
                                                                                                                                         
 

 

 

Škofja Loka, 21. 4. 2021 

Vabilo na predstavitve ponudbe rokodelskih doživetij na Škofjeloškem – Škofja 

Roka dela čarovnije 

Spoštovani! 

V letu 2020 smo v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka v sodelovanju s Turizmom Škofja 

Loka ter našimi mojstri in mojstricami razvili prvi stalni program ustvarjalnih rokodelskih 

doživetij v Sloveniji.  Na naš program smo izjemno ponosni – predvsem zato, ker ga 

sooblikujejo vrhunski mojstri rokodelci in mojstrice rokodelke, ki vrata svojih delavnic 

odpirajo za domače in tuje obiskovalce. Svoje rokodelsko znanje na rokodelskih doživetjih 

z njimi delijo na ustvarjalen in navdihujoč način.   

Program smo razvili v sodelovanju z vodilno agencijo za razvoj inovativne in trajnostne 

turistične ponudbe pri nas, Nea Culpa. Kot pravi njihova direktorica Neja Petek: »Škofja 

roka škofjeloških rokodelcev odpira vrata Škofje Loke. Turisti in obiskovalci si danes želijo res 

pristnih in inovativnih doživetij. Tako imenovana DIY doživetja ali »do it yourself oz. ustvari 

sam« so velika uspešnica po vsem svetu. V Škofji Loki je največja prednost v tem, da gostje 

res izdelujejo posebna darila zase z največjimi mojstri in mojstricami sodobnega 

rokodelstva. Ponosni smo, da smo z Rokodelskim centrom DUO in rokodelci ustvarili tri vrste 

doživetij po enotni ceni s programom čez vse poletje«.  

Ker verjamemo, da naš program lahko obogati tudi vašo ponudbo, bi vam program radi 

bolj podrobno predstavili in vas povabili, da tudi sami izkusite rokodelska doživetja, ki jih 

ponujamo.  

Na spletnem srečanju, ki bo potekalo v sredo 5. maja 2021 ob 18. uri vam bomo 

predstavili koncept rokodelskih doživetij »Škofja roka dela čarovnije« in vse sodelujoče 

mojstre in mojstrice. Tekom meseca maja pa za vas pripravljamo tudi rokodelska doživetja 

v živo*, saj želimo, da tudi sami doživite delček rokodelske ustvarjalnosti, s katero boste 

navdušili tudi vaše goste.   

*Računamo, da bodo splošne razmere dovoljevali izvajanje vsebin v manjših skupinah.  

 

Iskreno bomo veseli vaše udeležbe! Povabimo vas, da se na srečanje prijavite na e-naslov 

rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, nekaj dni pred izvedbo pa boste prejeli povezavo na 

srečanje.   

Z ustvarjalnimi pozdravi,  

Kati Sekirnik, vodja Rokodelskega centra DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora)  
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