
   

 

 

 
IDENTIFIKACIJA INTERESA ZA SODELOVANJE  

v novem celostnem konceptu  
ROKODELSKEGA DOMA 

kot ustvarjalnega centra za medgeneracijsko sodelovanje 
 

 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika je v ponedeljek, 6. junija 2022, organiziral 
delavnico pod imenom »Viharjenje možganov za Rokodelc po moji meri«, na kateri je želel z 
zainteresiranimi posameznimi, društvi, nevladnimi organizacijami ter predstavniki vseh generacij 
opredeliti koncept Rokodelskega doma (Rokodelca).  
 
Želeli smo pogled, interes, pričakovanja in predloge različnih deležnikov glede Rokodelca – v smeri v 
Strategiji trajnostnega razvoja občine Vrhnika 2030 okvirno nakazanega koncepta skupnostnega centra, 
ki opredeljuje Rokodelc kot neke vrste središče idej, medgeneracijskega sodelovanja, rasti in podjetništva. 
 
Na srečanju se je v odprti razpravi oblikovalo naslednjih 6 ključnih usmeritev: 
1. Rokodelc kot skupnosti center za medgeneracijsko sodelovanje, kjer je potreben pomemben premik v 

poslovnem modelu od oddajanja prostorov k so-uporabi prostorov in prispevanju k vsebinam. 

»Rokodelc ne vidimo kot poslovni prostor, kjer se zgolj oddajajo pisarne v najem«. Vzpostavlja se 

medgeneracijsko povezana, solidarna družba (enakovredna, sožitje). 

2. Predlogi so močno nakazali smer Rokodelca kot centra za medgeneracijsko sodelovanje, ob katerem 

pa se je močno izpostavil tudi kulturno-umetniško-ustvarjalni vidik.  

3. Opolnomočenje društev je pomembna prioriteta (usmerjanje, podpora), vsi uporabniki pa morajo 

deliti skupne temeljne vrednote (pomembne so vrednote, kot so odgovornost, sodelovanje, trajnost). 

4. Koncept Rokodelca in prostorov je potrebno zastaviti na nek način fluidno«, odprto, dinamično, da 

bo lahko rasel in da se bo lahko prilagajal glede na spreminjajoče se potrebe.  

5. Ime Rokodelski dom (Rokodelc) je v tej fazi še delovno – izpostavljena je bila dilema besede Rokodelc 

(ki je malo »slangovska« in da nakazuje bolj alternativno identiteto), hkrati pa se je v razpravi pokazalo 

precej pozitivnega odnosa do tega imena, za ohranjanje dediščine, zgodovine. Hkrati je bilo rečeno, da 

ime nakazuje, da se tukaj nekaj dela, ustvarja. Izpostavljena je bila tudi priložnost, da se v prostorih 

predstavi zgodba Rokodelca/stavbe skozi zgodovino in na ta način ohranja njegova dediščina.  

6. Rokodelc potrebuje koordinatorja, odprt mora biti vse dni v tednu in ponuditi vso potrebno 

infrastrukturo (prostori, oprema). 

 
V nadaljevanju želimo pridobiti vpogled v vaš interes za sodelovanje – pri oblikovanju 
programov kot tudi vaše potrebe po prostorih. Vaši odgovori bodo v tej fazi obravnavani zgolj 
okvirno, s ciljem pridobitve boljšega vpogleda v vaše potrebe in pričakovanja, še posebej s 
prostorskega vidika.  
 
Na osnovi tega delovnega vpogleda bomo nadaljevali z oblikovanjem celostnega prostorsko-
programskega koncepta in poslovnega modela, skupaj z zainteresiranimi. 

 


