
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Št. 4 – AVGUST 2014 

 

AKTUALNO 

 

PRIDITE NA 1.  SREČANJE 

ROKODELCEV SRCE SLOVENIJE  
 

Dragi rokodelci, sobota, 20. september je dan, ko bomo 

imeli svoj praznik! Vabljeni v Dolsko, kjer bo v okviru 

tradicionalne Jesenske tržnice potekalo tudi 1. srečanje 

rokodelcev Srca Slovenije. Dogodek se bo odvijal od 14. do 

20. ure. Pokrita stojnica stane 10 evrov, miza za 

predstavitev je zastonj. Veseli bomo, če se nas bo zbralo 

čim več, o dogodku bomo dobro obvestili tudi Ljubljano z 

okolico. Posebej vabljeni rokodelci, ki boste na ta dan 

prikazovali svojo dejavnost v živo ali ki bi bili pripravljeni k 

delu povabiti otroke. Število stojnic in miz je omejeno, 

prednost pri najemu bodo imeli člani Mreže rokodelcev 

Srca Slovenije. Prijave do 8. septembra: Mojca Košir, 

mojca.kosir@razvoj.si, 01 89 62 717 

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA 

ROKODELSKE CENTRE  

Festival of Folks Arts je naziv največjega madžarskega 

rokodelskega dogodka, ki se vsako leto odvija na osrednjem 

gradu v Budimpešti. Letos smo se ga udeležili tudi 

predstavniki rokodelskih centrov iz vse Slovenije  in nekaj 

rokodelcev. Obisk sejma je potekal v okviru strokovne 

ekskurzije za rokodelske centre, ki se, kot že veste, 

povezujemo z namenom, da bomo skupaj dosegli boljši 

davčni in statusni položaj za vse slovenske rokodelce. S tem 

namenom smo se v okviru naše poti ustavili tudi v Centru 

DUO v Veržeju, kjer smo imeli ogled muzeja, trgovine in 

skupni sestanek, da smo slišali, kako razmišljajo v drugih 

centrih. Na rokodelskem festivalu pa smo se srečali tudi s 

predstavniki organizatorjev, ki so nam povedali, kako je za 

status rokodelcev poskrbljeno na Madžarskem in pod 

kakšnimi pogoji se lahko dogodka v prihodnje udeležijo naši 

kakšnimi pogoji se lahko dogodka v prihodnje udeležijo naši 

rokodelci. 

 

KAKO DO POKLICA V KULTURNI 

DEDIŠČINI 
 

V sredo, 1. oktobra 2014, pripravljamo brezplačno 

izobraževanje za rokodelce. Na njem boste lahko poslušali, 

kaj prinaša poklic Interpretator dediščine in kako ga 

pridobiti. Možnosti oblikovanja novega poklica z so razpete 

med pridobivanjem neformalnih znanj, oblikovanjem 

partnerstev zainteresiranih uporabnikov, povezovanjem šol 

in drugih institucij znanja ter aktivnim delovanjem v okoljih, 

ki so bogata z dediščino. Na srečanju bomo predstavili 

možnosti, ki omogočajo pridobitev kreditnih točk ECVET in 

certifikata EUROPASS. 
 

Dogodek pripravlja Razvojni center Srca Slovenije v 

sodelovanju z NEC – Notranjskim ekološkim centrom 

Cerknica. Odvijal se bo v veliki sejni sobi Občine Litije med 

10. in 12. uro. 
 

Prednost pri prijavi bodo imeli člani Mreže rokodelcev Srca 

Slovenije. Prijave: Mojca Košir, mojca.kosir@razvoj.si, 01 89 

62 717 

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE 

in OGLEDE 

V Ljubljani bo na Gospodarskem razstavišču od 11. – 14. 

septembra potekal 9. Otroški bazar, Sejem za družine. Več 



 

 
 

informacij: www.gr-sejem.si/obiscite-nas/koledar-

prireditev 

V Kamniku bodo od 11. – 14. septembra potekali  44. Dnevi 

narodnih noš. Več informacij: http://www.srce-slovenije.si 

V Vicenzi (Italija) bo od 16. – 19. oktobra potekal sejem za 

ljubitelje ročnih del. Več informacij: 

http://www.vicenzafiera.it/en/fairs/abilmente-autunno, 

http://www.alpetour.si/index.php?page=izleti&item=62&si

fra=20120641&izvedba=7 

V Škofji Loki bodo od 20. – 27. septembra potekali Dnevi 

turizma na Loškem. Več informacij: www.skofja-

loka.com/domov/doivetja/tradicionalne-prireditve.aspx 

V Veržeju se bo 28. septembra odvijal Miholov sejem. Več 

informacij: www.centerduo.si/tic/event/2014/09/28/day 

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV 
ŠIVANJE IGRAČ, KRPANK: NATAŠA PIRC  

Igrače iz sanj, igrače iz cunj … Nevsiljivo jim podarja dih 

življenja , da nežno prižete ob mehka lička pomagajo do 

slajšega sna. Otroški domišljiji dajo krila, njihovim 

drobcenim prstom pa občutek varnosti in povezanosti. Kot 

so povezane niti v prelepe motive na prtih in pečah ali pri 

belem vezu ter narodnem vbodu, ob katerih goji Nataša 

Pirc poleg tekstilnih igračk in krpank spoštljivo tradicijo.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktni podatki:  

Nataša Pirc 

Drtija 42, 1251 Moravče  

T: 041 904 038

 

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 


