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DOMAČA OBRT
je pomemben segment identitete in razpoznavnosti 

Ohranja dejavnost.

Izboljšuje kvaliteto življenja 

na podeželju.

Ohranja podobo področja, 

kjer  obrtne dejavnosti potekajo.



ROKODELCI na Dolenjskem in v Beli krajini
po večini nimajo naslednika

V skoraj vsaki dolenjski in belokranjski vasi 

pa je človek, ki obvlada kakšno posebno 

obrt in je tudi pripravljen svoje znanje 

širiti naprej!



CILJI  IZVAJANJA PROJEKTA

Ohranitev in razvoj domače obrti

Ustvarjanje podpornega okolja za razvoj

Izboljšanje kakovosti življenja predvsem na 
prikrajšanih območjih, oddaljenih od večjih centrov



CILJI  IZVAJANJA PROJEKTA

Novi trženjsko zanimivi produkti domače obrti 

Povezava rokodelcev celotnega območja DBK

Vključevanje žensk s podeželja in invalidnih oseb 
v procese izobraževanja in usposabljanja



SPECIFIČNI CILJI PROJEKTA

Analiza in popis trenutnega stanja

Partnersko sodelovanje med izdelovalci samimi

 Vzpodbuda za ponovno zanimanje že skoraj 
pozabljenih domačih obrti

Usposobljeni posamezniki za pridobitev 
certifikatov (zagotavljanje nivoja kvalitete  

rokodelskih izdelkov)

 Pravno organizacijska oblika združevanja 
rokodelcev



VSEBINA IN AKTIVNOSTI:

1. Vzpostavitev skupne baze podatkov

2. Izvajanje rokodelskih delavnic in usposabljanja 
za pridobitev certifikacije

3. Izdelava idejne rešitve vzpostavitve treh 
rokodelskih centrov

4. Izdelava predloga organiziranosti rokodelcev

5. Promocija projekta



REZULTATI IZVAJANJA PROJEKTA
AKTIVNOST 1: 

 Vzpostavljena evidenca rokodelcev in njihovih izdelkov v Beli 

krajini in na Dolenjskem (temeljna podlaga za delo na projektu)

 Izdelana je foto dokumentacija rokodelskih izdelkov 



REZULTATI IZVAJANJA PROJEKTA
AKTIVNOST 2: 

Usposabljanja rokodelcev za certificiranje (DUO )je izvedel 

prof. dr. Janez Bogataj

Rokodelci so za širšo javnost izvedli 18 izobraževalnih 

rokodelskih delavnic



REZULTATI IZVAJANJA PROJEKTA
AKTIVNOST 3 - Izdelana je IDEJNA REŠITEV vzpostavitve 

treh rokodelskih centrov ter PREDLOG 
ORGANIZIRANOSTI  rokodelcev:

 Na območju bivše občine Trebnje 

v prostorih Jurjeve domačije (Občine)

 Na območju osrednjega dela Dolenjske

V prostorih Kulturno kongresnega centra 

Dolenjske Toplice in Hudičevega turna v Soteski 

 Na območju Bele krajine

V prostorih Črnomaljskega gradu in 

Kolbeznove hiše



REZULTATI IZVAJANJA PROJEKTA
AKTIVNOST 4:

 Vzpostavljena je SPLETNA STRAN projekta:

 http://www.kp-kolpa.si/  - ROKODELCI – DUO

 Rezultati projekta so predstavljeni v skupni PUBLIKACIJI



REZULTATI IZVAJANJA PROJEKTA

 vse več rokodelcev se odloča za pridobitev 

certifikata DUO, delavnice odprtih vrat, 

povezovanje, učenje ter ustvarjanje za 

pridobitno dejavnost 



FINANČNA KONSTSTRUKCIJA PROJEKTA

Celotna vrednost projekta: 40.468,00 € (skupaj z DDV) 

Sredstva LEADER:  31.864,00 €

Sredstva LIN: 8.604,00 €

+ Lastna sredstva => DDV

100 % neprofiten projekt



ROKODELSTVO 
VZPODBUJA USTVARJALNOST, 

DRUŽI LJUDI, NUDI DODATNE MOŽNOSTI 
ZASLUŽKA, PROMOCIJE, PREDVSEM PA 

BOGATI DEŽELO IN NJENE LJUDI

Želimo vam veliko uspeha pri projektnem ustvarjanju!


