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AKTUALNO 

STE SE ŽE VKLJUČILI V NOVO 

MREŽO ROKODELCEV? 

V Srcu Slovenije je začela delovati Mreža rokodelcev Srca 

Slovenije, ki bo odslej povezovala rokodelce in rokodelska 

društva Srca Slovenije. Pridružite se ji tudi vi!  

Ustanovitveni dan je v četrtek, 24. aprila 2014 na GEOSS-u, 

s svojimi podpisi pospremilo kar 40 organizacij in 

posameznih rokodelcev iz širšega območja Srca Slovenije. 

Nosilec mreže bo Razvojni center Srca Slovenije, ki bo 

skupaj s sodelujočimi organizacijami pomagal rokodelcem 

Srca Slovenije pri promociji na domačem in na 

mednarodnih trgih ter si prizadeval za njihov boljši status. 

Preko e-novic jih bo obveščal o aktualnem dogajanju na 

tem področju.  

Vse tiste, ki vas zanima sodelovanje v mreži in naše skupne 

aktivnosti, pozivamo, da nam sporočite svoje podatke na 

mojca.kosir@razvoj.si, 01 89 62 717. Dodali vas bomo na 

seznam prejemnikov Rokodelskih novic iz Srca Slovenije ter 

vas obveščali o aktualnem dogajanju. Sporočite možnost 

sodelovanja tudi drugim rokodelcem, ki nas morda še ne 

poznajo.  

 

SPOZNAJTE NAŠE ROKODELCE  

V aprilu je izšla 

promocijska brošura 

Ustvarjeno s srcem: 

Rokodelci Srca 

Slovenije, v kateri je 

predstavljeno prvih 22 

rokodelcev, ki ustvarjajo 

z različnimi materiali – 

lesom, volno, tkaninami, 

glino ... in izhajajo iz 

različnih delov Srca Slovenije. Brošuro lahko dobite na 

sedežu Razvojnega centra Srca Slovenije v Litiji ali jo 

naročite po pošti, na voljo pa je tudi v elektronski obliki na 

spletni strani www.razvoj.si.  

ROKODELSTVO BO CVETELO 

TUDI V ARBORETUMU   

Med 1. in 3. majem 2014 se bo Srce Slovenije predstavljalo 

v Arboretumu Volčji Potok, ki v teh prazničnih dneh zacveti 

v vsej svoji lepoti in zabeleži več kot 10.000 obiskovalcev.  

Poleg turistične ponudbe bodo rokodelci in društva iz občin 

Dol pri Ljubljani, Lukovica, Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin 

in Litija predstavljali ponudbo svojih rokodelskih izdelkov, 

nekateri bodo pripravili za obiskovalce tudi delavnice. 

Vabljeni k obisku! 

SI ŽELITE SOUSTVARITI LINIJO 

SPOMINKOV SRCA SLOVENIJE?  

Razvojni center Srca Slovenije pripravlja v sklopu projekta 

Promocija turističnega območja Srce Slovenije koncept za 

turistični spominek Srca Slovenije. V maju in juniju bodo 

potekale praktične delavnice v medsebojnem sodelovanju s 



 

 
 

prof. dr. Janezom Bogatajem, Fakulteto za oblikovanje in 

posameznimi rokodelci, ki bi želeli soustvariti novo linijo 

spominkov Srca Slovenije. Prijave do petka, 8. maja na 

mojca.kosir@razvoj.si, 01 89 62 717.  

PREDSTAVITE SE NA 

ROKODELSKIH DELAVNICAH V 

LITIJI 

Turistična točka Srca Slovenije v starem mestnem jedru 

Litije postaja tudi rokodelski center, saj se v njej vsak mesec 

predstavljajo posamezni rokodelci, obiskovalci lahko tukaj 

tudi kupijo rokodelske izdelke. Doslej smo si lahko ogledali 

razstave pletenih košar, unikatnih lesenih posod in nakita 

ter različne keramične izdelke. Hkrati z razstavami potekajo 

za tudi ustvarjalne delavnice, ki se jih lahko udeležijo 

zunanji obiskovalci. Vabljeni k sodelovanju tudi vi!  

Dodatne informacije: Mojca Hauptman, 

mojca.hauptman@razvoj.si, 051 312 739.  

SODELUJTE NA TRŽNICI V 

IVANČNI GORICI  

V Ivančni Gorici bo v soboto, 24. maja 2014, potekala v 

dopoldanskem času  rokodelska tržnica. Čeprav je v prvi 

vrsti namenjena ponudnikom iz domače občine, ste k 

sodelovanju vabljeni tudi drugi rokodelci iz Srca Slovenije.  

Dodatne informacije: Nataša Smrekar, Zadruga Jarina, 

natasa@jarina.si, 01 89 72 104.  

POIŠČITE SVOJE KUPCE V 

VELENJU  

V starem delu Velenja bo v letu 2014 od marca do oktobra 

potekala vsako zadnjo soboto v mesecu rokodelska tržnic a. 

Udeležba je za vse sodelujoče brezplačna, prav tako 

stojnice, ki jih bo zagotovil organizator. Za prijavo se 

obrnite na organizatorja, TIC Velenje: tic@velenje.si , 03 

896 18 60 in 031 320 436, Andrej.  

Društva in posamezne rokodelce vabimo, da nam 

posredujete informacije o aktualnih dogodkih in 

informacijah, ki bi bili zanimive tudi za druge rokodelce Srca 

Slovenije.  

 

V PREMISLEK 

KORISTNO ZA VAS V NOVI 

STRATEGIJI  

Za vse tiste, ki jih zanima nesnovna dediščina tudi po 

strokovni plati, objavljamo informacijo o novi knjigi z 

naslovom Strategija nesnovnih kulturnih virov za 

trajnostni razvoj. Knjigo v angleškem jeziku lahko dobite na 

sedežu Razvojnega centra Srca Slovenije v Litiji ali v 

elektronski obliki na spletni strani www.razvoj.si, kjer boste 

našli tudi povzetek v slovenskem jeziku. V nadaljevanju 

izpostavljamo le nekaj poudarkov.   

Strategija pripoveduje o tem, kako lahko uporabimo 

nesnovno dediščino, torej tudi rokodelska znanja in 

veščine, pri načrtovanju trajnostnega razvoja območij in 

regij. Nekatere uspešne regije, med njimi naj izpostavimo 

avstrijski Štajerski Vulkanland, dokazujejo, da lahko z jasno 

usmerjenim načrtovanjem in prepoznavanjem nesnovnih 

potencialov v ljudeh in okolju dosežemo odlične rezultate. 

S  t. i. metodologijo nesnovnih kulturnih virov že več let 

spodbujajo prav razvoj sodobnega rokodelstva, pri čemer 

sledijo naslednjim jasno začrtanim korakom: 

1. korak: Prepoznavanje nesnovne dediščine (način 

življenja, danosti v okolju, veščine ljudi, posebnosti, 

kultura …) 

2. korak: Izbor prioritetnih področij delovanja, 

oblikovanje vizije in strategije za uresničitev ciljev 

3. korak: Načrtovanje in razvoj 

4. korak: Izvedba in uresničitev ciljev  

5. korak: Opredelitev odgovornosti in koristi za 

posamezne deležnike 

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja je zelo pomembno 

prepoznavanje potencialov, ki že obstajajo v okolju, in so 

edinstveni za določeno regijo, okolje in ljudi, ki tukaj 

živijo. V procesu je prav tako zelo važna opredelitev vizije in 

prioritet, ki nam pomaga pri naslednjem koraku 

načrtovanja razvoja. Z vključevanjem ljudi in prenosom 

odgovornosti na njih same za njihov lasten razvoj lahko 

poskrbimo za uresničitev ciljev, ki smo si jih zadali. V 

nadaljevanju ponavljamo enak postopek z različnimi 

deležniki in različnimi prioritetnimi področji. 

  

DODATNE INFORMACIJE 
Razvojni center Srca Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija 
T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si, W: www.razvoj.si, W: www.srce-slovenije.si  
 
Mojca Košir, T: 01 89 62 717, E: mojca.kosir@razvoj.si 
Karolina Vrtačnik, T: 040 45 98 45, E: karolina.vrtacnik@razvoj.si 


