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IZJEMNA PRILOŽNOST ZA NAGRADNJO 
IZDELKOV 
V spomladanskem času potekajo na območju LAS Srce 
Slovenije v okviru projekta Zgodbe rok in krajev 
individualna svetovanja rokodelcem za višji oblikovni nivo 
njihovih izdelkov. Svetovanja izvaja priznana 
oblikovalka Jana Vilman Proje, ki je specializirana na 
področju razvoja rokodelskih izdelkov za sodobne 
uporabniške izkušnje. Sodeluje tudi Mija Bokal, ki pokriva 
področji etnologije in podjetništva.  

Namen srečanj je pregledati obstoječe stanje izdelkov 
posameznih rokodelcev in jim predlagati rešitve za višji 
celostni oblikovni nivo izdelkov. S pomočjo strokovnjakinj 
rokodelci razvijajo svoje lastne zgodbe in jih povezujejo z 
lokalnimi zgodbami posameznih občin. Oblikovalka pomaga 
tudi pri razvoju celostne podobe izdelkov, ki vključuje tudi 
etikete, embalažo itd.   

Doslej se je v dejavnost vključilo že 25 rokodelcev iz občin 
Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in 
Šmartno pri Litiji, za katere omogočamo te dejavnosti 
brezplačno, saj so sofinancirane iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.  

Z rokodelci se bo oblikovalka predvidoma nekje do konca 
junija srečala še večkrat. Projekt je zastavljen zelo 
konkretno, zato lahko z vključitvijo resnično veliko 
pridobite. In to brezplačno! V zameno pričakujemo samo 
vašo proaktivnost in resnost. V kolikor je še kdo 
zainteresiran za sodelovanje, naj nas čim prej pokliče.  
 
 

 
 

 

OBJAVLJEN JE RAZPIS ZA ZNAK 
KAKOVOSTI SRCA SLOVENIJE  
Na spletnih straneh 
www.razvoj.si in www.srce-
slovenije.si/okolje je objavljen 
Razpis za pridobitev pravice do 
uporabe kolektivne znamke Srce 
Slovenije za rokodelske izdelke 
ter pridelke in prehranske 
izdelke, na katerega se lahko 
brezplačno prijavite vsi tisti, ki živite ali delujete v občinah 
Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in 
Šmartno pri Litiji. Rok za prijavo je 4. junij 2018.  

Že certificirane izdelke si lahko ogledate na spletni strani 
www.srce-slovenije.si. Projekt se izvaja v okviru LAS Srce 
Slovenije in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Glede na to, da so sicer 
ocenjevanja plačljiva, vas vabimo, da izkoristite to izjemno 
priložnost in se  prijavite na ocenjevanje, ki je tokrat 
brezplačno. Že v letošnjem letu predvidevamo odprtje 
štirih prodajnih točk na najbolj frekventnih lokacijah v Srcu 
Slovenije, kjer bodo imeli prednost certificirani izdelki.   

VIKENDI ODPRTIH VRAT TOKRAT 
JESENI 
Drugi vikend v septembru, med 7. in 9. 9. 2018, bodo tudi 
tokrat pri izbranih turističnih ponudnikih v Kamniku, Litiji, 
Lukovici, Moravčah in Šmartnem pri Litiji potekali Vikendi 
odprtih vrat. Tokrat smo se odločili, da ponudbo namenimo 
otrokom in družinam. Pridružite se lahko tudi vi. Na 
lokacijah, kjer delujete, lahko sami ali skupaj s drugimi 
ponudniki (npr. z gostinci) pripravite edinstven program za 
otroke. Za promocijo bomo poskrbeli brezplačno. Dodatne 
informacije: Eva Vovk (01 89 62 710, eva.vovk@razvoj.si). 
 

SODELUJTE NA SLOVENSKEM 
ROKODELSKEM FESTIVALU 
Z rokodelskimi centri, s katerimi sodelujemo, pripravljamo 
tudi letos skupni rokodelski festival, v katerega smo 
povezali lokalne rokodelske prireditve. Rokodelcem iz 
svojih mrež omogočamo brezplačno udeležbo!  

Prva priložnost za sodelovanje je 1. VSESLOVENSKA 
ROKODELSKA RAZSTAVA v Slovenj Gradcu od 1. do 6. 
junija 2018. Mrežo rokodelcev Srca Slovenije bomo 
predstavili z avtohtonimi in tradicionalnimi izdelki 3 do 5 
rokodelcev, ki se ponašajo z visokim nivojem kvalitete 
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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 

izdelave. Prednost pri izboru bodo imeli izdelki z znakom 
kakovosti KTZ Srce Slovenije ali ART&Craft Slovenija. Vsi 
zainteresirani se javite najkasneje do ponedeljka, 7. 5. 
2018, na mija.bokal@razvoj.si ali 01 89 62 713.   

 

Prijavite se lahko tudi za sodelovanje na tradicionalnih 
DNEVIH NARODNIH NOŠ v Kamniku. Med petkom in 
nedeljo, 7. in 9. majem 2018, bo rokodelcem brezplačno na 
voljo več stojnic. Prednost pri prijavi za sodelovanje imajo 
rokodelci iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Sodelovanje bo 
sofinancirano s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in se izvaja preko projekta LAS Srce Slovenije Zgodbe 
rok in krajev. Prijavite se čim prej!  

 

JAVNA RAZGRNITEV ZAVEZE ZA 
ZAŠČITO ROKODELSTVA 
Nacionalno zavezo za zaščito rokodelstva, s katero smo v 
Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije povezali različne 
deležnike na nacionalni ravni, člane konzorcija, ministrstva 
in različne politične stranke, bomo javno predstavili na 
dogodku v Slovenskem etnografskem muzeju, predvidoma 
v sredo, 23. maja 2018, ob 10. uri. Dogodka se lahko 
udeležite tudi vi in podpišete namero o podpori nacionalne 
zaveze, s katero želimo celovito urediti status rokodelcev v 
Sloveniji. 
 

ROKODELCI IN INOVIRANJE? 
Rokodelce, ki so vam blizu moderni pristopi in želite 
digitalne inovacije vpeljati v razvoj vaših izdelkov in storitev 
(kar je za vašo konkurenčnost na trgu zelo pomembno) in si 
želite tudi konkretnega povezovanja s turističnimi 
ponudniki, vabimo k sodelovanju v evropskem projektu 
TRINNO. Zanimajo nas vaše konkretne pobude, kaj bi 
potrebovali, kakšne vrste usposabljanj si želite in kakšni 
pristopi so vam blizu (individualno, skupinsko delo, delo s 
strokovnjaki itd.). V prihodnjih letih je namreč predvideno 
sofinanciranje omenjenih izraženih pobud, torej 
usposabljanj, ki bi jih lahko izvedli individualno in vas pri 
tem povezali z vrhunskimi strokovnjaki s tega področja. 
Veseli bomo vaših odzivov. Dodatne informacije: Anita 
Molka, 01 89 62 710, anita.molka@razvoj.si.  
 

 

IZ SRCA SLOVENIJE 

 

• 27. 4. se bo v Lukovici odvijal Peregrinov sejem. Info: 041 
873 979. 

• 12. 5. bo potekal 18. pohod po Oglarski poti. Začetek 
pohoda med 7. in 9. uro, Lovski dom na Dolah pri Litiji. 
Info: 031 264 808. 

• 20. 5. bo na Bregu pri Litiji potekal Dan jagod in špargljev, 
kjer se vedno predstavljajo tudi rokodelci. Info: 051 312 
739.  

• 3. 6. ob 9.00 vabljeni na 22. pohod od cerkvice do 
cerkvice na Polšnik. Info: 041 992 143. 

• 9.6. bo v Kamniku potekalo Srečanje rezbarjev Slovenije. 
Info: 01 831 82 50. 

 

PRILOŽNOSTI 

 

Sodelovanja z rokodelci si želijo na GRADU BOGENŠPERK. 
Vse nedelje v času turistične sezone, lahko že tudi v maju, 
imate rokodelci brezplačno na razpolago atrij gradu, kjer se 
lahko predstavljate, prodajate, izvajate delavnice itd. Pogoj 
je ustrezna registracija dejavnosti in kvaliteta izdelkov, ki jih 
prodajate. To naj bodo izdelki izključno slovenskega 
porekla, izdelani s strani rokodelcev. Info: Kristina Rovšek, 
turizem@bogensperk.si, 01 898 78 67. 
 

TIC LITIJA odpira svoja vrata rokodelcem iz lokalnega okolja 
in širše. Če imate v svoji ponudbi zanimive izdelke in vas 
zanima prodaja na TIC-u ali bi želeli izdelke predstaviti 
javnosti z razstavo v izložbi, vabljeni k sodelovanju. Info: 01 
89 62 713 (Mija). 
 

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV 

 

JANIJA ŠKODA, Litija 
Janija Škoda je mlada ustvarjalka, ki izdeluje unikatne 
voščilnice. Sprva so bile te klasične, s časom pa jim je začela 
dodajati vse bolj personaliziran pridih. Vanje skuša vdahniti 
posebne trenutke iz 
življenja obdarovancev 
in jim tako polepšati 
vsakdan. Njene 
voščilnice so lahko zelo 
posebnih oblik, v velik 
izziv ji je, kadar lahko 
uresniči posebne želje. 

 Njena prva izbira so bili 
čopiči in barvice. Tako 
se ukvarja tudi s 
poslikavami keramike in 
stekla. Na izbrani lonček 
ali skodelico lahko 
zapiše ime ali kakšno 
posebno misel. V vsak 

izdelek poskuša vključiti 
drobne podrobnosti, ki 
ga naredijo zares 
posebnega in 
unikatnega. S tem mu 
doda osebno noto. 
Vedno išče nove izzive, 
se uči novih tehnik in 
raste v svoji 
kreativnosti.  

Kontakt:  
Janija Škoda, T: 070 222 
429, E: 
janija3@gmail.com, 
FB: Janijin kotiček 

  
 


