OKTOBER 2015
POGLED NAZAJ

AKTUALNO

1. SLOVENSKI ROKODELSKI
FESTIVAL S SVOJIM OBISKOM
PODPRL TUDI BORUT PAHOR

SRČEK KAKOVOSTI ZA ROKODELSKE
IN KULINARIČNE IZDELKE SRCA
SLOVENIJE

Na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem se
je v soboto, 3. oktobra 2015, zgodil 1. Slovenski
rokodelski festival. Festival sta organizirala Slovenski
etnografski muzej in Razvojni center Srca Slovenije,
pobudnik in koordinator Konzorcija rokodelskih centrov
v Sloveniji, ki združuje devet rokodelskih centrov iz
različnih koncev Slovenije. Dogodka, na katerem se je
predstavilo skoraj 40 rokodelcev, med njimi tudi nekaj
rokodelcev iz Srca Slovenije, se je udeležil tudi
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Na Razvojnem centru Srca Slovenije načrtujemo, da bo v
začetku leta 2016 zaživelo vrednotenje rokodelskih in
kulinaričnih izdelkov Srca Slovenije. Rokodelci in
ponudniki kulinaričnih izdelkov boste lahko kandidirali
za znak kakovosti in si pridobili srček za uporabo na
vaših izdelkih. V sredo, 25. novembra, se bomo v
Vegovem hramu v Dolskem ob 16.00 srečali z rokodelci
in ob 18.00 s kulinaričnimi ponudniki. Dr. Tanja Lešnik
Štuhec in profesor dr. Janez Bogataj, ki sodelujeta pri
pripravi sistema, vas bosta seznanila s kriteriji in
postopkom vaše prijave v ocenjevalni sistem. Že zdaj se
veselimo vašega sodelovanja in prvih rezultatov. Prijave
na mija.bokal@razvoj.si. .

Festival so tako rokodelci kot obiskovalci sprejeli zelo
pozitivno. Vsi govorniki so poudarili prelomen značaj
festivala, saj je bilo v preteklih desetletjih rokodelstvo v
Sloveniji zelo podhranjeno. Na festivalu, ki zagotovo ni
zadnji tovrstni povezovalni dogodek, se je čutilo, da
prihajajo novi časi, bolj odprti za ohranjanje in predvsem
razvoj rokodelskih znanj, ki so pomemben del bogate
kulturne zakladnice Slovencev. Obiskovalci festivala so
se lahko v nekaterih rokodelskih veščinah tudi sami
preizkusili, na primer v pletenju slamnatih kit.

NAZA

VIZITKE ZA ČLANE MREŽE
Rokodelcem, ki bi želeli vizitko Rokodelske mreže Srca
Slovenije s svojimi podatki, bomo to ponovno omogočili.
Članom mreže bo kril strošek oblikovanja Razvojni
center Srca Slovenije, strošek tiska pa boste krili sami.
Cena tiska brez DDV znaša 75 EUR za 200 kom vizitk, 90
EUR za 300 kom ali 120 EUR za 500 kom vizitk. Prijave
na mija.bokal@razvoj.si.

Za vsebino je odgovoren Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. Projekt Mreža rokodelcev Srca Slovenije sofinancira Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.

ZGODBE ROK IN KRAJEV: SKUPNI
PROJEKT SLOVENSKIH LAS-OV
V Razvojnem centru Srca Slovenije in Konzorciju
rokodelskih centrov Slovenije smo pripravili projektno
idejo za skupni projekt 2014 – 2020 na temo
rokodelstva, katerega cilj je ustvariti spodbudno okolje
za razvoj rokodelstva v Sloveniji. Posamezni rokodelci se
boste v projekt lahko vključili le preko lokalnih akcijskih
skupin (LAS), ki delujejo v vašem okolju. S projektom
želimo povezati čim več slovenskih LAS-ov, vse tiste, ki
želijo aktivirati skrite potenciale rokodelstva v svojih
lokalnih okoljih. Projekt se bo izvajal samo na območju
vključenih lokalnih akcijskih skupin. Spodbujamo vas, da
pri vašem LAS preverite, če se je pridružil naši skupni
pobudi. Dodatne informacije lahko dobite pri Jožici
Amadei Demšar, 070 476 289 ali
konzorcijrcs@gmail.com.

ZIMSKI DELOVNI ČAS TURISTIČNE
TOČKE SRCA SLOVENIJE
Obveščamo vas, da bo od 1. 11. 2015 do 29. 2. 2016
Turistična točka Srca Slovenije delovala le ob sobotah
od 9.00 do 12.00. Preostale dni se lahko najavite za
obisk ali oglasite na sedežu Razvojnega centra Srca
Slovenije na Kidričevi cesti 1 (nekdanji zdravstveni dom)
v Litiji. Priporočamo predhodno najavo na 051 312 738.

Slovenskem etnografskem muzeju, na kateri bomo
sodelovali z izbranimi primeri jaslic rokodelski centri
Slovenije. Mrežo rokodelcev Srca Slovenije bodo
predstavljale iz lesa izklesane jaslice Marijana Vodnika
iz Domžal. Vabljeni na odprtje ob 18. uri!

ROKODELSKI TEČAJI
V Rokodelskem centru Ribnica se lahko v soboto, 7. 11.,
udeležite 5-urnega Začetnega tečaja restavratorstva in
konzervatorstva. Informacije in prijave: 01 - 8361 104,
info@rokodelskicenter-ribnica.si
V Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki se bodo v
novembru zvrstili različni rokodelski tečaji s priznanimi
rokodelci. 7. 11. bo od 9.00 do 13.00 potekala delavnica
polstenja torbic. 4. 11. se začne tečaj vezenja, ki bo
potekal tri zaporedne srede od 17.00 do 20.00.
Pripravljajo tudi 16-urni začetni tečaj izdelave krpank,
7. in 8. 11. dopoldan, ter tečaj šivanja odeje 21. in 22.
11. dopoldan. V teku sta še tečaj kvačkanja in pletenja
košar. Informacije in prijave: 04 – 51 12 460,
rokodelskicenter@skofja-loka.com.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

EMA JERMAN ZUPANČIČ, Radomlje

PRILOŽNOSTI

RAZSTAVE JASLIC
Vabimo vas, da se pridružite razstavam jaslic, ki se bodo
v božičnem času zvrstile po številnih krajih po Sloveniji.
Mi vas tokrat vabimo v Veržej, na Sveto Goro in v
Slovenski etnografski muzej.
V Veržeju pripravlja med 4. 12. in 2. 2. razstavo
slovenskih jaslic ter jaslic otrok in mladih že osmič
zapored Zavod Marianum - Center DUO Veržej. Razstava
je odlično obiskana, saj jo vsako leto obišče približno
3.000 obiskovalcev. Informacije: Center DUO Veržej, 051
654 778, center.duo@marianum.si
Razstava jaslic v Frančiškanskem samostanu na Sveti
Gori bo že 14. zapored, tokrat z mednarodno udeležbo.
Odprta bo od 20. 12. do 10. 1. Informacije: p. Pepi
Lebreht, 041 514 702, pepi.lebreht@rkc.si
3. 12. bo potekalo odprtje razstave jaslic v

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.
Ema Jerman Zupančič
Prešernova cesta 24, 1235 Radomlje
T: 051 349 306
E: ema.j.zupancic@siol.net

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, W: www.srce-slovenije.si

