AVGUST 2016
AKTUALNO

LIKOF NA TABERHI – MUZEJ NA PROSTEM
ROGATEC
18. prireditev Muzeja na prostem v Rogatcu je tudi letos v sredini
julija presenetila z dobro organizacijo etnografske prireditve.
Dogodek so soustvarjali člani Društva upokojencev Kozjansko,
priznati jim gre vso pohvalo in čestitke.

PROMOCIJA SLOVENSKEGA ROKODELSTVA
– ZELENA LJUBLJANA
V okviru dogodkov Zelene Ljubljane v juliju 2016 so predstavili
slovensko rokodelstvo Konzorciji rokodelskih centrov Slovenije.
Rokodelci so pripravili različne delavnice, Razvojni center Srca
Slovenije so zastopale pletilje kit iz slame iz KUD Franc Maselj
Podlimbarski iz Lukovice.
Konzorcij RCS želi vzpodbuditi prepoznavnost rokodelstva na
nacionalni ravni, obenem pa si prizadeva, da bi se izboljšali pogoji
poslovanja in trenutnega stanja.
Dogodek je bil vključen v promocijo 2. Slovenskega rokodelskega
festivala. Koncept je zasnovan na način, da vsak rokodelski center
izvede na svoji lokaciji dogodek, kar predstavlja skupno promocijo.
Konzorcij je bil ustanovljen leta 2014.

Spretne roke rokodelcev.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
Program je bil izjemno zanimiv in je potekal po več sklopih: Likof
na Taberhi, Marjetin rokodelski sejem, okusimo dediščino, naj
sirova zavihanka, pojoče perice ter kulturni program. Zanimiva je
bila delavnica »Okusimo dediščino« s prikazom peke žuljk, izdelava
rož iz krep papirja, izdelovanje brezovih metel, grabelj, predenje in
tkanje na statvah, trenje lanu, klepanje kose … Kosci so ročno kosili
travo, prikazali so žaganje hlodov ter izdelovali izdelke domačih
obrti.
Obiskovalci so izdelke lahko tudi kupovali in preizkušali slastne
dobrote delovnih in ustvarjalnih gospodinj.
Rokodelce Mreže Srca Slovenije oz. Konzorcija rokodelskih centrov
Srca Slovenije je zastopal Ciril Burgar iz Melodije Mengeš. Njegove
vtisne objavljamo v celoti:
»Radi bi se vam zahvalili, da ste nam omogočili razstavo naših
izdelkov v Rogatcu. Bilo je zelo prijetno, zanimivo in poučno, res
sem bil presenečen nad urejenostjo celotnega muzeja, objektov ter
ogromno originalnih strojev in pripomočkov, res lepo in zanimivo.
Zelo pa sem pogrešal obiskovalce, predvsem pa mlajše, srednjo
generacijo in otroke. Ta muzej z vsemi prikazi del, bi morali vključiti
v šolski učni načrt! Učenci bi spoznavali tradicijo in življenje
Slovencev!«

POLONA ZAJC, MENGEŠ

Lončarka Polona Zajc iz Mengša ustvarja v lončarstvu že 30 let.
Oblikovanje gline jo je navduševalo že v rani mladosti. Svoje proste
trenutke je v času šolanja za oblikovanje posvečala dodatnemu
izobraževanju pri mojstru lončarstva Ivanu Kremžarju iz Komende,
ki ji je podajal osnova znanja in ji še toliko bolj priljubil lončarstvo.
Zaposlena je bila v keramičnem obratu Dekor v Ljubljani, kasneje
pa tudi v Lončarskem podjetju v Komendi. Naučila se je različnih
postopkov izdelovanja keramičnih izdelkov od vrtenja, vlivanja v
kalupe, retuširanja, poslikave, glaziranja in peke gline. Leto 1996 je
bilo zanjo prelomno, saj je vstopila na samostojno podjetniško pot,
kjer še danes ustvarja.

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

»Izdelujem po trenutnem navdihu« pravi Polona in dodaja, da
vedno sprejme izziv s strani naročnika. Vse pogosteje se loteva
izdelovanja mozaika namesto klasičnih keramičnih ploščic, ki je
izjemen dekor v hišah ali poslovnih prostorih.
Njeni izdelki izražajo posebno noto ustvarjalne linije oblikovanja
gline. So drugačni, posebni in preprosto čudoviti.
Kontakt:
Polona Zajc s.p.
Muljava 3, 1234 Mengeš
T: 031 500 054
E: zajc.oblikovanjegline@gmail.com

NAMIG ZA IZLET:
Vikend odprtih vrat v Lukovici in Mengšu
V organizaciji Razvojnega centra Srca Slovenije in občin Lukovica
ter Mengeš bo v septembru potekal Vikend odprtih vrat pri
lokalnih turističnih ponudnikih.
Namen je predstaviti in promovirati ponudbo lokalnih turističnih
ponudnikov čim večjemu številu obiskovalcev. V letošnjem letu so
Vikendi odprtih vrat v Srcu Slovenije potekali že v občinah Kamnik,
Šmartno pri Litiji in Litija.
Vikend odprtih vrat poteka na lokalnem območju posamezne
občine, tako lahko obiskovalec v enem vikendu obišče več točk in
na ta način resnično spozna turistično ponudbo in je v stiku z
domačini. Dogajanje je primerno za domače in tuje goste, za
družine z otroki in za starejše. Vsi obiskovalci lahko sodelujejo tudi
v veliki nagradni igri za tridnevno bivanje v koči Košutnik na Veliki
planini.
V Lukovici bodo vrata ponudnikov odprta med 2. in 4.
septembrom, v Mengšu pa med 23. in 25. septembrom 2016. Več
informacij in program aktivnosti v posameznem vikendu bo
objavljen na www.srce-slovenije.si/turizem/vikendi.

LAS – POTRJEN PROJEKT!!!

PRILOŽNOSTI

MOŽNOST SODELOVANJA V RAZSTAVNEM
PROSTORU V KAMNIKU
Ena izmed aktivnosti delovanja mreže rokodelcev Srca Slovenije je
tudi povezovanje rokodelcev, pravi izraz je zagotovo mreženje. S
postopkom pridobivanja certifikata Srca Slovenije je bila jasno
podana obveza centra, da skupaj z vami iščemo nove tržne poti,
poslovne priložnosti s ciljem doseganja boljšega zaslužka. Ne samo
to, pomembno je tudi zadostno osveščanje slovenskega okolja o
kakovosti in izjemnosti tovrstnih izdelkov.
Tokrat vam ponujamo izjemno priložnost za sodelovanje v
razstavnem ateljeju rokodelca, prejemnika certifikata Srca
Slovenije, Janka Grašiča, Stara Fužina d.o.o. K sodelovanju so
vabljeni rokodelci, ki obdelujejo les, glino ali steklo. V podjetju se
ukvarjajo z dejavnostjo umetnega kovaštva z dolgoletno tradicijo.
Njihovi izdelki krasijo ne samo stanovanjske hiše in poslovne
objekte, temveč tudi gradovi, tako doma kot v tujini. Njihove
edinstvene mojstrovine želijo povezati z mojstrovinami tudi drugih
rokodelcev, članov mreže Srca Slovenije.

Naše ocene, da bo objavljen prvi javni poziv LAS Srca Slovenije v
mesece septembru se uresničujejo. Iz Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano smo prejeli odločbo, da lahko pričnemo z
aktivnostmi za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja
na območju Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji. Na razpolago bo več kot 2 milijona evrov. Ključna
podlaga za delovanje LAS je nova Strategija lokalnega razvoja, ki
opredeljuje cilje, vizijo in merljive kazalnike vse do leta 2020.
Ne pozabite na ključna področja:

ustvarjanje novih delovnih mest,

osnovne storitve na podeželju,

varstvo okolja in

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
na podeželju.
Prihodnji mesec lahko pričakujete javni poziv LAS!

UTRINKI Z ZAKLJUČKA INDIVIDUALNIH
ROKODELSKIH SVETOVANJ

Vsi, ki želite razstaviti svoje izdelke v razstavnem prostoru
rokodelca Janka Grašiča, vljudno vabljeni! Za več informacij nas
pokličite na 051 312 728 ali pišite na irena.tonin@razvoj.si.

V Mengšu so se uspešno zaključila individualna svetovanja
rokodelcem in živilcem. S svetovanjem so bili zelo zadovoljni in
navdušeni, razvojne ideje so bile v polnem zamahu. Svetovalci so
poudarjali, da mora vsak izdelek imeti svojo zgodbo in izjemno
celostno podobo. Pomembni so katalogi, vizitke, embalaže,
etikete, materiali ... Seveda pa prednjači ustrezna kakovost, ki jo
vsi certificiranih rokodelci in živilci tudi dosegajo.

DODATNE INFORMACIJE
Irena Tonin, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 - 89 62 710, 051 312 728, E: irena.tonin@razvoj.si, W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

