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AKTUALNO

ZA UPORABO ZNAMKE SRCE SLOVENIJE
OCENJENIH KAR 89 ROKODELSKIH IN
PREHRANSKIH IZDELKOV
V torek, 26. aprila 2016, je potekalo prvo ocenjevanje
izdelkov za pridobitev pravice do uporabe znamke Srce
Slovenije. Strokovna komisija je pregledala in ocenila kar 89
prehranskih in rokodelskih izdelkov iz območja Srce Slovenije
in dodelila pozitivno mnenje 66 izdelkom.
Rokodelske izdelke so ocenjevali: dr. Tanja Lešnik Štuhec,
svetovalka za načrtovanje na področju turizma in gostinstva,
prof. dr. Janez Bogataj, etnolog, poznavalec slovenskega
rokodelstva in Matej Zupančič, oblikovalec in soustvarjalec
znamke Srce Slovenije. Med 45 rokodelskimi izdelki je
ocenjevalna komisija pozitivno ocenila 27 izdelkov 13
rokodelcev iz Srca Slovenije. Ocenjevalna komisija je
poudarila, da imajo prijavljeni rokodelski izdelki velik
funkcionalni in oblikovalski potencial, vendar potrebujejo
mnogi med njimi temeljit razvoj. Vsi negativni in neocenjeni
izdelki imajo možnost izboljšav in brezplačne prijave na
naslednje ocenjevanje.
Prehranske izdelke je poleg dr. Tanje Lešnik Štuhec in prof. dr.
Janeza Bogataja ocenjeval še chef Janez Bratovž.
Vsi prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja obveščeni po pošti
v naslednjih dneh, kmalu pa bomo na spletni strani www.srceslovenije.si vzpostavili tudi katalog izdelkov z znamko kakovosti
Srce Slovenije.

Rokodelci iz občine Litija se lahko že prijavite za sodelovanje
pri Vikendu odprtih vrat v Litiji, ki se bo odvijal od 17. do 19.
junija. Prijave sprejemamo na Razvojnem centru Srca
Slovenije: Eva Vovk, eva.vovk@razvoj.si ali 01 - 89 62 717. V
septembru bosta sledila še vikenda v občini Lukovica in
Mengeš.
K sodelovanju ste vabljeni tudi rokodelci – vsi tisti, ki bi lahko v
času vikendov odprli svoje domače rokodelske delavnice, se
povezali z bližnjim gostiščem in se predstavili tam ali poiskali
kakšno drugo obliko sodelovanja. Izkoristite priložnost in se
predstavite javnosti. Informacije: mija.bokal@razvoj.si, 051
312 738.

SODELUJTE NA SLOVENSKEM
ROKODELSKEM FESTIVALU 2016
V letošnjem letu bo potekal Slovenski rokodelski festival kot
nanizanka devetih dogodkov regijskih rokodelskih centrov,
članov Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Mreža
rokodelcev Srca Slovenije se bo lahko prestavljala na vseh
dogodkih, zato vabljeni k sodelovanju.
Prvi v nizu devetih dogodkov bo 2. rokodelski praznik v
Slovenski Bistrici, ki bo potekal v soboto, 14. maja 2016, od
9.30 do 18.00 v kompleksu gradu v Slovenski Bistrici, in na
katerem bodo sodelovali rokodelci iz slovenskih rokodelskih
centrov, članic Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.
Zainteresirane rokodelce iz Srca Slovenije, ki bi zastopali
Mrežo rokodelcev Srca Slovenije na stojnicah v Slovenski
Bistrici, vabimo k sodelovanju.

VIKENDI ODPRTIH VRAT – ODLIČNA
PRILOŽNOST ZA PROMOCIJO
ROKODELSTVA
Kamniški turistični ponudniki odpirajo svoja vrata s prav
posebnimi doživetji, ugodnostmi in popusti! Obiščite jih že ta
vikend, od petka do nedelje, 29. aprila do 1. maja. Tudi letos
vas čaka obilica nepozabnih doživetij. Odkrivali boste lahko
Okuse Kamnika s tipičnimi jedmi, tradicionalna mojstrska
znanja, kot je ustvarjanje na lončarskem vretenu, spoznavali
lepote Kamnika in okolice na vodenih ogledih in izletih ter se
sprostili v naravi pod Kamniško-Savinjskimi Alpami.
Pripravljen je tudi program Vikenda odprtih vrat v Šmartnem
pri Litiji, ki bo potekal od 20. do 22. maja. Med rokodelci vas
bodo pričakali zeliščarja in lončarka, obeta se zanimivo
doživetje na Gradu Bogenšperk in še številna druga
presenečenja.

Delovanje Mreže rokodelcev Srca Slovenije in izdajanje Rokodelskih novic iz Srca Slovenije sofinancirajo občine Razvojnega partnerstva središča Slovenije.

Prijavo sporočite do torka, 3. 5. na mija.bokal@razvoj.si ali
051 312 738. Sodelovanje je brezplačno, v primeru velikega
zanimanja bodo imeli prednost člani Srca Slovenije. Prijavite se
lahko že tudi na naslednje dogodke, ki se bodo zvrstili do
jeseni.

Rokodelci vabljeni, da se v nedeljo, 29. 5., predstavite na
Dnevu jagod in špargljev na Bregu pri Litiji. Veseli bodo vašega
sodelovanja. Cena stojnice je 20 oz. 30 EUR. Prijave: Društvo
LAZ, 051 312 739, drustvo.laz@gmail.com.

V sklopu Rokodelskega praznika bo v soboto, 14. maja, ob
10.00 v dvorani gradu v Slovenski Bistrici potekala tudi okrogla
miza z naslovom Rokodelstvo – izziv in priložnost. Vabljeni!

4. 5. bo ob 18.00 v župnišču v Dolu pri Ljubljani potekala
delavnica Naravna mazila s Sabino Grošelj. Od 13. do 15. 5. pa
bodo med 11.00 in 17.00 na Vrtu zdravilnih rastlin v v
Osredkah pri Dolskem potekali Dnevi odprtih vrat. Spoznali
boste lahko več kot 300 zdravilnih rastlin in njihovo uporabo.
Informacije: 031 251 608, vrtzdravilnihrastlin@gmail.com

POGLED NAZAJ

SREČANJE KONZORCIJA ROKODELSKIH
CENTROV SLOVENIJE V ROGATCU
V sredo, 13. aprila 2016, je v Rogatcu potekalo srečanje
Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Srečanje je bilo
namenjeno temam o napredovanju pri dogovorih s pristojnimi
inštitucijami glede ureditve statusa rokodelstva in s tem
povezane nove zakonodaje, organizaciji Slovenskega
rokodelskega festivala 2016, pripravi skupnega projekta med
slovenskimi LAS-i in rokodelskimi centri iz Slovenije ter
pobudam za mednarodno povezovanje. Predstavniki
Rokodelskega centra Rogatec, ki je del Zavoda za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec, so po uradnem delovnem delu
srečanja predstavnikom drugih rokodelskih centrov pokazali
Grad Strmol, na katerem izvajajo rokodelske delavnice.

KALIGRAFIJA V DOMŽALAH IN LITIJI
V aprilu je Razvojni center Srca Slovenije v Litiji in Domžalah
organiziral kratek kaligrafski tečaj s Katarino Rojc iz
Domžal. Kaligrafskega tečaja se je udeležilo 16 udeležencev, ki
jih je mojstrica kaligrafinja naučila osnov kaligrafskega pisanja
in gotice. Obenem je bila v izložbi Turistične točke Srca
Slovenije v Litiji postavljena na ogled razstava kaligrafskih
izdelkov Katarine Rojc, ki bo na ogled vse do sredine maja.

OB 15. OBLETNICI REZBARSKE
SKUPINE TD KANJA TRZIN
Kot vsako leto, so tudi letos trzinski rezbarji začeli svoje letne
aktivnosti na polno. Sodelovali so na velikonočnih razstavah
po Sloveniji - na razstavi pirhov na Sveti Gori, v Vipavskem
Križu, na ljubljanskem gradu in na domžalskem velikonočnem
sejmu. Izvedli so prijetno rezbarsko delavnico za otroke v
Narodnem muzeju v Ljubljani. Trzinski rezbarji trenutno
razstavljajo v Evro parku v Mariboru (Marijan Vodnik), v
prostorih Krajevne skupnosti Ljubljana Bežigrad (Olga in Lojze
Šmid), v prostorih Knjižnice Domžale (Janez – Žan Jarc) in na
dvorcu Rus v Šentvidu pri Lukovici (Jože Močnik).

• • •

• • •

21. 5. ob 9.00 vabljeni na Domačijo Pivec v Vrata pri
Bogenšperku na zeliščarsko delavnico. Delavnice bodo
potekale vse leto 2016, enkrat mesečno. Prijave: 031 612 083
(Jožica).
• • •

Na Jezerskem bo 21. 5. v Gostišču ob Jezeru potekalo prvo
srečanje kovačev Slovenije. Zanimivo bo! Tudi za vse tiste, ki
ste zgolj občudovalci te rokodelske dejavnosti. Informacije:
Erika Kobal, OOZ Kranj, erika.kobal@oozkranj.com, 041 311
231.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

ZLATA CLEMENTE, Šentvid pri Stični
Pod rokami Zlate Clemente se ekološko obdelana volna
slovenskega izvora, ročno tkano platno iz Bele krajine,
konopljino platno, 100 % bombaž s certifikatom in drugi
naravni materiali spreminjajo v izvirne dekorativne in okrasne
izdelke.
Po naročilu izdeluje posteljne vložke in nadvložke, ročno
izdelane posteljne vzmetnice (modroce), različne ortopedsko
premišljene pripomočke za težave s hrbtenico in za
nedonošenčke, posteljnje blazine, blazine za jogo s sediščem,
blazine za vse vrste stolov, klopi in vrtnih garnitur. Ukvarja se
tudi z restavratorstvom oblazinjenega pohištva.
Zlata Clemente se je tapetniških znanj priučila pri svojem
očetu, nato pa je pri Obrtni zbornici Slovenije pridobila tudi
mojstrski naziv. Ima tudi licenco za sodno izvedenko in cenilko
za področje tapetniške in dekoraterske obrti. Z izdelavo
vrhunskih tapetniških izdelkov je začela pred več kot 25 leti.
Sprva je vse naredila sama, zdaj njena dejavnost prerašča v
družinski posel. Za svoje izdelke uporablja okolju in zdravju
prijazne materiale, večinoma z ekološkimi certifikati.

Po opisanem začetku sezone ob 15. obletnici, je pred trzinskimi
rezbarji obsežen letni program aktivnosti v Trzinu in drugod.
Marijan Vodnik, vodja trzinskih rezbarjev, dodaja: »Z odzivom
zainteresiranih za trzinske rezbarske delavnice pod okriljem
Turističnega društva Kanja Trzin, sem tudi po 15 letih zelo
zadovoljen, saj šolska učilnica v Osnovni šoli Trzin naš torek ne
samuje. Večkrat kot ne, pa udeležba napolni vse šolske klopi.
Starim članom se vsako leto pridružijo novi, ki bi radi spoznali
les z načinom klesanja vanj.« Informacije o aktivnih rezbarjih
so na voljo na www.td-trzin.si.

PRILOŽNOSTI
V začetku maja, 7. in 8. 5., bo v Trzinu potekal tradicionalni
Florijanov sejem, ki privablja s ponudbo rokodelskih in
družabnih vsebin vse več domačih in drugih obiskovalcev.
Pohitite s prijavo: info@td-trzin.si, 031 668 615.

Kontakt:
Zlata Clemente
CAM Simon Clemente s. p.
Šentvid pri Stični 17, 1296 Šentvid pri Stični
T: 040 389 532
E: zlata.clemente@gmail.com

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, www.srce-slovenije.si

