
ŠTUDENSTKA PRAKSA V ROKODELSKEM CENTRU DUO ŠKOFJA LOKA 

Rokodelski center DUO (domače in umetnostne obrti) Škofja Loka je drugačen prostor. Predstavlja 

vez med preteklostjo in sodobnostjo, njegovo poslanstvo pa je ohranjanje bogate rokodelske 

tradicije ter prenosov rokodelskih znanj na vse generacije. Kljub temu, da je majhen, je prava 

zakladnica znanja, sodelovanja, dogajanja in estetike. Sledi konceptu regionalnih centrov DUO in s 

tem predstavlja presek dela na področju kulturne dediščine, podjetništva, turizma, promocije ter 

izobraževanja in zaposlovanja.   

Rokodelski center DUO Škofja Loka deluje od oktobra 2011 pod okriljem Razvojne agencije Sora in 

povezuje vse štiri občine na Škofjeloškem – Občino Železniki, Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in 

Žiri. Glavne naloge našega delovanja so dokumentiranje in evidentiranje rokodelskih znanj in veščin, 

prezentacija rokodelskih znanj in njihovih nosilcev (organizacija razstav, dogodkov, sejmov…), 

spodbujanje rokodelcev na poti do kvalitetnih izdelkov, popularizacija domače in umetnostne obrti 

prek predavanj, srečanj, delavnic in pa prenos rokodelskega znanja in zavedanja o pomenu kulturne 

dediščine na mlade (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami). Kot pomembna točka 

srečevanj na glavnem trgu smo močno vpeti v množico drugih dogodkov, razvoj mesta in sodelovanje 

s sorodnimi institucijami ter z (ne)vladnimi  organizacijami.  

Sledenje starim, preizkušenim znanjem, njihovo umeščanje v sodobni čas in iskanje novih 

uporabnosti rokodelskih tehnik je pot za razvoj domače in umetnostne obrti, ki jo ustvarjajo tudi naši 

rokodelci, člani Sekcije domače in umetnostne obrti na Območno obrtno-podjetniški zbornici Škofja 

Loka.  

Del aktivnosti, ki jih izvajamo s Rokodelskem centru DUO, predstavlja tudi prodajni prostor izdelkov 

članov Sekcije DUO na OOZ Škofja Loka. Vsi izdelki so nosilci certifikata Art&Craft Slovenije, ki ga 

posebna komisija Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije dodeljuje rokodelcem, ki sledijo merilom 

ohranjanja kulturne dediščine, kakovosti, uporabe naravnih materialov, ročne izdelave in celovitosti 

izdelkov. Posebnost prodaje teh izdelkov je v sistemu direktne prodaje, ki smo ga oblikovali in temelji 

na solidarnosti ter sodelovanju.  

Ker je na Škofjeloškem še veliko »starih« mojstrov rokodelcev, še veliko nedokumentiranega 

rokodelskega znanja, postopkov, uporabe materialov in življenjskih zgodb, nas tudi na tem področju 

čaka še veliko dela. Vabimo vas, da se nam v okviru študentske prakse pridružite in s svojim znanjem 

in uporabo etnografije prispevate k razvoju rokodelstva. Glede na široko polje naših aktivnosti je tudi 

delo razgibano in želimo si, da bi vsak udeleženec od študentske prakse odnesel čim več uporabnega 

znanja na tem področju.  

 

 

 

 

 

 



Konkretne zadolžitve in področja dela udeležencev: 

- Dokumentiranje in evidentiranje tradicionalnih rokodelskih znanj in njihovih nosilcev (terensko 

delo) 

- Urejanje dokumentacije in gradiv – baz podatkov, literature, besedil, terenskih zapiskov in 

posnetkov… 

- Pomoč pri pripravi mesečnih razstav na temo kulturne dediščine: domače in umetnostne obrti, 

rokodelstva in oblikovanja 

- Sodelovanje z deležniki na področju lokalnega in regionalnega razvoja  

- Vzpostavljanje stika in sodelovanje z deležniki na področju kulturne dediščine – muzeji, arhivi, 

društvi, turističnimi organizacijami, izvajanje etnografskega terenskega dela… 

- Pomoč pri oblikovanju in izvajanju programov za vrtce in osnovne šole na temo rokodelske 

dediščine  

- Sodelovanje pri pripravi programov za turiste in obiskovalce na širšem Škofjeloškem in v 

Rokodelskem centru DUO Škofja Loka 

- Informiranje obiskovalcev in širše javnosti o pomenu rokodelstva in rokodelske dediščine 

 

Kontakt:  

Kati Sekirnik, Rokodelski center DUO Škofja Loka 

Mestni trg 34, 4220 Škofja Loka 

T: +386 451 12 460 

E: rokodelskicenter@skofja-loka.com 

W: www.duo-kunsthandwerk.eu  

FB: Rokodelski center DUO Škofja Loka 

 

 


