SEPTEMBER 2015
AKTUALNO

ROKODELCI SRCA SLOVENIJE
ODPRLI SVOJA VRATA
OBISKOVALCEM
Med avgustom in oktobrom se v Srcu Slovenije odvija
promocijska akcija Vikendi odprtih vrat, v kateri
sodelujejo številni ponudniki, tudi nekateri rokodelci.
Za takšno predstavitev so se odločili v Šmartnem pri
Litiji lončarka Barbara Dacar in zeliščarja Jožica Bajc
Pivec in Janez Javorski, na gradu Bogenšperk pa še
mojster obdelave lesa Jože Ambrož. V Lukovici je
Marija Gales pripravila delavnico peke kruha v krušni
peči.
Že ta vikend, med 25. in 27. septembrom, pa se bo
dogajalo v Litiji. Vse tri dni bosta na Oglarski domačiji
Brinovec na Dolah pri Litiji na ogled prava kopa in
oglarska koča. Za otroke pripravljajo delavnice in za
pokušino oglarski kruh. Lesostrugar Aleš Veber iz
Kresniških Poljan bo odprl svojo delavnico v petek ob
17. uri ter v soboto in nedeljo ob 15. uri. Barbara
Vrtačnik iz Slivne pri Vačah pa bo z obiskovalci vrtela
lončarsko vreteno v soboto in nedeljo ob 14. uri.
Konec oktobra bo odprla svoje lončarsko atelje v
Perovem pri Kamniku Tatjana Hlačer. Vabljeni v
petek, 23. oktobra, od 10. do 18. Ure. V Hiši
keramike na Šutni pa bo v soboto in nedeljo, 24. in
25. oktobra, od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure na

voljo možnost dela na lončarskem vretenu in
spoznavanje različnih tehnik poslikave. Vsa omenjena
ponudba je brezplačna.
V času vikendov se bo dogajalo še mnogo več.
Podrobnejši program si oglejte na www.srceslovenije.si/turizem in se z obiski točk potegujte za
nagradno kopanje v Termah Snovik!

NAPOVEDUJEMO: PRVI
ROKODELSKI FESTIVAL
SLOVENIJE
Na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije, ki vodi
Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, bo v soboto,
3. oktobra 2015 med 10. in 15. uro na ploščadi pred
Slovenskim etnografskim muzejem na Metelkovi ulici
v Ljubljani, potekal 1. Rokodelski festival Slovenije.
Na festivalu se bodo predstavljali vsi rokodelski centri
Slovenije s 35 rokodelci. Mrežo rokodelcev Srca
Slovenije bodo predstavljali Aleksandra Goluh s
polstenjem, Kovaštvo Grašič, zeliščarka Sabina
Grošelj, mojster struženja lesa Aleš Veber ter KUD
Fran Maselj Podlimbarski s pletenjem slamnatih kit.
Dogodka se bo ob udeležil tudi predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor.

SREČANJE ROKODELSKIH
CENTROV SLOVENIJE
V sredo, 23. septembra 2015, je v Slovenj Gradcu
potekalo redno srečanje Konzorcija rokodelskih
centrov Slovenije. V ospredju je bil 1. Rokodelski
festival Slovenije, načrtovanje skupnih projektov, tudi
napredovanje pri razgovorih na področju zakonodaje.
V preteklih mesecih je bilo veliko časa vloženega v
razgovore s predstavniki različnih ministrstev.

Za vsebino je odgovoren Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. Projekt Mreža rokodelcev Srca Slovenije sofinancira Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je vložil
predlog sprememb na Pravilnik o osebnem
dopolnilnem delu za razširitev področij aktivnosti za
rokodelce in za priznane večje normirne stroške,
naprej pa se trudimo, da bi bili tudi
upoštevani. Skupaj z Obrtno zbornico Slovenije
Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije pripravlja
končni predlog Zakona o zaščiti rokodelcev, ki naj bi
šel še letos v parlamentarno obravnavo. Ob koncu
smo si vsi skupaj ogledali še 20. razstavo domačih in
umetnostnih obrti, na kateri razstavlja tudi nekaj
rokodelcev iz Srca Slovenije.

ŠIRIMO NAŠO MREŽO
Mreža rokodelcev ima trenutno 61 članov,
organizacij in posameznih rokodelcev iz širšega
območja Srce Slovenije. Vsi člani so navedeni in
predstavljeni na spletni strani www.srceslovenije/podjetnistvo. Za mnoge rokodelce je to
edina in zelo dobrodošla oblika spletne predstavitve,
saj vas tako lažje najdejo potencialni kupci. Če
poznate kakšno osebo, ki se ljubiteljsko ali
profesionalno ukvarja z rokodelsko dejavnostjo ali jo
zanima to področje, nam sporočite njene podatke.
Pomagajte nam razširiti našo skupno mrežo, da bo
še močnejša!

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
IN OGLEDE

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine se med
25. septembrom in 3. oktobrom po vsej Sloveniji
odvija več kot 400 brezplačnih kulturnih dogodkov.
Ogledate si jih lahko na
http://www.zvkds.si/sl/zvkds/dekd/2015/program/,
kjer lahko na iskalniku poiščete Vam zanimive in
dostopne dogodke ali prireditve.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
Mirko Brinovec, Dole pri Litiji
Oglarjenje je nekoč dajalo kruh mnogim ljudem,
danes pa se še le na ducatu domačij suklja dim iz
tleče kope. Ena takih je Brinovčeva, kjer živi in deluje
Mirko Brinovec s svojo družino. Vztrajno neguje že
skoraj izginulo staro obrt in spretnost oglarjenja. Iz
kop, ki tlijo več mesecev, zna izvabiti oglje vrhunske
kakovosti. Kot tako je primerno za žar, za zdravstvene
namene in nenazadnje za risanje. Mirko svojo
dejavnost oglarstva dopolnjuje še z mizarstvom. Na
domačiji sprejemajo skupine, ki jim predstavijo
oglarstvo ter ponudijo oglarski kruh. Velik poudarek
je na predaji znanj na mlajše rokodeve. Tako na
domače otroke kot tudi na osnovnošolce, za katere
izvajajo učne programe.
Mirko Brinovec
Slavina 1, 1273 Dole pri Litiji
T: 041 830 834
E: miroslav.brinovec@siol.net

Na Turistični točki Srca Slovenije je na ogled razstava
Kovaštva Grašič iz Šmarce pri Kamniku. Vabljeni!
V decembru in prvi polovici januarja boste imeli
rokodelci iz vse Slovenije možnost razstavljati v
Slovenskem etnografskem muzeju na temo jaslic. Če
želite sodelovati, nam to sporočite do 15. 10. na
mija.bokal@razvoj.si ali po telefonu 051 312 738.
V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec si
lahko vse do 11. oktobra ogledate jubilejno 20.
razstavo domačih in umetnostnih obrti z najboljšimi
primerki slovenskega rokodelstva. Na ogled je vsak
dan od 9. do 18. ure, ob sobotah in nedeljah pa od
10. do 18. ure. Vstop je prost. Razstavo spremlja tudi
veliko rokodelsko obarvanih spremljevalnih
dogodkov, več na http://www.podjetniskicenter-sg.si

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, W: www.srce-slovenije.si

