ROKODELCI LAS loškega pogorja
Rokodelski center DUO Škofja Loka (RAS)
Kontakt:
Mestni trg 34, 4220 Škofja Loka
+386 (0)4 51 12 460
+386 40 769 521
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si
Povezave:
www.centerduo.eu
https://www.facebook.com/cduo.skofjaloka
https://www.instagram.com/rokodelskicenter/

Kratek opis:
ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA – ZALJUBLJENI V USTVARJALNOST
Rokodelstvo je bilo na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem od nekdaj prisotno in dobro razvito. Od
sredine 15. stoletja je škofjeloško območje na gospodarskem, kulturnem in socialnem področju življenja
močno zaznamovalo cehovstvo. Rokodelstvo in obrt sta pripomogla, da je Škofja Loka že v srednjem
veku postala upravno in obrtniško-trgovsko središče celotnega loškega ozemlja, hkrati pa eno
najrazvitejših mest v slovenskem prostoru.
Danes vez med bogato rokodelsko preteklostjo in ustvarjalno sedanjostjo predstavlja Rokodelski center
DUO Škofja Loka. Njegovo poslanstvo je predvsem ohranjanje bogate rokodelske tradicije na
Gorenjskem, prenos rokodelskih znanj in njihova nadgradnja, pisana na kožo sodobnemu načinu
življenja.
Najdete nas v starem mestnem jedru Škofje Loke, kjer si lahko ogledate rokodelske razstave, po principih
pravične trgovine kupite rokodelske mojstrovine ali pa se udeležite različnih rokodelskih delavnic in
tečajev z našimi mojstri rokodelci in mojstricami rokodelkami.

ALPINA ŽIRI
Kontakt:
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri
+386 (0)4 51 58 282
polona.erzen@alpina.si
Povezave:
www.alpinashop.si
https://www.facebook.com/alpina.fashion/
https://www.facebook.com/Peter-Kozina115028793208909/https://www.facebook.com/alpina.sport/

Kratek opis

Alpina z združevanjem tradicije, bogatega čevljarskega znanja, dediščine, ljubezni do čevljarstva
in strogim pogledom, usmerjenim v prihodnost, izdeluje prvorazredne izdelke, o katerih govori
ves svet: najboljša obutev za tek na smučeh, prvi ogrevani smučarski čevlji, ergonomsko
zasnovana pohodna obutev in funkcionalna modna obutev, ki v enem paru združuje vse
anatomske zakonitosti za dobro počutje in izboljšano zdravje. Pod svojo streho združuje
profesionalce različnih področij, ki z inovativnimi rešitvami razvijajo obutev za sodobnega
uporabnika športne in modne obutve.

Aleš Kacin, čevljarska delavnica AK Alojz Karner
Kontakt
Bedrih 27, 4226 ŽIRI
T:+386 (0) 31 697 939
hello@alojzkarner.com
Povezave spletna stran / FB / IG
IG: aleskacin
V delavnici AK Alojz Karner izdelujemo čevlje po meri in v celoti ročno, po starih metodah.
Žirovski čevljarji so bili od nekdaj znani po izdelavi močnih in trpežnih čevljev. Lokalno tradicijo, ki se je
z globalizacijo tekstilne in obutvene industrije skorajda povsem izgubila, nadaljuje ustanovitelj delavnice
Aleš Kacin, arhitekt, oblikovalec in vnuk čevljarja Alojza. Obrtnemu znanju, ki ga je pridobil od deda in
izpopolnjeval pri domačih in tujih mojstrih, dodaja sodobno, v arhitekturi in oblikovanju navdahnjeno
premišljenost in svetovljanski značaj.
Vsak par čevljev je narejen v sodelovanju z naročnikom in predstavlja rezultat ohranjene modrosti
ter brezčasne elegance.

Klekljarsko društvo Cvetke Žiri
Kontakt: Tanja Mlinar, 040 425 120, tanja.mlin@gmail.com
Povezave spletna stran / FB / IG
Kratek opis
Klekljarsko društvo Cvetke je bilo ustanovljeno leta 2004. Njegovo poslanstvo je ohranjanje in promocija
ene najbolj žlahtnih in najstarejših umetnosti na Žirovskem. Zavedamo se, da brez negovanja starih
vrednot in kulturne dediščine tudi sedanjost in prihodnost nimata pravega leska. Društvo nosi ime po
klekljani rožici, cvetka imenovani, ki simbolizira jabolčni cvet. Šteje preko 100 klekljaric in klekljarjev iz
Žirov in tudi iz drugih krajev po Sloveniji.
Društvo organizira tečaje klekljanja za odrasle in strokovne ekskurzije. Članice in člani društva sodelujejo
na razstavah po Slovenji in v tujini in se udeležujejo klekljarskih tekmovanj. Krona naše dejavnosti pa so
tradicionalni Slovenski klekljarski dnevi v Žireh. V zadnjih aprilskih in prvih majskih dneh tanke bele niti
združijo klekljarice, klekljarje in vse, ki imajo čipke radi. Tedaj vse poti vodijo v Žiri.
Društvo je kot eden od nosilcev enote Klekljanje slovenske čipke umeščeno v Register nesnovne kulturne
dediščine Slovenije http://nesnovnadediscina.si/sl/register/klekljanje-slovenske-cipke.

