

Delovanje Mreže rokodelcev Srca Slovenije in izdajanje Rokodelskih novic iz Srca Slovenije sofinancirajo občine Razvojnega partnerstva središča Slovenije.

IZ SRCA SLOVENIJE

tudi uradno izobrazbo za svoje rokodelske spretnosti.
• • •

26. 2. bo med 12.00 in 18.00 v Šmartnem pri Litiji potekal
drugi Dan zbiranja spominov z naslovom Zgodbe šmarskih
hiš. Informacije: Knjižnica Litija, 01 - 898 05 80.
• • •

27. 2. in 19. 3. bo med 8.00 in 13.00 potekala v Kamniku
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in EKO. V ponudbi
boste našli tako prehranske kot rokodelske izdelke.
Informacije: TIC Kamnik, 01 - 831 82 50 (Sabina).
• • •

27. 2. ob 16.00 vabljeni v Menačenkovo domačijo v
Domžale na 2-urno delavnico Kaligrafija s Katarino.
Prijave: Kulturni dom Franca Bernika Domžale, 01 - 722 50
50.
• • •

29. 2. ob 19.00 bo v Knjižnici Litija Judita Nemeček
predstavila svoje magistrsko delo Ljudska glasba v Litiji.
Informacije: Knjižnica Litija, 01 - 898 05 80.
• • •

2. 3. ob 16.00 bo pri Pavričevih na Rašiški cesti 3, Mengeš,
potekal prikaz obrezovanja sadnega drevja, trte in
jagodičevja. Informacije: TD Mengeš, 031 725 621.
• • •

12. 3. ob 9.00 vabljeni na lončarsko delavnico z rokodelko
Mojco Žalik v Mladinski center AIA v Mengšu. Prijave: 051
312 728 (Irena).
• • •

12. 3. bo v Zagradcu (Ivančna Gorica) potekal Gregorjev
sejem. Informacije: 041 800 810 (Slavko).
• • •

Gregorjev sejem bo potekal 12. 3. tudi na Veseli Gori pri
Šentrupertu. Informacije: Etno družabno društvo Draga pri
Šentrupertu, 031 249 887 (Robi)
• • •

V Budnarjevi domačiji v Zg. Palovčah (Kamnik) bo 13. 3. od
13.00 naprej potekal 4. festival cvetnonedeljskih butaric.
Vabljeni, da sodelujete na razstavi butaric, si ogledate
postopek izdelave velikonočnih oblatov ali se udeležite
spremljajoče delavnice izdelave butaric. Informacije: 041
591 905 (Sabina)
• • •

19. 3. ob 9.00 vabljeni na Domačijo Pivec v Vrata pri
Bogenšperku na zeliščarsko delavnico. Delavnice bodo
potekale vse leto 2016, enkrat mesečno. Prijave: 031 612
083 (Jožica).

Na spletni strani http://drustvopodezelje.si/images/drustvo/dokumenti/Prirocnik_varovan
a_obmocja_splet.pdf je objavljen novi priročnik Praktični
vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo
tradicijo. Vabljeni k branju.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

TATJANA RUČIGAJ, Mengeš
Polstenje ali izdelava izdelkov iz volne sodi med zelo stare
rokodelske dejavnosti. Najpogosteje so polstenje
uporabljala nomadska ljudstva za izdelovanje preprog,
šotorov, plaščev. Pri nas so to tradicijo prvi oživeli na
Solčavskem.
V Srcu Slovenije ustvarja z volno Tatjana Ručigaj iz Mengša.
Ko se njeni prsti
dotaknejo volnenih
vlaken, nastanejo prave
umetnine.
Tatjana opravlja
dejavnost osebnega
dopolnilnega dela in ima
pridobljen slovenski
certifikat kakovosti
izdelkov Rokodelstvo Art&Craft Slovenija. V zadnjih letih je
namenila veliko časa izobraževanju, obiskala je številne
sejme in razstave doma in v tujini in tako izpopolnila svoja
rokodelska znanja.
Izdeluje copate, torbice, igrače, nakit, večinoma na način
mokrega polstenja. Ob veliki količini tople vode in mila se
vlakna napnejo, z drgnjenjem in gladenjem pa se volna krči.
Proces mokrega polstenja je dolgotrajen, saj se izdelki
naravno sušijo do štiri dni. Izdelki ne vsebujejo nobenih
šivov in se jih lahko tudi opere.
Tatjana je pripravljena svoja znanja deliti, zato jih bo
predstavila na ustvarjalni delavnici v mesecu aprilu v
Mengšu.
Tatjana Ručigaj
Murnova 31, 1234 Mengeš
T: 041 418 586
E: tatjana.rucigaj@gmail.com

• • •

19. 3. se bo na tržnici v Ivančni Gorici odvijal Velikonočni
Ivankin sejem. Informacije: 041 203 300 (Mitja).

PRILOŽNOSTI IN IZOBRAŽEVANJA
1. 3. ob 18.00 vabljeni v Škofjo Loko na odprtje razstave
MADE IN RIBNICA. Predstavljeni bodo sodobni lončeni in
leseni izdelki, ki izvirajo iz ribniške tradicije. Informacije:
Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 - 511 24 60.
• • •

Na spletni strani www.npk.si/npk-katalogi lahko prelistate
seznam izvajalcev Nacionalne poklicne kvalifikacije v
Sloveniji za različna rokodelska znanja in si s tem pridobite

DODATNE INFORMACIJE
Mija Bokal, 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, W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

