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Brošura je bila izdana v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Izdajo brošure so preko letnega programa Razvojnega partnerstva središča Slovenije sofinancirale
občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija, Mengeš, Šentrupert na Dolenjskem in Šmartno pri Litiji.
Vsebina brošure izraža stališče avtorjev. Evropska komisija ni odgovorna za uporabo podatkov, ki so navedeni v njej.
Kriterij izbora predstavljenih rokodelcev je bil narejen na podlagi njihove geografske razpršenosti in
pestrosti materialov, s katerimi ustvarjajo.
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SRCE SLOVENIJE:
MREŽA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA
Leta 2020 bo Srce Slovenije ena od tistih znamk, s katero bodo ljudje zares povezani: ker si bodo z
njo delili pomembne vrednote sodelovanja med različnimi, pristnosti znanega in priznanega porekla,
kakovosti, ki nastaja, ko povežemo izkušnje in znanja iz preteklosti s priložnostmi sedanjosti. V to sem
skupaj s sodelavci iz Razvojnega centra Srca Slovenije trdno prepričana!
V Srcu Slovenije prisegamo na vrednote sodelovanja med različnimi ustvarjalci, med različnimi generacijami, med različnimi lokalnimi skupnostmi pri vsem, kar počnemo. Mreža rokodelcev Srca Slovenije je eden od virov ponosa za vse, ki v tem prostoru presegamo lokalne meje. Ne šele leta 2020,
do koder segajo načrti naše mreže, že mnogo prej bo naša regionalna rokodelska mreža pokazala in
dokazala, da je spoštovanje dediščine ne le stvar kulture, temveč tudi trajnostno naravnanega podjetništva. Njegova vidna in daleč naokoli prepoznavna podoba bo podoba znamke Srce Slovenije, okoli
katere se zdaj združujejo mojstri svojih obrti.
Ustvarjanje mreže rokodelcev Srca Slovenije ni projekt, čigar temeljni namen bi bil le ohranjanje starih spretnosti. Nasprotno: spodbuja preizkušanje povsem novih povezovalnih in podjetniških veščin!
Bolje povezani rokodelci z območja so vir razvoja novih poslovnih modelov. Mrežno povezovanje je
lahko osnova za zaposlovanje po principih socialnega podjetništva. Medgeneracijsko povezovanje je
neločljivo povezano s povečevanjem kakovosti življenja za vse, ki si delimo ta izjemen prostor naravnih
danosti v zaledju glavnega mesta države. Prav v osrčju Slovenije omreženi v različne projekte združujemo najboljše iz preteklosti z urbano zazrtostjo v novosti.
Povezovanje rokodelcem odpira nova obzorja delovanja. Odpiranje njihovih delavnic za obiskovalce
pomeni zbujanje zanimanja in prenašanje znanj, a prinaša tudi nov ritem dogajanja v lokalnem okolju
in nove privlačne vsebine za obiskovalce, za turiste. Prodaja rokodelskih izdelkov pod skupno znamko
Srce Slovenije olajša poslovanje rokodelcem, a z novimi prodajnimi potmi in z učinki skupnega nastopanja prispeva k še večji prepoznavnosti tako znamke kot območja.
Zato Mreža rokodelcev Srca Slovenije ni samo stvar rokodelcev. Je stvar ljudi, ki znamo in hočemo
živeti bolje – v Srcu Slovenije, v prepletu skupnosti, ki v pogledu v preteklost vselej najdemo navdih za
še boljše, še uspešnejše in predvsem za še bolj kakovostno življenje. Blagostanje ljudi: to je pravi namen projektov, kakšna je Mreža rokodelcev Srca Slovenije.
Zaradi takšnega namena je ponos ob novi povezanosti še večji, še srčnejši. Delite ta ponos z nami:
obiščite Srce Slovenije in spoznajte naše rokodelce.

Aleksandra Gradišek
Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije

ALI JE ROKODELSTVO LAHKO PRILOŽNOST?
Tako vprašanje si postavljamo (bolje rečeno postavljajo) le še v Sloveniji(!). Številne, če ne že vse druge
države Evropske Unije namreč zelo dobro razumejo pomen tega ustvarjalnega, razpoznavnega in navsezadnje zaposlitvenega ter zaslužkarskega področja, zato je postavljanje takega vprašanja za njih brezpredmetno. To velja tudi za številne države zunaj Evropske Unije, ki prav v rokodelskih panogah in dejavnostih
vidijo pomembne možnosti za zaposlovanje prebivalcev in razvijanje spretnosti in veščin, ki so alternative
industrijskim trakovom, robotiziranim procesom, stresnim in še kako drugače človeku neprijaznim delovanjem. A v naši dragi državi se rokodelska ustvarjalnost postavlja na obrobje; to je tisto nekaj »fletnega«,
za popestritev televizijskih poneumljanj, ko ob zvokih harmonike nekdo nekaj reže ali brusi(!). Popolnoma
na prazno tulijo posamezniki o nekakšni kulturni dediščini. Občasno se najdejo pretkane firme in agencije,
ki ponudijo meglene programe ter zveneče projekte. Ker so taki projekti do potankosti pripravljeni za birokratsko odločanje, primakne nekaj denarja tudi Evropska Unija. In kaj potem? Odgovor je jasen! Seveda
so svetle izjeme, vendar bi jih lahko preštel oz. navedel le na prste ene roke. Prav te svetle izjeme tudi
dobro delujejo in imajo kaj pokazati! Eno od njih predstavlja tudi strokovno prizadevanje Srca Slovenije.
V Sloveniji imamo dobra izhodišča, ki so bila celo deležna mednarodne pozornosti, le doma se obnašamo
kot konji s plašnicami ali pa se lotevajo zadev posamezniki, ki so še včeraj navijali trajne ali razglabljali o
vrhunski umetnosti, potem pa začutijo neko notranjo silo in menijo, da so poklicani za pravilno razumevanje rokodelske ustvarjalnosti. Pogledaš v njihov curriculum in bibliografijo, a ne najdeš ničesar, kar
bi vsaj malo dišalo po rokodelstvu. Prav taki in podobni rušijo vse tisto, kar je uspela Slovenija postaviti
pozitivnega od sedemdesetih let 20. stoletja. Imamo torej dober ocenjevalni sistem, razpoznavno tržno
znamko »Rokodelstvo Art&Craft Slovenija«, stanovsko združenje (sekcijo) na Obrtno podjetniški zbornici, nekaj strokovnih publikacij, postavljen model rokodelskih centrov (ki je bil po zaslugi političnih osebnih
interesov zavrt!), dobro delujoče centre v Veržeju, Škofji Loki, Ribnici, Slovenj Gradcu ter nekaj tistih, ki so
na dobri poti; zelo sistematično se rokodelskim vprašanjem posvečajo v Srcu Slovenije in načrtujejo izobraževanja ter možnosti za trženje kakovostnih izdelkov … Vrsto let smo pripravljali rokodelske razstave v
Sloveniji in tudi v tujini (München, Den Haag, Los Angeles, Dunaj, Tokio).
Sedaj stoji slovensko rokodelstvo pred novimi organizacijskimi in promocijskimi izzivi. Naslednje leto
(2015) vstopa bienalna rokodelska razstava v novo obdobje, z novo zasnovo in predvsem tudi z novimi
kraji, ki jih bo obiskovala. Še vedno namreč potrebuje Slovenija dobro informacijo o možnostih in načinih
rokodelske ustvarjalnosti, zlasti še na tistih področjih, ki so še vedno rokodelsko nerazvita, kar pomeni,
da lokalno in regionalno prebivalstvo še ni spoznalo priložnosti za ustvarjanje in zaslužek tudi na tem
področju. Če rečem, da bi bilo slovensko rokodelstvo lahko uspešna zgodba, potem je njegovo sedanje
stanje pri drugem poglavju. Naslednja poglavja bo moralo pisati več avtorjev, predvsem tudi tistih, ki načrtujejo razvoj in naj bi razumeli naše prednosti ter priložnosti. Če jih bodo razumeli, bo poskrbljeno tudi
za stimulacije in ustrezen status zadovoljnih rokodelcev in rokodelk. Med njimi moramo v prvi vrsti videti
mlade, ustvarjalne in inovativne ljudi, ki bodo nadgrajevali uspešno stoletno zgodbo rokodelske dediščine
z razpoznavnim sodobnim ustvarjanjem.
Prof. dr. Janez Bogataj

GLASBILA:
ZVEN SRCA

IZDELOVANJE KITAR
LUKA ZALETELJ,

MENGEŠ

Srce Slovenije je dom ljudi, ki živijo na
območju v obliki srca, utripajočega
okoli geometričnega središča
Slovenije. Ritem življenja v sozvočju
z naravo se tu že od nekdaj prepleta
z glasbo in glasbili, ki jih ustvarjajo
mojstri s posluhom.
6

Vsaj trideset let stari naravno sušeni češnja, smreka, javor in
oreh so slovenska osnova za izdelavo vrhunskih strunskih inštrumentov. V Mengšu jim daje dušo mojster Luka Zaletelj (obrt
je nasledil po očetu Ignaciju), ki v delavnici po željah naročnikov
in s posluhom za glasbene muze ročno izdeluje klasična, sodobna ter alternativna glasbila – od mandoline, do tamburice in
filigransko natančno izdelane kitare.
Kontaktni podatki:
ZN kitare, Luka Zaletelj, s. p.,
Murnova 24, 1234 Mengeš
Telefon: 01 723 75 05, 040 477 240, info@zn-guitars.com
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LES:
PRISTNO IZ
GOZDA

UNIKATNI IZDELKI IZ LESA
KARLO PODKRAJŠEK,

Srce Slovenije je znamka, ki pripada
ljudem: tistim, ki jo ustvarjajo, in
tistim, ki jo izberejo zato, ker se lahko
zanesejo na njeno srčno poreklo,
pristnost in kakovost. Med najbolj
pristnimi in kakovostnimi izdelki iz Srca
Slovenije so izdelki iz lesa.
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OGLARSTVO
MIRKO BRINOVEC,

KAMNI VRH PRI GABROVKI

KROVSTVO – SKODLARSTVO
BOJAN KOŽELJ,

STAHOVICA PRI KAMNIKU

DOLE PRI LITIJI

Očaran nad brezmejno lepoto lesa ustvarja Karlo Podkrajšek že
vrsto let svojevrstne unikatne izdelke. Drevesne korenine oreha, jablan, tudi oljk, ki jih najde v naravi, se s pomočjo njegovega
umetniškega duha in spretnih rok prelevijo v različne imitacije
živali, stenske in namizne ure, različne posode, tudi lesene žlice
in vilice … Skrbno jih premaže z oljem za les in povsem naravna
posoda kar vabi, da v njen objem položimo carjeviče in tepke.

Ko izbira les za skodle, upošteva tako pot sonca kot senčnost
lege. Ko pripravlja krhlje zanje, jih kolje in ne žaga. Zato ohranijo
kvalitete, ki pritičejo s skodlami kritim streham. Bojan Koželj ve,
kako se rečem streže, zato je iskan in priljubljen skodlar med
vsemi, ki se zavedajo kakovosti in cenijo potrpežljivo narejene
izdelke iz resonančnega lesa. Z njimi so upravičili zaupanje naročnikov tudi pri obnovi pomembnih kulturnih spomenikov.

Oglarjenje je nekoč dajalo kruh mnogim ljudem, danes pa se
še le na ducatu domačij suklja dim iz tleče kope. Ena takih je
Brinovčeva, kjer živi in deluje Mirko Brinovec s svojo družino. Vztrajno neguje že skoraj izginulo staro obrt in spretnost
oglarjenja. Iz kop, ki tlijo več mesecev, zna izvabiti oglje vrhunske
kakovosti. Kot tako je primerno za žar, za zdravstvene namene
in nenazadnje za risanje. Mirko Brinovec dopolnjuje oglarsko
dejavnost še z mizarstvom, v katerem je prav tako spreten.

Kontaktni podatki:
Karlo Podkrajšek,
Kamni Vrh 17, 1274 Gabrovka pri Litiji
041 839 962, karlo.podkrajsek@gmail.com

Kontaktni podatki:
Skodlarstvo Bojan Koželj s. p.,
Stahovica 29 a, 1242 Stahovica
031 652 889, info@skodlarstvo.si

Kontaktni podatki:
Oglarska domačija Brinovec,
Slavina 1, 1273 Dole pri Litiji
041 830 834, miroslav.brinovec@siol.net
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ŠIBJE IN SLAMA:
PREPLET
TRADICIJE

UNIKATNI LESENI IZDELKI V
STEKLENICAH Z ŽGANJEM
IVAN IN MILENA ŠKARJA,

LESNA GALANTERIJA
MARJAN STRAJNAR,

RAVNIK PRI ŠENTRUPERTU

V Mirenski dolini je doma les. In so doma ljudje, ki znajo iz njega
izvabiti najboljše. Med njimi lahko izpostavimo Marjana Strajnarja, ki je od vseh vrst lesa, ki jih zna preoblikovati, še najbolj
domač z borom in bukvijo. Narediti zna vse, kar si naročnik
zaželi, le njegove želje mora poznati. Za Deželo kozolcev razvija
izvirne spominke, kot so vlakec iz različnih vrst lesa, svečniki,
kocke in druge otroške igrače. Omejitev je le domišljija …

Različne vrste žganja so slovenska narodna posebnost, zakonca
Škarja pa sta jo s posebnim rokodelskim znanjem še nadgradila.
Njuna izvirna zamisel vstavljanja miniaturnih lestev in drugih
lesenih živilsko neoporečnih drobnih predmetov v steklenice
žanje občudovanje blizu in daleč. Le kako pridejo kozolček,
brezova metla ali grablje skozi ozek vrat steklenice? Naj ostane
skrivnost potrpežljivih rok, tako posebno ustekleničeno žganje,
ki je kot nalašč za nepozabno darilo, pa naj polepša praznovanje.

Kontaktni podatki:
Lesna galanterija Marjan Strajnar s. p.,
Dolenje Jesenice 8, 8232 Šentrupert
041 880 170

Kontaktni podatki:
Ivan in Milena Škarja,
Ravnik 15, 8232 Šentrupert
051 210 832

DOLENJE JESENICE PRI ŠENTRUPERTU
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PLETARSTVO
FRANC PERKO,

AMBRUS

Tradicionalne značilnosti in posebnosti
se v Srcu Slovenije spogledujejo z
novimi oblikami. Roka sledi srcu, srce
se spominja preteklosti, mojstri v
njej najdejo navdihe za košare, polne
dobrega! V njih nove generacije
vidijo več: vrednoto, ki spodbuja
ustvarjalnost za prihodnost.

Pozimi mirujemo ljudje in miruje narava. Tudi leskove šibe, ki
so tedaj ravno pravšnje za nabiranje, da bi bile iz njih spletene
košare kakovostne, trpežne in lepe. A ni vsaka leska primerna,
kot ni vsakdo primeren za pletenje košar iz njih. Delu zna streči
Franc Perko iz Ambrusa, ki s pletarstvom raste že od otroštva.
Pri delu je potrpežljiv, kot le malokdo, to se vidi in čuti v njegovih košarah. Mojstrsko jih naredi v enem dnevu, sicer ne bi bile
prave kvalitete. Njegove košare živijo svoje zgodbe. Dolge, lepe
in trpežne.
Kontaktni podatki:
Franc Perko,
Ambrus 68, 1303 Zagradec
041 656 375
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GLINA:
ZEMELJSKO
TOPLO

TORBICE S SLAMNATIMI
KITAMI
ALENKA ŽUMBAR KLOPČIČ,

LONČARSTVO
TATJANA HLAČER,

KRAŠNJA

Srce Slovenije je okolje s
presenetljivimi naravnimi danostmi
in viri iz narave. Mojstri rokodelci še
vedo, kaj je mogoče iz njih ustvariti
in čemu služijo. Marsikateri izdelek,
znanje, spretnost se povezuje z načeli
trajnostnega razvoja. Glina je gradivo
za sedanjost in prihodnost.

Zlate kite zlate preteklosti … Pletle so jih - in jih še - znamenite
pletilje iz Krašnje, sedaj pa dobivajo novo poslanstvo s pomočjo
Tashke. Tashka je namreč torbica, ki prepleta slovensko tradicijo, mladostno ustvarjalnost in bralno kulturo. Prvo ponazarjajo
všite slamnate kite iz Krašnje, drugo prišiti umetniški pečati in
tretje v podlogi natisnjena knjiga pobudnice projekta Alenke
Žumbar Klopčič. Poleg zgodbe pa ima vsaka »taška« tudi razvojno poslanstvo, saj je deset evrov od prodane torbice namenjenih v sklad Modri svet za mlade.
Kontaktni podatki:
Eko knjiga d. o. o.,
Krašnja 63, 1225 Lukovica
031 673 236, info@tashka.si
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PEČARSTVO
FRANC AVBELJ,

PEROVO PRI KAMNIKU

LUKOVICA

Ljubezen do gline, strast do ustvarjanja … In rodila se je Ila, v
kateri gnete glino ustvarjalka Tatjana Hlačer. Lončarstvo in
kiparstvo je izpopolnila do umetnosti, njeni izdelki so priznani
in zaželeni. V njih se prepletata patina preteklosti s spoznanji
sedanjosti, iz njih vejeta natančnost in modrost rokodelke, ki
ničesar ne prepušča naključju. Pomembna razsežnost njenega
ustvarjanja sta povezovanje in sodelovanje z drugimi lončarji in
keramiki širom po Sloveniji.

Ročne izdelave pečnic oziroma kaminov in peči ne bo mogel
strojni način nikoli doseči, še manj preseči. Roke, ki pregnetejo
glino, se vsake pečnice ali tlakovca dotaknejo več desetkrat in jim
vtisnejo posebno energijo. Negovanje in razvoj tradicije nadgrajuje Franc Avbelj skupaj s sodelavci, kiparji in arhitekti, zaupani pa
so jim bili že projekti obnove cerkva, vinskih kleti, gradov ...

Kontaktni podatki:
ILA d. o. o.,
Perovo 18 b, 1241 Kamnik
041 662 446, tatjana_hlacer@t-2.net

Kontaktni podatki:
Pečarstvo Avbelj Franci s. p.,
Spodnje Prapreče 24, 1225 Lukovica
041 639 032, 01 723 58 40, info@pecarstvo-avbelj.si
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ŽELEZO:
KOVANO
OBLIKOVANO

ŽLAHTNO:
SIJAJNE
DRAGOCENOSTI

UMETNOSTNO KOVAŠTVO
JANKO GRAŠIČ,

KOVINOPASARSTVO
JANEZ VIDIC,

ŠMARCA PRI KAMNIKU

Kovaštvo je v družini prisotno že od leta 1728 in Janko Grašič
ga ima v glavi in v genih. Z nezmotljivo natančnostjo in prirojenim estetskim čutom v tej kovačiji s pomočjo kovaških mojstrov
kujejo unikatne kovaške izdelke, jih ročno oblikujejo, vsakega
posebej motrijo s pogledom in kladivom, dokler iz vročega železa ne ustvarijo edinstvenih mojstrovin - od unikatnih ograj,
do vrtnega pohištva, postelj, svetilk in podkvic za srečo. Slednje
imamo že brez podkvic obilo vsi, ki smo lahko priča nenadkriljivi
Grašičevi ustvarjalnosti.

Srce Slovenije je dom in je cilj, je
prostor in je ideja, je preteklost in
je prihodnost hkrati. Tu se kujejo
nove ideje s spoštovanjem preteklih
dosežkov in izkušenj. Tu se kuje železo
ne le z orodjem, temveč tudi z novimi
zamislimi.

Kontaktni podatki:
Stara fužina, d. o. o.,
Bistriška cesta 33, Šmarca, 1241 Kamnik
041 674 552, grasic.anja@gmail.com

14

DOLE PRI KRAŠCAH

Naslednik in učenec znamenitega mojstra Žmuca zamisli preoblikuje s pomočjo srebra, bakra in brona. Ustvarjalno energijo
je razdajal tudi za opremo prestižnih potniških ladij, nato pa
v domači garaži dokazal, da za rokodelskega mojstra nobena
okoliščina ni ovira, ampak je izziv več. S preprostim orodjem, kot
so različno zašiljene klešče, pile, žage za kovino, škarje, kladiva,
dleto in seveda ogenj, je dal eden zadnjih mojstrov svoje obrti
novo življenje prenekateremu mašnemu kelihu.

Srce Slovenije je stičišče priložnosti za
podjetne in motivirane ljudi. Moč za
uresničevanje zamisli je v posamezniku,
ki obvlada svoje spretnosti. Te se v
kovinopasarstvu družijo s srebrom,
medenino in ognjem.

Kontaktni podatki:
VIAP d. o. o.,
Dole pri Krašcah 47, 1251 Moravče
041 781 495, 01 723 10 99, viap.vidic@gmail.com
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ZELIŠČNO:
NARAVNO
ZDRAVO

IGRIVO
USTVARJALNO:
OSEBNO
LJUBO

ZELIŠČARSTVO
SABINA GROŠELJ,

IZDELOVANJE UNIKATNEGA
NAKITA IN KERAMIKE
BARBARA DACAR,

VIDEM PRI DOLU

Skoraj 200 zdravilnih rastlin uspeva v Vrtu zdravilnih rastlin, ki
jih svojimi rokami ter bogatim znanjem neguje Sabina Grošelj.
Tako vrt kot njegova lastnica se v življenju ozirata za soncem,
za čisto energijo, za sozvočjem narave in človeka. Vrt je zasajen
z rastlinami, ki so pridelane in vzgojene na ekološki način ter
skladno z ritmi narave. Sabina Grošelj poskuša ljudem približati
zdravilne rastline in njihovo uporabo, saj so dragocen vir prve
pomoči iz narave. Ohranja jo z izdelki, ki jih pripravlja iz zdravilnih
rastlin na povsem svojstven način. To so čaji in čajne mešanice,
sirupi, tinkture, krepčilne marmelade in vina, mazila, »povšterčki« ... Organizira vodene oglede, izobraževanja in predavanja
ter prodaja sadike zdravilnih rastlin.

Srce Slovenije je vrt, ki združuje
poznavalce in iskalce najboljšega iz
narave. Moč podeželja se tu krepi s
samooskrbo, a tudi z znanji o rastlinah
in njihovih lastnostih, ki se še prenaša
iz roda v rod. Dobro počutje se tu
povezuje z zelišči.

Kontaktni podatki:
Vrt zdravilnih rastlin d. o. o.,
Videm 24 b, 1262 Dol pri Ljubljani
031 251 608, vrtzdravilnihrastlin@gmail.com

16

ŠMARTNO PRI LITIJI

Srce Slovenije je regija prihodnosti.
V središču države, v zaledju glavnega
mesta Slovenije združuje urbano
zazrtost v inovacije s kakovostjo
življenja. Ritem prihodnosti umirja
z modrostjo preteklosti. Kjer se
srečujejo različnosti, se porajajo
novosti. Srce Slovenije je prostor
mladostne zagnanosti!

Lepota ni naključje, lepota je stvar izbire. Izbire privlačnega
nakita, ki pristoji vsaki ženski. Pisane kroglice iz lesa, gline ali
drugih modernejših materialov naniza Barbara Dacar s spretnimi prsti na vrvice in oblikuje v igriv nakit, ki da piko na i vsaki
podobi. Pri svojem ustvarjanju se ne omejuje, ampak sledi navdihu. V njenih ročno izdelanih ogrlicah, prstanih, zapestnicah in
lasnih sponkah se zrcali vedrina življenja. Ljubki okvirji za slike
ali zrcala omogočajo njihovim lastnicam, da ostajajo v vedrem
razpoloženju skozi vsa obdobja dneva. Tudi ko uporabljajo njene
keramične izdelke, kot so posode, košarice, skodelice, svečniki …
Kontaktni podatki:
Barbara Dacar,
Staretov trg 20, 1275 Šmartno pri Litiji
031 762 350, barbara.dacar@gmail.com
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MEDENO IN
VOščENO:
POVEDANO S
SRCEM

UNIKATNO OBLIKOVANJE
LECTA IN KVAŠENEGA TESTA
MARINA LENČEK,

ŠIVANJE IGRAČ, KRPANK
NATAŠA PIRC,

Srce Slovenije sega od Kamniških
Alp do dolenjskih gričev, od obrobja
Ljubljane do ravnic ob reki Savi. Sožitje
ljudi in narave je mogoče okusiti
v medu in izkusiti z izdelki, ki so jih
pomagale ustvariti čebele. Nekateri
prinašajo svetlobo, drugi sporočila s
srcem!

DRTIJA PRI MORAVČAH

Igrače iz sanj, igrače iz cunj … Nevsiljivo jim podarja dih življenja,
da nežno prižete ob mehka otroška lička pomagajo do slajšega
sna. Otroški domišljiji dajo krila, njihovim drobcenim prstom pa
občutek varnosti in povezanosti. Kot so povezane niti v prelepe
motive na prtih in pečah ali pri belem vezu ter narodnem vbodu, ob katerih goji Nataša Pirc poleg tekstilnih igračk in krpank
spoštljivo tradicijo.
Kontaktni podatki:
Nataša Pirc,
Drtija 42, 1251 Moravče
041 904 038
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UNIKATNO OBLIKOVANJE
SVEČ
EMA JERMAN ZUPANČIČ,

DOMŽALE

RADOMLJE

Kruh ni le hrana. Je mnogo več. Kruh je sveta stvar. S svojimi
virtuoznimi rokami in poduhovljenostjo mu daje pečat Marina
Lenček, mojstrica praznične peke in okraševanja kruha z živim,
kvašenim testom. Njeno predanost simbolni svetosti kruha in
njeno energijo so začutili tudi Steletovi iz Kamnika, varuhi najstarejšega recepta za lect na Slovenskem. Zaupali so ji družinsko skrivnost in v Galeriji Lenček vstopamo v drug svet. V svet,
ki je svet, kjer se kruh spoštuje in tradicija neguje.

Plamen sveče je plamen upanja, je plamen življenja. Sveti
navzven in v sebi umira. Dokler ne izpolni svoje skrivnostne
naloge. Sveča je preprosta, a obenem bogata. Prižigamo jo ob
življenjskih prelomnicah, zato ni vseeno, kakšna je. Izpod rok
Eme Jerman Zupančič prihajajo ročno izdelane in bogato ter
precizno okrašene unikatne sveče za krst, poroko, božič ... Sveče, ob katerih so prazniki drugačni, spomini nanje pa trajnejši. In
samo vaši.

Kontaktni podatki:
Galerija Lenček,
Karantanska cesta 4, 1230 Domžale
031 724 639, marina.lencek@gmail.com

Kontaktni podatki:
Ema Jerman Zupančič,
Prešernova cesta 24, 1235 Radomlje
051 349 306, ema.j.zupancic@siol.net
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BARVITO:
S PONOSOM
POSLIKANO

OBLAČILNO:
KULTURA
RAZLIčNIH
čASOV

POSLIKAVE NA STEKLO
IRENA IN IVAN JURJEVIČ,

IZDELOVANJE
NARODNIH NOŠ
CIRILA ULES,

DRAŠČA VAS PRI ZAGRADCU

Nabožne podobe iz starih časov vedno znova privabljajo vzdihe občudovanja in zanimanja po številnih cerkvah in kapelah.
Mnogi ljubitelji dediščine bi si želeli podobo svetnika ali kakšnega drugega verskega motiva imeti tudi v svojem domu. Pri tem
jim lahko pomagata Irena in Ivan Jurjevič, ki mojstrsko ustvarjata replike na steklu. Ustvarjalno pot sta začela pred več kot
25 leti in jo razvila tako rekoč do popolnosti. Navdih sta našla
v podobah starih nabožnih slik na steklo, ki so bile pred 200
in več leti zelo priljubljene in množično prisotne v slovenskem
kmečkem prostoru.

Biti Srce Slovenije pomeni biti
ponosen na to, kar ustvarjamo z
znanjem, izkušnjami in povezanostjo.
Znamka Srce Slovenije označuje tudi
poglede na prihodnost. Odkriti jih je
mogoče tudi v poslikavah stekla: zelo
osebnih, zelo srčnih.

Kontaktni podatki:
Jurjevič Irena, umetnostna obrt,
Drašča vas 16 b, 1303 Zagradec
041 619 476, 051 394 466, slikanjenasteklo@gmail.com
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LOKA PRI MENGŠU

Jedro Srce Slovenije so ljudje, ki znajo
in hočejo živeti bolje. Svoj odnos do
sveta od nekdaj kažejo tudi z oblačili:
včasih z narodnimi nošami, pogosteje
s tistimi lepimi rečmi, ustvarjenimi
iz naravnih materialov, obdelanimi
tako, kot so to počeli predniki, a
zaznamovanimi s kulturo sedanjosti.

Oblaki čipk, zlato vezenje, gorenjski nageljni … Moška in ženska,
gorenjska, belokranjska ali štajerska noša … Izpod spretnih rok
Cirile Ules je prišlo na desetine avb in noš, nobena ni (bila) za
njo pretežka. Za kmečke ohceti, za dneve narodnih noš, ni ga
bilo praznika, kamor je ne bi povabili, da bi prikazala svoje izjemno znanje. Črpala ga je iz navdiha okolja, saj je popolna samoukinja. Kot vnukinja slamnikarjev je našla poslanstvo pri varuški, ki
je imela zmeraj v zalogi blago za avbe.
Kontaktni podatki:
Cirila Ules,
Gasilska 19, Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš
031 379 284
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KRZNARSTVO
JULIJANA OKOREN,

IZDELOVANJE NARODNIH
NOŠ IN USNJENI IZDELKI
SIMONA BUČAN,

ŠMARTNO PRI LITIJI

ZABORŠT PRI DOLU

Ekološka in modna osveščenost sta tisti, ki krznu spet vračata
nekdanji sijaj. Čeprav, resnici na ljubo, v določenih krogih ni
nikoli prišlo iz mode. Pa kljub temu le še redki mojstri ohranjajo znanja te stare obrti. Med njimi je tudi Julijana Okoren, ki
s krznom raste že od vajeniških let in je zato njegova odlična
poznavalka ter svetovalka damam, ki ga znajo nositi. Med njenimi izdelki najdejo kupci moderne ženske jakne, plašče, krznene
ovratnike, z veseljem se posveti tudi kakšni predelavi ali popravilu.

Predmeti iz babičine zakladnice včasih prav čudno vplivajo na
naše poti. Star šivalni stroj na nožni pogon, ki ga je še kot deklica preizkušala Simona Bučan, je v njej prižgal plamen veselja do
šivanja in ustvarjanja. Opremljala je jadralna letala, razvila linijo
šolskih in hišnih copat, pa vezenih brisač, kvačkanih ogrlic ... S
pomočjo vezilnega stroja veze stare motive na moško narodno
nošo, vrednost in unikatnost izdelkov pa še veča z ročnim
vezenjem in kvačkanjem.

Kontaktni podatki:
Krznarstvo Okoren, Okoren Julijana s. p.,
Valvazorjeva ulica 21, 1275 Šmartno pri Litiji
Poslovalnica Domžale: Ljubljanska 91, 1230 Domžale
041 935 824

Kontaktni podatki:
Simona Bučan s. p.,
Zaboršt pri Dolu 1, 1262 Dol pri Ljubljani
041 509 626
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POLSTENJE
ALEKSANDRA GOLUH,

TRZIN

Izdelki, narejeni iz najnaravnejšega tekstilnega materiala, volnene polsti ali filca, so ekološki in ročno narejeni. Volnena vlakna iz
koprene ali pramena se pod spretnimi rokodelskimi prsti spremenijo s pomočjo tople milnice in fine ročne obdelave v najrazličnejše izdelke - od obeskov do copat, od majic do puloverjev.
Naravno pridobljeno, naravno narejeno v Alessi Trzin.
Kontaktni podatki:
Alessi, d. o. o.,
Hrastovec 19, 1236 Trzin
041 876 511, sasa.alessi@siol.net
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Mreža rokodelcev Srca Slovenije povezuje tradicionalna
rokodelska znanja s sodobnimi podjetniškimi pristopi.
Spodbuja k večji kakovosti rokodelskih izdelkov in njihovi
širši promociji, prenosu znanj na mlajše generacije in
k učinkovitejšemu skupnemu trženju doma in po svetu.

USTVARJENO S SRCEM
Rokodelci Srca Slovenije

• GEOS S

Razvojni center Srca Slovenije skupaj s partnerskimi
organizacijami in posamezniki skrbi za razvoj mreže ter za
ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj v lokalnih okoljih.
www.srce-slovenije.si
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Projekt je podprt v okviru programa
Srednja Evropa, ki ga sofinancira
Evropski sklad za regionalni razvoj.

