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ŠE NEKAJ DNI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
ZA UPORABO ZNAMKE SRCE SLOVENIJE 
Če v Srcu Slovenije ustvarjate izdelke unikatnega in 
industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete 
prehranske izdelke, se lahko do 1. aprila 2016 prijavite za 
uporabo tržne znamke Srce Slovenije. Z znamko boste 
povečali prepoznavnost svoje ponudbe! Rok za prijavo je 1. 
april 2016. Razpisna dokumentacija je objavljena na 
www.razvoj.si.  

Za več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev nam 
pišite ali nas pokličite: za rokodelske izdelke: Mija Bokal 
(mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738); za prehranske izdelke: 
Vesna Erhart (vesna@jarina.si, 041 745 184).  
 

PRVI VIKEND ODPRTIH VRAT ŽE 
KONEC APRILA V KAMNIKU  
Razvojni center Srca Slovenije bo tudi v letošnjem izvedel 
promocijsko akcijo Vikendi odprtih vrat v Srcu Slovenije. Prvi 
Vikend odprtih vrat bo potekal v Kamniku, in sicer od petka 
do nedelje, od 29. 4. do 1. 5., pripravljamo ga v sodelovanju z 
Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik. Do jeseni se 
bodo vikendi odprtih vrat zvrstili še v občinah Ivančna Gorica, 
Litija, Lukovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Šentrupert.  

Nekateri ste sodelovali pri promocijski akciji že lani in koncept 
dogodka že dobro poznate, drugi pa se boste morda za 
sodelovanje odločili prvič. Naša skupna naloga je, da 
pripravimo zanimiv program, ki bo domačim in tujim 
obiskovalcem omogočil drugačna doživetja slovenskih 
posebnosti. K sodelovanju ste vabljeni tudi rokodelci – vsi tisti, 
ki bi lahko v času vikendov odprli svoje rokodelske delavnice ali 
pripravili kakšne drugačne dogodke, morda v sodelovanju z 
drugimi lokalnimi turističnimi ponudniki.  

Informacije: mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738. Izkoristite 
priložnost za vašo promocijo!  

MED NOVIMI STORITVAMI 
PODJETNIŠKIH TOČK SRCA SLOVENIJE 
TUDI RAČUNOVODSTVO 
Podjetniški točki (VEM), s katerima upravlja Razvojni center 
Srca Slovenije, delujeta v Litiji in Mengšu. V obeh lokalnih 
okoljih in tudi širše sta postali v zadnjih letih zelo prepoznavni. 
Samo v zadnjih dveh mesecih se je njunih storitev poslužilo več 
kot 200 podjetnikov. 

Oseben nasvet in informacije v zvezi z zagonom podjetja, 
poslovanjem ali razvojem podjetja lahko dobite vsi, ki že 
imate podjetje ali šele razmišljate o samostojni podjetniški 
poti, želite ustanoviti d. o. o. ali s. p., opraviti spremembo ali 
izbris podjetja. S pomočjo podjetniške svetovalke lahko 
opravite tudi druge postopke: zavarovanje podjetnika in 
zaposlenih, oddaja davčnih podatkov, DDV, pooblastila za 
procesna dejanja. 

Poleg storitev, ki jih ponujajo tudi druge slovenske točke VEM 
– Vse na enem mestu, lahko na točkah v Litiji in Mengšu 
podjetniki z območja Srce Slovenije računate tudi na dodatne 
strokovne storitve. Podjetniki se lahko odslej dogovorite za 
vodenje računovodstva, dobite pomoč pri odpiranju 
poslovnih računov in urejanju bančnih kreditov in pridobitvi 
sredstev na javnih razpisih, naročite izdelavo poslovnih 
načrtov, se posvetujete o reševanju poslovnih sporov z 
mediacijo in podobno. Podjetniki se v Litiji ali v Mengšu 
vključujete v lokalno Podjetniško mrežo Srca Slovenije, ki vam 
še razširja dostop do informacij o javnih razpisih, dogodkih in 
izobraževanjih. 
 

VEM TOČKA LITIJA   VEM TOČKA MENGEŠ 
Kidričeva c. 1, Litija  Slovenska c. 28, Mengeš 
T: 01 896 27 17  T: 051 312 728 
E: info@razvoj.si  E: vem@razvoj.si  
Uradne ure:  Uradne ure: 
Ponedeljek: 8.00 - 15.00   Sreda: 9.00 - 16.00   
Torek: 8.00 - 15.00   Četrtek: 9.00 - 14.00 
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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 

 

25. 3. bo v Ambrusu potekalo odprtje letne razstave keramike. 
Informacije: KD Ambrus, 041 938 558 (Marjeta)  
•  •  •  

7. 4. vabljeni na odprtje grafične razstave na Grad Bogenšperk. 
Informacije: Javni zavod Bogenšperk, 01 - 8987 867, 
info@bogensperk.si  
•  •  •  

Na Budnarjevi domačiji v Zg. Palovčah pri Kamniku si lahko do 
konca marca ob sobotah in nedeljah med 14.00 in 17.00 
ogledate razstavo butaric iz različnih koncev Slovenije. 
Razstava je bila postavljena v okviru 4. festivala 
cvetnonedeljskih butaric.  
•  •  •  

Razstavo vezilj, ki se družijo v Turističnem društvu Dolsko, si 
lahko na Domačiji Pr' Krač v Dolskem ogledate vse do konca 
marca. Več na: www.srce-me-povezuje.si/tddolsko 
•  •  •  

Do konca marca si lahko na Turistični točki Srca Slovenije v 
starem mestnem jedru Litije ogledate razstavo Zasavskih 
klekljaric  Srčevke, nato pa bo na ogled kaligrafska razstava 
Katarine Rojc iz Domžal.  
•  •  •  

Do 31. 5. si lahko v Slamnikarskem muzeju v Domžalah 
ogledate razstavo Iz Stražišča po Evropi – sita iz konjske žime. 

 

V sredo, 23. 3., od 17.00 do 20.00 vabljeni v rokodelski center v 
Škofjo Loko na delavnico izdelave polstenih pirhov z mojstrico 
rokodelko Anjo Musek. Prijave: 04 - 511 24 60  
•  •  • 

V Domžalah in Litiji bo v aprilu potekal kratek kaligrafski tečaj z 
mojstrico Katarino Rojc. Tisti iz domžalskega konca pridite na 
Območno obrtno podjetniško zbornico Domžale v četrtek, 7. 
4., ob 16.00, tisti iz Litije in okolice pa na Turistično točko Srca 
Slovenije v staro mestno jedro Litije v soboto, 16. 4., od 9.00 
do 11.00. Pisali bomo enostavno gotico in spoznavali 
kaligrafske pojme, ki so osnova za nadaljnje delo. Prijave: 
mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738 
•  •  • 

23. 4. 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).  
•  •  •  

V sklopu Spomladanske razstave tulipanov, cvetja, vrtnarstva, 
vrtne opreme in vrtnarskega sejma bo tudi letos med 23. 4. in 
2. 5. v Arboretumu Volčji Potok potekal rokodelski sejem. 
Prijavite se čim prej v Arboretumu Volčji Potok, 01 83 10 775, 
jana.cunder@arboretum.si. 
•  •  • 

23. 4. se začenja v starem jedru Ljubljane Zunanja ARTish 
sezona. Novost letošnje sezone je tudi nova lokacija ob prvih 
petkih v mesecu na Bregu ob Ljubljanici. Pozanimajte se o 
pogojih za prijavo na: artish.prijava@gmail.com 
•  •  • 

27. 4. bo v Lukovici potekal Peregrinov sejem. Informacije: 041 
873 979 (Vinko Nakrst), todbrdolukovica@gmail.com 
•  •  • 

7. in 8. 5. bo v Trzinu potekal Florijanov sejem. Informacije in 
prijave: info@td-trzin.si  

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV 

METKA ZVER, Dol pri Ljubljani  

Pod blagovno znamko O2 nastajajo mali leseni objekti, katerih 
namen je, da nam v stanovanje prinesejo košček narave in s 
tem prispevajo k temu, da se doma počutimo prijetno in toplo. 
Lesene izdelke v svoji delavnici ustvarja Metka Zver. Pri svojem 
delu uporablja masivni les dreves, ki so rasla na dvoriščih 
kmetij v osrednji Sloveniji, največkrat oreh, ki s svojo pestrostjo 
in barvitostjo zagotovo sodi med najlepši slovenski les. 

Zanjo posebej značilno je miniaturno pohištvo, male mizice in 
stolčki, na katere lahko posadimo medvedke in jim priredimo 
čajanko. Na podoben način nas nagovarjajo pomanjšani 
arhitekturni objekti. Takšna je denimo mala replika kozolca, ki 
sodi med najbolj značilne elemente slovenske arhitekturne 
identitete, v pomanjšani izvedbi pa služi kot stojalo za uhane. 
Estetsko dovršeno oblikovanje v povezavi s praktično funkcijo, 
ki mora biti po prepričanju ustvarjalke ključen element njenih 
izdelkov, je bilo vodilo tudi pri ustvarjanju hiške za knjige. Te 
polepšajo spalnico v funkciji mini skulpture, hkrati pa imajo 
tudi svojo uporabno vrednost, saj nam omogočajo, da na njih 
odložimo še vedno odprto knjigo v tistem trenutku, ko se v 
postelji med branjem sprehodimo v sanje. 

V njeni delavnici nastajajo tudi različne deske in skledice, ki so 
namenjene gurmanskim užitkom ter sledijo sodobnemu trendu 
serviranja hrane na lesu. Z njih vam bodo hrano postregli tudi 
na dvorcu Zemono. Kuharski mojster Tomaž Kavčič je te deske, 
ki sledijo minimalističnemu duhu oblikovanja, najprej uporabil 
za predstavitev svoje kuhinje na Expu 2015 v Milanu. 

Skodelice, svečnike in sklede Metka ustvarja na stružnici, ki ji 
nudi največ zadovoljstva, saj je struženje lesa najbolj kreativni 
del njenega dela: »Ko vzameš še neobdelan kos lesa, od zunaj 
ne vidiš, kaj bo nastalo, in šele ko ga začneš brusiti in 
obdelovati, se pokažejo notranje strukture, ki te včasih 
popolnoma presenetijo. Občutek, ko s svojimi rokami ustvariš 
nekaj lepega, je nepopisljiv,« pojasnjuje svoje navdušenje. 
Drugi moment v procesu 
nastajanja izdelka, ki jo osrečuje, 
pa nastopi, ko že narejen kos 
lesa namaže z oljem. »Les potem 
zasije in povsem spremeni barvo. 
Trenutki, ko mažeš in čakaš, kaj 
bo, so najlepši.« 

 

02 LES, Metka Zver s. p. 
Osredke 20 
1262 Dol pri Ljubljani 
 

T: 041 380 034 
E: metka.zver@kisik.si 
W: www.kisik.si

IZ SRCA SLOVENIJE 

PRILOŽNOSTI 


