
 
  

Odprtje novih prostorov Rokodelskega centra Koroška ob 
zaključku Slovenskega rokodelskega festivala 2016 

 
Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo potekala v četrtek, 17. novembra 2016 
ob 9. uri v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu (Glavni 
trg 24, 1. nadstropje). Na novinarski konferenci bo pozornost posvečena odprtju novih 
prostorov Rokodelskega centra Koroška ter zaključku Slovenskega rokodelskega 
festivala 2016, ki predstavlja največji preplet dogodkov za promocijo rokodelstva v 
Sloveniji in ga je organiziral Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije. Predstavljeni 
bodo zaključki, ki so bili zbrani na rokodelskih dogodkih po Sloveniji, sogovorniki bodo 
opozorili tudi na izzive, s katerimi se srečuje področje rokodelstva v Sloveniji.  
 
Vaši sogovorniki na novinarski konferenci bodo:  

 g. Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec  

 g. David Valič, direktor Podjetniškega centra Slovenj Gradec, ki vodi Rokodelski 
center Koroške 

 ga. Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije in vodja 
Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije 

 prisotni bodo tudi ostali predstavniki slovenskih rokodelskih centrov 
 

Po končani novinarski konferenci ob 10. uri bo potekalo odprtje novih prostorov 
Rokodelskega centra Koroška v Andeškem hramu (Glavni trg 28a, Slovenj Gradec). 
Novi prostori, ki se nahajajo v enem najlepših atrijev mestnega jedra, so velika 
pridobitev in bodo namenjeni predstavitvam rokodelcev iz celotne Koroške regije. V teh 
prostorih bodo potekale rokodelske delavnice in tako se bo v Rokodelskem centru 
Koroške s pomočjo Koroškega pokrajinskega muzeja in Mestne občine Slovenj Gradec 
ohranjalo in prenašalo znanje rokodelskih mojstrov, ki je pomemben del naše kulturne 
dediščine. 
 
Istega dne, 17. novembra, bo v Slovenj Gradcu potekal Elizabetin sejem, ki je zadnji iz 
serije devetih dogodkov, ki so jih po celotni Sloveniji organizirali člani Konzorcija 
rokodelskih centrov Slovenije. 
 
Vljudno vas naprošamo za potrditev udeležbe na novinarski konferenci do vključno 
torka, 15. novembra 2016 na telefon 070 476 289 ali elektronski naslov 
konzorcijrcs@gmail.com 
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Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je bil ustanovljen v letu 2014 z namenom 
sooblikovanja pravnih in ekonomskih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. S svojimi 
aktivnostmi spodbuja k večji kakovosti rokodelskih izdelkov, k njihovi širši promociji in 
trženju ter prenosu znanj na mlajše generacije. Rokodelski centri, ki so člani Konzorcija 
rokodelskih centrov Slovenije, povezujejo več kot 750 rokodelcev, od katerih je več kot 
140 nosilcev certifikata Rokodelstvo Art&Craft Slovenija. V obdobju 2010-2015 so 
rokodelski centri izvedli več kot 25 večjih projektov s področja rokodelstva in svoja 
znanja in spretnosti na različnih delavnicah in izobraževanjih posredovali več kot 17.000 
udeležencem.  

Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije: 
 Rokodelski center Ribnica 
 Zavod Marianum Veržej - Center DUO 
 Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o. (Center DUO 

Slovenska Bistrica) 
 Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora d.o.o.) 
 Rokodelski center Rogatec (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec) 
 Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija 
 Rokodelski center Koroške (Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.)  
 Rokodelski center Moravče (Društvo rokodelcev Moravške doline) 
 Mreža rokodelcev Srca Slovenije (Razvojni center Srca Slovenije) 

 

Več informacij:  
Jožica Amadea Demšar, Strokovna vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije 
Telefon: 070 476 289 
E-pošta: konzorcijrcs@gmail.com 
 
David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. in Rokodelski center Koroške 
Telefon: 041 596 626 
E-pošta: info@podjetniskicenter-sg.si 
 

Spletna stran Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije: http://konzorcijrcs.weebly.com/ 
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