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AKTUALNO

PROMOCIJA ROKODELSTVA
Kmalu si boste lahko ogledali kratki promocijski film o
rokodelstvu, ki je plod sodelovanja Razvojnega centra Srca
Slovenije in agencije Kreacija.
Osrednji namen videa je širši javnosti prikazati rokodelstvo
kot zabavno in poučno dejavnost ter prizadevnost za
dragoceno prenašanje znanja našega kulturnega bogastva.
Enako tako, s predstavitvijo raznovrstnih rokodelskih
delavnic, nagovarja gledalca in prikazuje privlačne ter
zanimive vsebine v turistični ponudbi območja Srce
Slovenije.
Sodelujoči rokodelci:
Lončarstvo: Tatjana Hlačer, Kamnik
Peka kruha: Krejan Levec, Trzin
Oglarstvo: Mirko Brinovec, Dole pri Litiji
Šivanje igrač: Nataša Pirc, Moravče
Zeliščarstvo: Sabina Grošelj, Dol pri Ljubljani
Umetnostno kovaštvo: Janko Grašič, Kamnik

POZIV ROKODELCEM IZVEN
OBMOČJA SRCE SLOVENIJE
Na naslov Razvojnega centra Srca Slovenije prihaja mnogo
prošenj za vključitev v Mrežo rokodelcev Srca Slovenije,
četudi rokodelci ustvarjate izven območja Srce Slovenije.
Veseli smo za izkazano zanimanje in obenem podporo, a
vendarle je projekt zasnovan in se izvaja na območju Srce
Slovenije.
Vse, ki ste izrazili željo po vstopu v Mrežo rokodelcev Srca
Slovenije naprošamo, da se obrnete na bližnji Rokodelski
center območja, ki vam bo zagotovo v pomoč in podporo.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
ROKODELCI MORAVŠKE DOLINE
Člani Društva Rokodelcev Moravške doline smo pravi
dokaz, da smo ljudje po duši rokodelci ter so osnovno in
najboljše orodje naše roke. Na začetnih delavnicah pred
osemnajstimi leti so se srečevali tisti, ki so videli priložnost
za napredek in ohranjanje rokodelstva. Z obvestili od ust do
ust, nekaj objavami lokalnem časopisu »Slamnik«, je
članstvo iz leta v leto naraščalo. Z veliko začetne energije
Branke Bizjan in Leonide Goropevšek, je bila organizirana
v letu 1996 prva delavnica. Od takrat se je obisk delavnic, ki
so potekale enkrat mesečno povečeval. Zaradi velikega
zanimanja se je Društvo rokodelcev Moravške doline
uradno registriralo.
Člani so prihajali in še vedno prihajajo iz ožjega ter širšega
okoliša Moravč, vse do Radovljice in Radeč. Danes so
prostori za delavnice že premajhni za vse, ki bi želeli priti k
nam. Naše rokodelske dejavnosti so: pletenje različnih vrst,
od košar, peharjev, slamnatih kit do oblačil. Izdelovanje
jaslic, knjig, ptičjih krmilnic, zapravljivčkov, vozičkov in
lesenih koles, kovinopasarske mojstrovine, sedlarski in
jermenarski izdelki, mozaiki pa vse do različnih vrst

vezijstva, šiviljstva, klekljanja, kvačkanja, izdelovanja peč za
narodne noše, izdelovanja cvetja iz krep papirja in najlona
do peke na tradicionalen način in slaščičarstva.
Z dobrimi idejami vedno izboljšujemo naše izdelke. Tako
nas povezuje znanje preteklosti s sodobno ustvarjalnostjo.
Predstavljamo se na razstavah, sejmih, prireditvah, v
elektronskih in tiskanih medijih. Veselimo se sodelovanja z
ljudmi, ki spoštujejo kulturno dediščino. Radi zaidemo tudi
čez meje domače države in jo predstavimo v luči starih
običajev prepletenih s sodobno umetnostjo ter domačo
kulinariko. Ponosni smo, da smo naše delo predstavili celo
v Evropskem parlamentu.
Poklon z nasmehom vsem rokodelcem v letu 2015 želi
Društvo rokodelcev Moravške doline!
Eva Babnik, Društvo Rokodelcev Moravške doline

Kontaktni podatki:
Predsednica društva
Branka Bizjan
T: 041283801
E: branka.bizjan@gmail.com

Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije vam v letu 2015 želi obilico
ustvarjalnih navdihov, poslovnih in osebnih uspehov ter polno
iskrivih in nepozabno lepih trenutkov! SREČNO 2015!

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

