MAREC 2019

V OSPREDJU

ŠE NEKAJ DNI ZA PRIJAVO IZDELKOV ZA PRIDOBITEV ZNAKA KAKOVOSTI
Imate dober lokalni rokodelski ali prehranski izdelek, za katerega želite pridobiti znak kakovosti Srca
Slovenije?
S predložitvijo izdelkov v ocenjevanje lahko preverite kakovost svojih izdelkov in pridobite certifikat
Srca Slovenije. Zaželeno je, da so prijavljeni pridelki in izdelki primerni za prodajne kotičke v Srcu
Slovenije ter sledijo temi zdravilne rastline Srca Slovenije, saj bo ocenjevanje potekalo v okviru
projekta ITP zeliščarske dediščine.
Rok za prijavo je 18. marec 2019. Preverite razpisne pogoje ali nas pokličite!

POTRJEN PROJEKT SODELOVANJA NA TEMO ROKODELSTVA V SRCU
SLOVENIJE
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je bila na četrtem javnem razpisu za dejavnosti sodelovanja
lokalnih akcijskih skupin med najuspešnejšimi v Sloveniji. Med 74 prijavljenimi projekti so bili
potrjeni le štirje, od tega dva, v katerih sodeluje LAS Srce Slovenije.
Gre za projekta na temo promocije kolesarjenja in rokodelstva. Na področju rokodelstva se bo večina
aktivnosti izvedla v letu 2020, obetajo pa se rokodelske delavnice v vseh občinah LAS Srce Slovenije,
izobraževanja na temo prodaje in oblikovanja, ogledi dobrih praks v tujini itd. Več o projektu …

PRILOŽNOSTI

POGLOBITE SVOJA ZNANJA, BODITE LAŽJE ZAPOSLJIVI ALI BOLJ UČINKOVITI
NA DELOVNEM MESTU!
Za vse tiste, ki vam je blizu vseživljenjsko učenje ali ste k temu primorani zaradi zahtev na delovnem
mestu, ponujajo na Izobraževalnem centru Geoss izjemno priložnost, ki je ne smete zamuditi.
Zaposlenim in brezposelnim osebam (starejšim od 45 let) iz Osrednjeslovenske regije nudijo različna
brezplačna izobraževanja v Litiji, če se vas zbere nekaj skupaj, pa pridejo tudi v vaš kraj. Dogovorite se
lahko celo o vsebini izobraževanja. Super, kajne? Več …

VABLJENI K SODELOVANJU NA RAZSTAVI PIRHOV IN VELIKONOČNIH PRTOV V
VERŽEJU
Izdelujete pirhe ali velikonočne prte? Vabljeni k sodelovanju na 11. razstavi pirhov slovenskih
pokrajin in velikonočnih prtov v organizaciji Center DUO Veržej.
K sodelovanju vabijo posameznike in organizacije, ki skrbijo za varovanje, ohranjanje in razvoj
slovenske kulturne dediščine oz. se lotevajo pri izdelavi novejših tehnik krašenja pirhov. Več …

RAZPISI

OBJAVLJEN RAZPIS ZA ROKODELCE IN DRUGE KREATIVCE, KI DELUJEJO NA
PODROČJU KULTURE
Ministrstvo za kulturo razpisuje sredstva za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja
kulturnega in kreativnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov ter vzpodbujanje
močnejšega sodelovanja med kulturnim in kreativnim sektorjem ter gospodarstvom. Aktualno tudi za
rokodelce!
Na voljo je od 15 do 30 tisoč evrov na projekt, rok za prijavo je 15. 4. 2019. Povezava na razpis

LAS SRCE SLOVENIJE OBJAVIL JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ V LETU 2019
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je na spletni strani LAS Srce Slovenije objavila javni poziv za
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani,
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2019. Rok za oddajo vlog na javni poziv
je 29. april 2019.
V LAS Srce Slovenije zbiramo tudi pobude rokodelcev, ki sodelujete v Mreži rokodelcev Srca Slovenije,
za vsebine, ki bi jih lahko izvedli skupaj v letu 2019. Več …

VEČ AKTUALNIH VSEBIN

SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN WWW.ROKODELCI.SI

Na spletni strani www.rokodelci.si objavljamo člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije iz vse
Slovenije še mnoge druge aktualne informacije za rokodelce in druge ustvarjalce v težnji, da bi to
postal osrednji slovenski portal za rokodelce.
Objavljamo informacije o sejemskih dogodkih, srečanjih, izobraževanjih, delavnicah, razpisih ipd. Če
želite tudi sami deliti kakšno vsebino, vabljeni, da nam jo posredujete.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

BARBARA VRTAČNIK, IZDELAVA UNIKATNE KERAMIKE
V samem središču Slovenije nastajajo v lončarski delavnici Barbare Vrtačnik na Škundrovi domačiji
keramični izdelki za romantične duše. Na okrasne posode, skledice, žlice, milnike in druge unikatne
izdelke rada vtisne čipko, ki je na Slovenskem od nekdaj veljala za simbol ženstvenosti in tudi prestiža.
Blizu ji je tudi motiv sivke, stare slovenske zeliščne rastline. Barbara Vrtačnik je nosilka znaka kakovosti
KTZ Srce Slovenije.
Kontakt:
Barbara Vrtačnik
Slivna 13 d, 1252 Vače
T: 031 810 046, E: barbara@keramikabarbara.si, W: www.keramikabarbara.si

DODATNE INFORMACIJE

Mija Bokal, Razvojni center Srca Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
T: 01 – 89 62 713, 051 312 738, E: mija.bokal@razvoj.si, W: www.razvoj.si, www.srceslovenije.si/podjetnistvo
Te novice prejemate, če ste se prijavili nanje preko spletne strani www.srce-slovenije.si. Če jih ne želite več prejemati ali
želite prijaviti še koga, nam pišite na mija.bokal@razvoj.si.

