
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Št. 3 – JUNIJ 2014 

 

AKTUALNO 

 

NAŠA MREŽA JE AKTIVNA! 

 

Sredi junija smo organizirali delovni sestanek, na katerem 

smo se pogovarjali o usmeritvah Mreže rokodelcev Srca 

Slovenije. Z veseljem vam sporočamo, da že nastajajo prvi 

pravi izobraževalni programi za šole in vrtce, hkrati pa 

bomo oblikovali tudi rokodelsko obarvane turistične 

produkte Srca Slovenije. Če menite, da bi lahko sodelovali, 

vas ponovno vabimo, da se nam oglasite, še je čas! 

Obenem pripravljamo vaše predstavitve za podjetniški 

portal in za spletno izložbo Srca Slovenije. 

USTANAVLJAMO KONZORCIJ 

ROKODELSKIH CENTROV  
 

Na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije bomo v 

kratkem ustanovili Konzorcij rokodelskih centrov 

Slovenije. Njegova naloga bo povezovanje, spodbujanje in 

krepitev tradicionalnih rokodelskih znanj, hkrati pa bo 

sooblikoval pravne temelje statusa rokodelcev v Sloveniji. 

Ali povedano drugače: Predstavnike, ki so prišli iz drugih 

pomembnih rokodelskih centrov po Sloveniji, smo 

spodbudili k skupni zavezi, da bomo mi tisti, ki bomo pisali 

novo rokodelsko zakonodajo. Ob tem računamo na pomoč 

pristojnih ministrstev in drugih inštitucij, a vsebino zakona 

bomo vzeli v svoje roke in ga spisali tako, da bo dejansko v 

prid rokodelcem. Nosilec Konzorcija rokodelskih centrov 

Slovenije bo Razvojni center Srca Slovenije.  

VABIMO VAS NA PREDSTAVITEV 

V ŠKOFJO LOKO 
 

V soboto, 5. julija, bo v Škofji Loki potekala tradicionalna 

prireditev Dobrodošli doma. K sodelovanju vabimo 1 do 2 

rokodelca, ki bi se nam pridružila na stojnici! 

 

V prvi vrsti je prireditev, ki bo potekala od 10. ure dopoldne 

do 10. ure zvečer, namenjena slovenskim rojakom, ki živijo 

zunaj meja matične domovine. Ti se v začetku julija že kar 

praviloma oglasijo »doma«. Živahno dogajanje bomo 

popestrili tudi s stojnico Srca Slovenije. Na njej bomo 

predstavljali turistično ponudbo našega območja, obenem 

pa vabimo rokodelce, da se nam pridružijo. Vaša morebitna 

predstavitev je povsem brezplačna, svoje izdelke pa boste 

lahko 5. julija v Škofji Loki tudi prodajali. Več  informacij: 

Mojca Hauptman, Razvojni center Srca Slovenije, 051 312 

739. 

 
 

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE 
 

Tokrat  predlagamo spodnje dogodke in vam obenem 

želimo uspešno predstavitev: 

V Škofji Loki bo 5. julija potekal tradicionalni dogodek 

Dobrodošli doma. Več informacij: www.dobrodoslidoma.si 

V Železnikih bodo med 18. – 20. julijem potekali 52. 

Čipkarski dnevi v Železnikih. Več informacij: 

http://www.td-zelezniki.si/index.php/ct-menu-item-3/126-

52-cipkarski-dnevi-18-7-20-7-2014 



 

 
 

V Splitu bo 26. julija potekala prireditev Eko – Etno Gacka. 

Več informacij: http://issuu.com/croatia.hr/docs/koledar-

kulturno-turisticnih-dogodk_bb366533892e11  

Na Žirovskem vrhu 27. julija pripravljajo Praznik žetve. Več 

informacij:  http://www.tdzirovskivrh.si/prireditve 

 

V Selnici ob Dravi od 25. do 27. septembra prirejajo že 4. 

Mednarodni festival polstenja. Več informacij:  

https://www.facebook.com/events/703879096344023/ 

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV 
POLSTENJE: ALEKSANDRA GOLUH 
 

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  

T: 041 876 511 

E: sasa.alessi@siol.net

 

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 


