MAJ 2016
AKTUALNO

IZDELKI SRCA SLOVENIJE ZDAJ Z
DOKAZOM KAKOVOSTI
Kar 66 prehranskih in rokodelskih izdelkov z območja Srca
Slovenije se po novem ponaša s certifikatom kolektivne tržne
znamke Srce Slovenije. Ponudniki teh strokovno ocenjenih in
visoko kakovostnih izdelkov so certifikate prejeli na slavnostni
podelitvi, ki je potekala v petek, 27. maja, na gradu Bogenšperk.
Certifikat dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo
izdelkov.
Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek
je vsem 27 nosilcem certifikata in s tem pravice do označevanja
svojih ocenjenih izdelkov z znakom Srce Slovenije, izrazila posebno
spoštovanje zaradi njihovega zavedanja, da vsak dobro ocenjeni in
tržno uspešni izdelek krepi ne le ugled posameznih proizvajalcev,
temveč tudi prepoznavnost celotnega območja Srca Slovenije.
Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije označuje kakovost na
območju 16 občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna
Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče,
Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob
Savi. Proizvajalci so se februarja lahko prijavili na razpis Razvojnega
centra Srca Slovenije za pridobitev pravice do uporabe kolektivne
tržne znamke. Vseh 89 prijavljenih prehranskih in rokodelskih
izdelkov je na ocenjevanju pregledala in ocenila strokovna
komisija. Rokodelske izdelke so ocenjevali etnolog dr. Janez
Bogataj, svetovalka za načrtovanje turizma in gostinstva dr. Tanja
Lešnik Štuhec ter oblikovalec Matej Zupančič. Pri ocenjevanju
prehranskih izdelkov se je prvima dvema pridružil še vrhunski
kuharski mojster Janez Bratovž.
Član ocenjevalne komisije dr. Janez Bogataj je na slavnostni
podelitvi certifikatov izrazil zadovoljstvo z velikim številom
prijavljenih izdelkov in poudaril predvsem pomen zgodb in
celostne podobe, ki naj spremljajo kvalitetne izdelke iz lokalnih
gradiv.
Vsi izdelki s tržno znamko Srca Slovenije ter njihovi ponudniki bodo
kmalu predstavljeni v spletnem katalogu na spletni strani
www.srce-slovenije.si.
Prejemniki certifikata so:
•
•
•
•
•
•

•

Štefka in Janko Grašič, Stara Fužina, d. o. o., Šmarca pri Kamniku
(celotni asortiman kovaških izdelkov)
Aleš Veber, Jevnica (skleda, piščalka, sladkornica)
Tatjana Ručigaj, Mengeš (nakit, polsteni copati in torbica)
Anica Ahčin, Laze v Tuhinju (pisava za trnič, replika pisave za
trnič, rezljana lesena vrata)
Katarina Spruk, Rokodelstvo Damjana Spruk, s. p., Radomlje
(skleda za prebranec, skleda)
Zlata Clemente, CAM Simon Clemente s. p., Šentvid pri Stični
(ročno izdelana blazina, ročno izdelano otroško ležišče iz volne in
bombažnega platna, ročno izdelano otroško ležišče iz volne in
lanenega platna)
Stanislava Fortuna, Šentvid pri Stični (predpasnik)
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Rokodelstvo Marjeta Baša, Ambrus (skleda z robom, potičnica)
Metka Zver, O2 Les, Dol pri Ljubljani (medvedje pohištvo)
Tomo in Majda Kraker, Kraker d. o. o. (posoda za enolončnico,
piščal sova, skleda za žgance)
KUD HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka, Kamnik (krožniček,
ploščica)
Tatjana Hlačer, Kamnik (rimska posoda za kruh, skledica)
Joža Jamšek, Renke (cvetne slike in voščilnice)
Marija Brodar, Vesna Lipoglavšek s. p., Dol pri Ljubljani (Ivankini
krofi, bezgova potica, orehova potica)
Martin Tori, Ekološka kmetija Pr' Rakari, Šmartno pri Litiji (mleko,
ekološko pridelna zelenjava)
Branka Kotar, Kmetija Kotar, Temenica (orehovo olje, jogurt,
domača skuta)
Janez Končina, Športno društvo Javor, Šmartno pri Litiji (zeliščni
čaj Javorska mešanica, šentjanževo olje, mazilo iz smrekove
smole in zeliščno žganje tavžentroža)
Vinska klet Frelih d. o. o., Šentrupert (penina od Fare, modra
frankinja, šentrupertska penina, cviček od fare in zeleni silvanec)
Helena Kropivšek, Kmetija Pr’ Gabršk, Laze v Tuhinju (gabrškov sir
- poltrdi kravji sir in sir trnič)
Marija Erjavec, Kmetija Erjavec, Ivančna Gorica (jabolka idared,
domači jabolčni sok, suho mešano sadje, domači jabolčni kis)
LRotar, Lidija Rotar s. p., Izlake (ajdove jajčne testenine,
polnozrnate jajčne testenine, polnozrnate testenine, pirine jajčne
testenine, pirine testenine brez jajc, pšenični valjani rezanci)
Katja Jelovšek, V d d. o. o., Tunjice pri Kamniku (izvirska živa
voda)
Samo in Sonja Upelj, Kmetija Kufin, Dol pri Ljubljani (orehova
jedrca, neoluščeni orehi)
Domen Virant, Kmetija Pri Ropet, Radomlje (jajca iz proste reje)
Kmetija Andrej Šimenc, Dol pri Ljubljani (krompir, zelenjava)
Franc Sešlar, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Izlake (sir poltrdi
demeter, albuminska skuta demeter)

Vsem prejemnikom čestitamo n vas vabimo, da spremljajte
napovedi naslednjih ocenjevanj in drugo aktualno dogajanje na
spletni strani Srca Slovenije.
Na Turistični točki Srca Slovenije v Litiji si lahko ogledate razstavo
certificiranih rokodelskih izdelkov. Srečanje s prejemniki
certifikata glede uporabe znamke Srce Slovenije na njihovih
izdelkih bo v ponedeljek, 6. 6., v Litiji.
Prejemnike certifikata vabimo, da se do 16. 6. prijavijo za
sodelovanje na rokodelskem sejmu v okviru Dnevov narodnih noš
in oblačilne kulture, ki bo potekal 10. in 11. 9. 2016 v Kamniku.
Razvojni center Srca Slovenije bo za certificirane ponudnike
zagotovil nekaj prostora za brezplačno predstavitev na stojnicah.

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

• • •

4. 6. bo potekalo v Kamniku Srečanje rezbarjev Slovenije.
Informacije: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, 01 - 831 82
50 (Doroteja), tic@kamnik-tourism.si
• • •

Od 10. do 12. 6. bo na Gradišču nad Šentvidom potekal Festival
kiparjev z motorno žago. Informacije: Lavričeva koča, 041 454 097
(Maks).
• • •

12. 6. bo na gradu Bogenšperk potekala Grajska zeliščarska
delavnica: Lipa. Informacije: JZ Bogenšperk, 01 - 89 87 867
• • •

18. 6., ob 9.00 vabljeni na Zeliščno delavnico na Domačijo Pivec,
Vrata, Šmartno pri Litiji.
• • •

18. 6. bo v Šentvidu pri Lukovici potekal Vidov sejem pristnih
domačih izdelkov in pridelkov s prikazom starih slovenskih obrti.
Informacije: Turistično društvo sv. VID, 041 386 573 (Jerneja).
• • •

Od 24. do 26. 6. bodo v Ambrusu potekale Ustvarjalne vikend
počitnice z glino. Informacije: KD Ambrus, 041 938 558 (Marjeta).

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

Katarina Spruk, Radomlje
PROMOCIJA ROKODELSTVA NA
VIKENDIH ODPRTIH VRAT
V predpočitniškem času odpirajo svoja vrata litijski turistični
ponudniki s prav posebnimi doživetji, ugodnostmi in popusti!
Obiščite jih od petka do nedelje, 17. do 19. junija.

Na lončarskem vretenu Katarine Spruk nastajajo unikatne posode,
navdihnjene z etnološko tradicijo, pekači in sklede za dobrote,
narejene s takšno ljubeznijo, s kakršno rokodelka iz Radomelj že
vse življenje ustvarja raznotera ročna dela. Za lončeno posodje
Katarine Spruk je zanimanje vse večje, posebne nasmehe pa
izvabljajo njene unikatne figurice, majhni kipci pravljičnih bitij.

V mestu in po vaseh, v litijski kotlini in po bližnjih hribih preživite
dan na kmetiji, v rokodelski delavnici, ob obisku muzeja, na,
prireditvi, jahanju, ob kavici ali dobrem kosilu. Poiščite program
dogajanja na www.srce-slovenije.si/turizem/vikendi
V septembru bo potekal Vikend odprtih vrat v občini Lukovica in
Mengeš. K sodelovanju ste vabljeni 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.

PRILOŽNOSTI
Ob zaključku poletnih počitnic se od 5. do 13. septembra udeležite
14. poletne akademije Euroacademy v Kalamati, Grčija. Glavna
tema bo vloga podeželjskih nevladnih organizacij pri razvoju
podeželja. Več na www.euracademy.org/events/we-are-allcitizens/
• • •

Mesec junij bo prepleten z dogodki na temo kljekljane in šivane
čipke. Med 24. in 26. junijem bo v Ljubljani potekal svetovni
kongres Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko
OIDFA (več na https://oidfaljubljana.si/). Dogajalo se bo v Idriji na
36. festivalu idrijske čipke, ki bo potekal od 17. do 19. junija v
Idriji. 22 razstav, dogodkov in srečanj na temo klekljane čipke bo
potekalo tudi v Škofji Loki, Žireh, Železnikih in Gorenji vasi–
Poljane. V Srcu Slovenije bo v ponedeljek, 20. 6., ob 18. uri v Stari
galeriji Delavskega doma Trbovlje odprta letna razstava Društva
zasavskih klekljaric Srčevke. Razstava bo na ogled do 2. 7.
• • •

3. 6. se začne na Domačiji Pr' Nebavec, Dragovšek 19, Šmartno pri
Litiji, PDC - 72 urni tečaj permakulturnega načrtovanja. Več na
041 905 951 (Aljaž).

Ljubljanski zmaji, vrtni palčki, škrati in različne živali ljudi
povezujejo s svetom domišljije. Unikatne stvaritve Katarine Spruk
so plod vseživljenjske strasti in občudovanja vredne karierne
odločitve. Ko je Katarina Spruk že v zrelih letih, le malo pred
upokojitvijo, ostala brez službe, ni obupala, temveč je iz svojih
ročnih spretnosti, izkušenj in znanj ustvarila rokodelsko mojstrstvo,
ki zdaj navdušuje vse več kupcev od blizu in daleč. Rokodelko
Katarino navdihujejo planine in njihovo mitološko izročilo. V
Kamniku jo poznajo kot ustvarjalko priljubljenega spominka planšarije z Velike Planine.
Poleg lončarskega vretena Katarina Spruk rada zavrti
tudi kleklje. Izdeluje punklje za klekljanje in ročno
klekljane čipke. Vsi njeni izdelki so odlična izbira za
osebna in poslovna darila.
Kontakt:
Katarina Spruk
Volčji potok 39 e
1235 Radomlje
T: 041 244 593
E: kspruk@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

