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Z izletov in potovanj prinašamo vtise, spoznanja in  spomine. Nekateri med njimi imajo 
tudi oprijemljive oblike. Zato jih postavimo na polico, obesimo na steno, jih pojemo ali 
popijemo, oblečemo in nosimo, prebiramo in poslušamo … obdarimo z njimi sorodnike 

in prijatelje. Vsem takim spominom pravimo spominki.

Kaj skriva v sebi oblikovanje Oskarja Kogoja? Kako mu uspe-
va, da njegove umetnine lahko občudujemo znova in znova,
medtem ko v naši zahodni družbi zmagujejo potrošništvo in
poraba, obsedenost z menjavo in uničevanjem vsega, na kar
je legel droben prah pravkar minulega časa?
Zdi se, da nas predmeti Oskarja Kogoja uspejo osvoboditi uje-
tosti v ustaljene navade in modo; obljubljajo, da nas bodo sprem-
ljali skozi življenje, pomirijo nas, saj nam dajejo čutiti, da nas
bodo preživeli in prenesli zanamcem nekaj tistega, kar smo ime-
li, občudovali in ljubili. To je navadno usoda vseh umetniških del,
zatorej nismo daleč od resnice, če rečemo, da ima oblikovalec
iz Mirna neverjetno sposobnost vdihniti umetniško noto vsakda-
njim stvarem. Kogojeve storitve želijo biti občudovane, sočasno
pa nam prigovarjajo, naj se jih dotikamo, jih ljubkujemo in korist-
no uprabljamo. Stoli, na primer, so v vsej svoji lepoti tudi ergo-
nomsko izjemno udobni. Čaše so energetske, bogato, rustikalno
obrušene, da nam podaljšujejo užitek ob počasnem srkanju in
umirjenem pogovoru. In celo voda, ki priteka iz vodovodnih pip
naših onesnaženih velemest, se zdi, da postane v Kogojevih
umetninah iz stekla prerojena in ponovno čista.
Kogojevo oblikovanje, tako imenovani nature design, pa ne le
oživlja oblike iz narave, ampak predvsem išče način, kako us-
tvariti oblike, ki jim bo uspelo, da bomo spet znali prepoznati
in ceniti življenjsko energijo narave (energy design).
Kogoj se ne ustavlja pri opazovanju in občudovanju narave,
ampak želi razumeti njene skrivnosti. Zato raziskuje pozablje-
na znanja, ponovno odkriva in uporablja nauke starih antičnih
in tradicionalnih kultur (oblike črpa iz arheologije in etnologi-
je), kajti verjame, da so imele pretekle kulture intenziven, pri-
sten in zagotovo nepokvarjen odnos do narave.
Prvobitne energije? Skrite naravne sile? Je morda Oskar Kogoj ezo-
teričen avtor? Rekel bi, da ne. Raje recimo, da je oblikovalec iz Mir-
na na svoj način skrivnosten. Zanj je narava udejanjanje nadnarav-
nega, skrivnost stvarstva. Njegovo oblikovanje izvira iz bioloških,
poltenih, čutnih oblik, za katere se zdi, da se za njimi vedno skriva
simbol ženske kot življenja, prvobitna boginja, neolitska Venera,
mogočna mati, mati narava. Bog in narava sta eno in isto!
Zamislite si, da imate doma kakšen predmet Oskarja Kogoja,
naj bo to kos pohištva, kozarec ali steklenica, in zazdelo se
vam bo, da je narava ponovno postala del vašega sveta.

Roberto Roda, Ferrara
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POSODA 
ZLATO JABOLKO
Jabolko je simbol nesmrtnosti, simbol raja ter simbol duše in njene
neskončnosti. Adam in Eva sta zagrizla jabolko sladkosti, ki ponazar-
ja življenje na Zemlji in duše v raju. Jabolko je simbol spoznanja člo-
vekovega življenja in našega delovanja: je alfa in omega, je dobro in
slabo, je plus in je minus; je naša KARMA, je to KAR IMAMO, je OM,
je »SVETO«. Iskanje ravnovesja med dobrim in slabim je lahko zla-
to ali pa kislo jabolko. Aleksander Veliki je v Indiji iskal živo vodo, a
našel je jabolko večnega življenja, ki je podaljševalo človeško življe-
nje do 500 let. Zlato jabolko je torej simbol spoznanja. Kaj je spoz-
nanje? Spoznanje se rodi skozi posameznikovo življenjsko srečo in
trpljenje, govorimo o človekovem spoznanju in njegovem delovanju.
Spoznanje je večna rešitev duše, ki je vpeta v telo, je zadnji pristan
človeka, je RAJ. Pri Slovencih je jabolko simbol zdravja, svežine
pomladitve. Znameniti sta štajersko jaboloko s posebnim vonjem in
brkinsko jabolko, ki je dobilo zlato medaljo v Parizu na svetovni raz-
stavi. Današnje človeštvo prinaša RENESANSO življenja in umetno-
sti. Človek bo postal dober in srečen, ko bo našel svoje zlato jabol-
ko. Človeštvo je pred vrati raja, zlatega obdobja, kjer rastejo jabolka
iz zlata, zlatega spoznanja naše duše in telesa. 

VENETSKI 
KONJ
Podoba Venetskega konja je ena najbolj izrazitih podob iz starej-
še železne (halštatske) dobe. Nekaj stoletij zatem, ko je bil upo-
dobljen na situlah, tudi grški in rimski pisci navajajo, da so bili Ve-
neti v reji konjev najboljši. Konji so upodobljeni povsod, vendar ne
le v realistični obliki kot pri Grkih in Rimljanih, temveč v stilizira-
ni. Stilizirana oblika odraža pri upodobitvi konja tisto, česar nara-
va ne zmore, tj. njegovo poduhovljeno naravo. Priznati je treba, da
je stilizirana oblika konja na situli iz Vač umetnika takoj pritegni-
la, da je po njej poskušal izdelati figuro Venetskega konja v nad-
naravni velikosti. Kaj hitro je ta kip pritegnil pozornost javnosti in
danes so njegovi dvojniki postavljeni na več mestih: pred palačo
Združenih narodov v Ženevi, v kompleksu Neburg pri Sočiju ob Čr-
men morju, pred nakdanjim parlamentom v Jeruzalemu, v WTC-
ju v Ljubljani in na Mestnem, trgu v Slovenj Gradcu. Venetski konj
je v miniaturi izdelan iz pozlačene porcelanske mase ali kot poz-
lačena priponka.

POSODA 
MODROSTI

SLOVENSKO SRCE
Slovensko srce je sestavljena oblika dveh elips ali jajčnih oblik, ki ponazarjata spoj človeka in Boga. Človek je Bog, seveda se mora tega zave-
dati, tako uči B. S. S. Sai Baba! Slovensko srce je tradicionalna etnografska oblika, ki zajema verovanje v lepoto in dobroto človeškega srca.

Posoda 
modrosti 

izhaja iz raziskav 
starih Venetov in Etruščanov, 

naših davnih prednikov. Vitica, 
zavita okoli čaše, je simbol Boga, ki z 

vibracijami daje pozitivno energijo tekočini. 
Modrost ali mudra sta vedi o energijah in 

spoznavanju popolnosti o samozavedanju. 
Posoda modrosti je ritualni duhovni 

instrument! Naučimo se ga uporabljati!
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Alpski del Slovenije predstavlja najprej roč-
ni svečnik, izdelek kovačev iz Krope (UKO 

Kropa), ki ga je zasnoval znameniti slovenski 

arhitekt Jože Plečnik (1872-1957). Nasled nja 

mojstrovina alpskega dela Slovenije prihaja 

iz osrednjega središča klekljanih čipk v Idriji. 

Preplet niti v izjemne čipkarske umetnine, je 

skozi stoletja razvoja ustvaril t. i. idrijsko čip-
ko. Seveda sta pomembni središči klekljanja 

še v Žireh in Železnikih, klekljajo tudi v drugih 

slovenskih krajih. In še ena skupina izdelkov, 

ki predstavljajo alpsko Slovenijo. To so med, 
medica in drugi izdelki, ki nastajajo kot plo-

dno sodelovanja človeka, čebel in narave. Šte-

vilni  posamezniki  iz tega dela Slovenije so bili 

že pred stoletji pomembni inovatorji in učitelji 

na področju čebelarstva tudi v evropskih raz-

sežnostih. 

Panonski del Slovenije predstavljata dva iz-

delka. Leta 2007 so arheologi med izkopava-

nji na območju Nova tabla pri Murski Soboti 

odkrili »prvo damo Slovenije«, tj. najstarejšo 
upodobitev ženske figure, ki jo predsta-

vlja votivni kipec iz žgane gline, nastal pred 

več kot 5500 leti. Original hrani Pokrajinski 

muzej v Murski Soboti, replika  pa je na vo-

ljo turistom v lični embalaži. Drugo značilno 

skupino izdelkov tega dela Slovenije predsta-

vljajo steklarski izdelki Steklarne Rogaška in 

Steklarske Nove. Med njimi so tudi kozarci, ki 

posredno opozarjajo na vrhunska slovenska 
vina v treh vinorodnih deželah Primorski, Po-

savju in Podravju. Reprezentativne kozarce, 

ki predstavljajo slovensko oblikovanje stekla, 

so izdelali v Steklarski Novi v Rogaški Slatini, 

oblikoval pa jih je mednarodno uveljavljeni 

slovenski oblikovalec Oskar Kogoj. 

In še pogled v mediteranski del Slovenije. Tega 

predstavljata izdelek kraških kamnosekov ka-
mniti možnar s tolkačem in serija izdelkov, 

povezanih s Sečoveljskimi solinami pri Porto-

rožu. V teh solinah pridobivajo tudi znameni-

ti solni cvet, ki ni le slast za gastronome in 

gurmane, ampak se odlično ujame v okusih 

čokolade in drugih izdelkih pod tržno znamko 

»Solnce«. To je reprezentativni izbor spomin-

kov, ki opredeljujejo in določajo ta segment tu-

ristične razpoznavnosti Slovenije. Posamezne 

pokrajine in kraje seveda predstavlja še cela 

vrsta drugih izdelkov, ki jih prinaša pričujoči 

katalog v nadaljevanju.

Tako kot je Slovenija raznolika po svojem na-

ravnem okolju in kulturnih oblikah, so razno-

like tudi možnosti za odkrivanje in nakupe 

spominkov. V večjih mestih in turističnih sre-

diščih so posebne trgovine s spominki in pro-

dajni kioski. Veliko zanimivih boste odkrili na 

tržnicah in predvsem na raznih tradicionalnih 

letnih sejmih. Nekateri izdelovalci spomin-

kov uspešno predstavljajo svoje dejavnosti v 

delavnicah odprtih vrat. Tudi ob posameznih 

prireditvah pogosto postavijo stojnice ali pro-

dajna mesta s spominki … 

Torej priložnosti in možnosti 
je dovolj, da ponesete v svoja 
kulturna okolja tudi vsaj del 
narave, ustvarjalnosti ter 
spominov na Slovenijo in 
njene ljudi.

Za spomin... iz Slovenije!

iz Slovenije.Pestro paleto spominkov ponuja tudi Sloveni-

ja, dežela in država številnih naravnih ter kul-

turnih različnosti na stičišču evropskih Alp, 

Mediterana in Panonske nižine. Različnost, 

ki je temelj ustvarjalni pestrosti, temelji prav 

na stičišču teh treh velikih evropskih svetov. 

Pogojena je z značilnimi, po večini naravnimi 

gradivi, ki pomenijo ustvarjalcem spominkov 

izziv za oblikovanje in druge oblike kreativ-

nosti. Temeljno gradivo mediteranskega dela 

Slovenije je kamen, alpskega označuje odnos 

do lesa, panonski del pa predstavljajo glina, 

slama in koruzno ličje. To so seveda temelji 

z bogatimi koreninami v izdelkih, uvrščenih 

v okvire kulturne dediščine. Prav slednje še 

vedno izdelujejo številni posamezniki kot 

nadaljevanje zgodovinskih spominov in kot 

razne vrste značilnih lokalnih in regionalnih 

lončarskih, pletarskih, kovaških in še kakšnih 

tradicij. Pomembno ustvarjalno skupino pred-

stavljajo izdelovalci spominkov, ki  nadgrajuje-

jo in preoblikujejo izdelke kulturne dediščine, 

tako v oblikovalsko-likovnem kot tudi uporab-

nem pogledu. Končno je tu še tretja skupina 

izdelovalcev, ki izdelujejo spominke brez po-

vezav s kulturno dediščino in predstavljajo so-

dobne spomine na gospodarska, družbena in 

duhovna prizadevanja sodobne Slovenije. 

V Sloveniji skrbimo tudi za primerno kako-

vost spominkarske ponudbe. Vrhunski roko-

delski izdelki, ki predstavljajo količinsko jedro 

vseh spominkov, so v trgovinah in na drugih 

prodajnih mestih označeni z razpoznavno bla-

govno znamko »Rokodelstvo-Art&Craft- 

Slovenija«. Znamka zagotavlja vsestransko 

neoporečnost izdelkov, torej njihovo tehno-

loško, estetsko, sporočilno in uporabno kako-

vost. Prav vsi kakovostni spominki in izdelki, 

ki imajo spominkarski značaj, pa so označeni 

s tržno znamko turizma Slovenije. Obe 

znamki sta torej turistom v Sloveniji pomemb-

na pomoč pri izbiri in odločanju, kaj in katere 

izdelke bodo dobili, prejeli, kupili ali vzeli za 

spomin na posamezne krajevne ali lokalne po-

sebnosti, pestrosti pokrajinskih vrednot ali na 

državo kot celoto.

Izbrano in predvsem razpoznavno spomin-

karsko ponudbo Slovenije ne predstavlja le en 

izdelek, ampak skupina različnih, ki na naj bolj 

zaokrožen  način odslikujejo ustvarjalno spo-

minkarsko ponudbo na stičišču Alp, Medite-

rana in Panonske nižine. Osrednji del Slovenije 

predstavljajo trije izjemni izdelki. Iz Ribniške 

doline izvirata lončena piščalka v obliki konja 
z jahačem (»Konjiček, ki v riti piska«) in mini-

aturni okrasni šopek izdelkov lesne galan-
terije (»Suhe robe«), izdelkov, ki se ponašajo z 

dokumentirano kontinuiteto izdelovanja od 2. 

polovice 15. stoletja. Stičišče Alp, Mediterana 

in Panonske nižine na ozemlju Slovenije je neke 

vrste neskončni, povezujoči prstan različnosti 

in ustvarjalnosti. »Slovenija – prstan Evrope« 

je slogan izdelka, ki je replika prstana iz Slo-
venskega etnografskega muzeja v Ljubljani 
in hkrati opozarja, da Slovenija ponuja v svoji 

spominkarski ponudbi tudi replike izdelkov 

kulturne dediščine, ki jih najpogosteje prodaja-

jo v muzejskih trgovinah. 

Spomini ...

Za spomin... iz Slovenije!
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Različnost gradiv – pestrost ustvarjalnosti
Za posamezne pokrajine Slovenije so značilna tudi lokalna gradiva, 

ki že stoletja predstavljajo temeljna sredstva za izražanje ustvarjalnosti. 

Na Primorskem in v slovenski Istri je tako gradivo prav gotovo kamen, ki 

ni pomenil le temeljnega gradbenega gradiva, ampak so iz njega izdelovali 

številne uporabne in okrasne predmete. Danes je kamen, zlasti na Krasu, 

temeljno gradivo kamnoseškim izdelkom. Del alpskega sveta Slovenije 

označuje naravno gradivo, in sicer ovčja volna, ki je temelj številnim pletenim 

izdelkom in izdelkom iz polsti. Dobršen del slovenskega ozemlja seveda 

zaznamuje les. Les je pravzaprav gradivo št. 1 v Sloveniji in se uporablja v 

najbolj razvejanih področjih rokodelskega ustvarjanja. Podobno velja tudi 

za šibje, lesno oblanje in slamo. Slama kot ustvarjalno gradivo je poleg gline 

najbolj odločno zaznamovala panonski del Slovenije, to sta pretežno njena 

severovzhodni in jugozahodni del. Nahajališča gline, tudi dokaj različne po 

sestavi in barvi, so bila že pred davnimi stoletji izhodišča za razvoj nekaterih 

lončarskih središč.

ZemljevidIzbrane značilnosti krajev in pokrajin
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oblancev in zimzelenega rastlinja, ki jo od 1. 

svetovne vojne meščani nosijo k blagoslovu 

na cvetno nedeljo. Kot značilnost osrednje 

Slovenije s področja kulinaričnih spomin-

kov je prav gotovo kranjska klobasa, ki je 

najbolj znan prehranski izdelek Slovenije 

tudi po svetu. V Sori pri Medvodah vsako 

leto poteka državno tekmovanje za najbolj-

še kranjske klobase, ki so seveda zaščitene 

t  Ljubljanski zmaj

Fige Prešernove
e

t  Kranjska klobasa

in jih še vedno pripravljajo po starem recep-

tu, prvič zapisanem na začetku 19. stoletja. 

Ena od pomembnih javnih kulturnih, komu-

nikacijskih in političnih točk za srečevanja, 

prireditve, shode in druženja je na Prešer-

novem trgu ob spomeniku največjemu slo-

venskemu pesniku dr. Francetu Prešernu 

Ljubljana, osrednja Slovenija in Zasavje

(1800-1849). Z njegovim življenjem je pove-

zan tudi vrhunski konditorski izdelek, »fi ge 
Prešernove«, oblite s črno in belo čokolado. 

Pesnik je namreč za časa svojega življenja 

pogosto imel v žepu plašča suhe fi ge in otro-

ci so klicali za njim »Doktor, fi g, fi g!« 

e

Ljubljana, osrednja Slovenija in Zasavje
Poleg teh predstavljajo Ljubljano kot glavno 

mesto Slovenije in celotno osrednjo Slove-

nijo tudi maskote v stiliziranih oblačilnih 

videzih posameznih slovenskih pokrajin, 

kakršni so bili značilni do 19. stoletja, danes 

pa se v njih kostumsko preoblačijo člani in 

članice folklornih skupin. Ljubljano predsta-

vljajo tudi različne pomanjšane upodobitve 

ljubljanskega zmaja, ki je upodobljen v 

mestnem grbu, predvsem pa na znameni-

tem Zmajskem mostu čez Ljubljanico, ki 

predstavlja eno od pomembnih mestnih po-

sebnosti. Naslednja ljubljanska posebnost 

je tudi velikonočna butarica raznobarvnih 

V ponudbi Zavoda za 
turizem Ljubljana je 
cela vrsta kakovostnih 
spominkov, ki so označeni 
z znamko »Ljubljanski 
spominek«. 

9

Ljubljanska velikonočna 
butarica

Repliki prstana iz 
Slovenskega etnografskega 
muzeja v Ljubljani
e

Ljubljana, osrednja Slovenija in Zasavje

Ljubljana, osrednja Slovenija in Zasavje
muzeja v Ljubljani
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storih. V starem žebljarskem in kovaškem 

središču Kropi kujejo prikupne ročne sveč-
nike, po načrtu znamenitega arhitekta Jo-

žeta Plečnika (1872-1957). V številnih kra-

jih na Gorenjskem deluje cela vrsta odličnih 

čebelarjev, ki z medom, medico in drugimi 
čebeljimi izdelki sooblikujejo ponudbo na-

ravnih dobrot. O pomembnosti čebelarstva 

za Gorenjsko in celotno Slovenijo hranijo 

izjemna pričevanja v Čebelarskem muzeju 

v Radovljici. Od starih lončarskih središč na 

Gorenjskem se je ta dejavnost ohranila le še v 

Komendi in okolici. V Gmajnici pri Komendi 

deluje lončar Franc Kremžar in nadaljuje 

lončarsko dediščino komendskih lončarjev. 

V bližnjem Kamniku je rokodelska dejavnost 

s koreninami v sredini 19. stoletja. Kera-

mična delavnica zlasti od leta 1911 izdeluje 

okrasno in uporabno keramiko v tehnologiji 

fajanse, med katero je najbolj razpoznavni 

izdelek t. i. kamniška majolika. Rokodel-

ska delavnica Kosmač iz Bistrice pri Tržiču 

izdeluje odlične replike najrazličnejših upo-

rabnih in okrasnih predmetov iz lesa, ki jih 

hranijo muzeji in zasebne zbirke. Med njimi 

so lesene žepne sončne ure, kakršne so 

uporabljali tudi pastirji na Veliki planini nad 

Kamnikom. V Železnikih izdelujejo iz ročno 

oblikovanega medenega testa medenjake, 

ki jih poznamo pod imenom »dražgoški 
kruhki«. Ime so dobili po vasi Dražgoše nad 

Železniki in pomenijo enega od pomembnih 

daril za otroke, zaljubljene, ob raznih pra-

znikih in življenjskih mejnikih.

Potičnica za peko potice
e  

9

Med, medica in sadje v medu

Gorenjska

9

Blejski zvonček želja

Rajska ptica z Bleda
e

Osrednji sodobni spominek Bleda  je mini-

aturni zvonček želja, ki predstavlja spo-

min na popularni zvonec v zvoniku cerkve 

na otoku, na katerega turisti pozvanjajo za 

uresničitev najrazličnejših želja. Zvonček je 

povezan tudi z legendo o potopljenem zvo-

nu v Blejskem jezeru. V bližnjem Bohinju s 

čudovitim alpskim jezerom pridelujejo pi-

kantni zorjeni sir »bohinjski mohant«, ki 

navdušuje največje gurmane. Poleg neposre-

dnega uživanja v obliki namaza ali zabele je 

primeren tudi za peko pikantnih mohanto-
vih piškotov. Eno od značilnih ustvarjalnih 

dejavnosti alpskega sveta predstavlja paleta 

najrazličnejših izdelkov iz lesa. Med njimi 

so tudi naravnost fi ligransko izrezljani 
golobi, prispodobe sv. duha, ki so jih in jih 

obešajo nad mize v osrednjih bivalnih pro-

Gorenjska je bila med tistimi 
slovenskimi pokrajinami, ki 
se je med prvimi vključila 
v razvoj turizma. Ta je bil 
sočasen evropskemu. Tako 
so npr. na Bledu že od l. 1851 
ponujali grafi čno upodobitev 
jezera s cerkvijo na otoku 
in gradom kot enega prvih 
pravih spominkov v Sloveniji.

Gorenjska
9

Plečnikov svečnik

t  Kamniška majolika

9

Dražgoški kruhek

Gorenjska
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Fotografija: Tomo Jeseničnik

Prodajalne: 
Idrija, Mestni trg 16, 5280 Idrija

Tel./faks: 00386(0)5 3771359 • Tel.: 00386(0)5 3722303
Ljubljana (v odpiranju), Gallusovo nabrežje 7, 1000 Ljubljana

Tel.: 00386(0)31 285 386 • 00386(0)40 798 203
E-naslov: studiokoder@siol.net

www.idrija-lace.si

Koder  17/11/08  9:29  Page 1

Dejavnost je prišla v te kraje z rudarskim 

življem, ki se je naseljeval na območju de-

lovanja nekdanjega rudnika živega srebra 

v Idriji. Za razvoj klekljanja in predvsem 

strokovnega klekljarskega znanja je velikega 

pomena Čipkarska šola v Idriji, ki deluje že 

od leta 1876. Idrijske čipke imajo zaščiteno 

geografsko poreklo, njihov razvoj pa zadnja 

leta poteka tudi v smeri sodobnih klekljanih 

modnih oblačil in dodatkov. 

Mesarstvo Podobnik iz Čepleza nad Cer-

knim izdeluje vrhunske trajne suhomesnate 

izdelke, ki se imenujejo čepleški (prvotno 

šebreljski) želodci. Nadevani želodci zorijo 

med deščicami v izjemnih naravnih klimat-

skih pogojih, so zelo mesnati in kalorično 

uravnoteženi prehranski izdelki. Zato so 

pogosta gurmanska predjed ali samostojni 

narezki za najrazličnejše priložnosti.

Glavni spominek Idrijskega 
in cerkljanskega so prav 
gotovo klekljane idrijske 
čipke.

Idrijsko, Cerkljansko

t  Idrijska čipka

Idrijsko, Cerkljansko

Čepleški želodec  q
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Kraški brinjevec
e

Primorska in slovenska Istra

jini kuhajo tudi odlični kraški brinjevec in 

teranov liker. V sosednjih Brkinih kuhajo 

oz. destilirajo brkinski slivovec, žganje z 

zaščiteno označbo geografskega porekla. 

Temeljno gradivo Krasa je kamen, ki je sto-

letja navdihoval kamnoseke za izdelovanje 

uporabnih in okrasnih predmetov ter stavb-

nih členov. Kamniti možnar s tolkačem je 

tudi danes splošno uporaben predmet pri 

pripravi jedi. Izdeluje ga vrhunski kamnosek Refošk
e

Jernej Bortolato v Pliskovici. V slovenskem 

delu Istre, slikovitem in razgibanem gričev-

natem območju, ki sega sicer še na sosednjo 

Hrvaško, pridelujejo odlično oljčno olje, ki 

ima prav tako zaščiteno geografsko poreklo. 

Poleg oljčnega olja uvrščamo med značilne 

in vrhunske spominke tega dela Slovenije 

še izdelke iz morske soli in solnega cveta 
pod blagovno znamko »Solnce«. Sol in solni 

cvet pridobivajo v Sečoveljskih solinah. Med t   Zelen

Rumena Rebula q

izvrstne sadne sladice tega dela Slovenijo sodi-

jo fi govi hlebčki, ki so verjetno najbolj origi-

nalni in predvsem človeku prijazni  spominki. 

Primerni so za hranjenje in uživanje tudi po 

več mesecev, čeprav so brez dodanega sladkor-

ja in konzervansov.

Primorska in slovenska Istra
Med njimi še zlasti tista, ki jim pravimo 

izvirna ali avtohtona. Med temi so temno 

rdeči rubinasti kraški teran, na območju 

slovenske Istre refošk in malvazija, sle-

dijo še  v Vipavski dolini zelen, pinela, 
grganja in klarnica, v Goriških Brdih pa 

rebula. V tej vinorodni deželi pridelujejo 

tudi druga, mednarodno poznana vina, kot 

so sauvignonaise (novo ime za nekdanji to-

kaj), barbera, modri pinot, merlot, cabernet 

sauvignon, beli in sivi pinot, chardonnay, 

Brez dvoma so najbolj 
značilen spominek Primorske 
vrhunska vina vinorodne 
dežele istega imena. 

Kraški pršut q

 9 
Kamniti možnar s tolkačem

Primorska in slovenska Istra

q

Morska sol 
iz Sečoveljskih 
solin

sauvignon in druga. Drug pomemben spo-

minek tega območja, zlasti še Krasa, pred-

stavlja kraški pršut, ki je v zadnjem času 

dobil še družbo v vipavskem pršutu. Za 

kraški pršut velja uveljavljena kombinacija 

s kraškim teranom, vendar pa v tej pokra-

Kraška vina in teranov liker
t  
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Ribnica  12/11/08  14:13  Page 1

Notranjska

14

Notranjska
Najbolj obsežno spominkarsko ponudbo so 

razvili v Postojnski jami, Predjamskem 
gradu in v Škocjanskih jamah. Ob presi-

hajočem Cerkniškem jezeru, ki je vzbujalo 

raziskovalna zanimanja že od 17.stoletja, pa 

ponujajo predvsem maskote čarovnic ali 
coprnic, ki naj bi imele svoje domovanje na 

Slivnici nad Cerkniškim jezerom.

Notranjska je značilna 
kraška pokrajina s številnimi 
kraškimi pojavi.

t  
Čarovnica s Slivnice 
nad Cerkniškim jezerom

Monografi ja 
»Park Škocjanske jame«
e

9

Otroška slikanica 
»Zmaj v Postojnski jami«

9

Upodobitev močerila 
ali človeške ribice

Notranjska
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Ribniška dolina, 
                   Kočevska, Dolenjska 
                               in Bela krajina
                   Kočevska, Dolenjska 

terega nalivajo to vino. Vrč je oblikovan v po-
dobi petelina, ki je zaščitni znak in upodobi-

tev v grbu Šentjerneja, enega od pomembnih 

središč cvičkove dežele. Dolenjski muzej v 

Novem mestu hrani izjemno bogastvo ar-
heoloških najdb, med katerimi je tudi vrsta 

tistih, ki sodijo v situlsko umetnost. Replike 

nekaterih najdb ponuja muzejska trgovina. 

Cesta čez Gorjance privede do Bele krajine, 

pokrajine, ki jo na drugi strani obdaja reka 

Kolpa. V Beli krajini izdelujejo pobarvana in 

z ornamenti okrašena velikonočna jajca, ki 

se imenujejo belokranjske pisanice in dr-
sanke. Druga posebnost so belokranjske 
vezenine in platno, med tradicionalnimi 

glasbili pa je turistom na voljo lončeni bas 
ali gúdalo. 

9

Kočevski med

9

Belokranjska drsanka 
in pisanica

9

Ribniški šopek suhe robe

Ribniška dolina, Kočevska, Dolenjska in Bela krajina

Ribniška dolina, 
                   Kočevska, Dolenjska 

Trgovanje s temi izdelki ima že stoletne tra-

dicije, nekdaj potujoči prodajalci so zalagali 

z njimi kupce po celotnem jugovzhodnem 

in osrednjem delu Evrope. Simbolni okrasni 

izdelek, sestavljen iz miniatur lesne galante-

rije, je ribniški šopek suhe robe. V ribniški 

dolini se je zaradi nahajališč gline razvilo tudi 

lončarstvo. Njegove tradicije danes nadalju-

jejo še štiri delavnice. Ena od njih, Nosanova 

iz Prigorice, izdeluje tudi  konjičke z jaha-
čem, piščali, ki jim pravimo, da so »konjički, 

ki piskajo v riti«. Posamezne primerke takih 

konjičkov hranijo tudi nekateri evropski mu-

zeji. Na sosednjem Kočevskem je doma koče-

vski gozdni med, ki ima priznano označbo 

geografskega porekla in s tem zagotovljeno 

zaščito kakovosti, značilnosti in tradicije. 

Kakovost tega medu zagotavlja predvsem če-

belja paša, saj se le-ta odvija v ekološko neo-

krnjenem gozdnem okolju. Glavni spominek 

Dolenjskega pa je največji posebnež med slo-

venskimi vini, rubinasti cviček. Vino vzbuja 

zanimanje zaradi svojih nizkih alkoholnih 

vrednosti, prijetne arome in posebnih la-

stnosti, ki pomagajo pri prebavljanju mesnih 

in mastnih jedi ter prebavi nasploh. In, če je 

že govor o cvičku, je tu še značilni vrč, iz ka-

Ribniško dolino predstavlja 
paleta uporabnih in okrasnih 
izdelkov lesne galanterije, ki 
jih poznamo kot »ribniško 
suho robo«.

Ribniški konjiček 
z jahačem
e

Ribniška dolina, Kočevska, Dolenjska in Bela krajina

t Cviček
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9

Vrhunska bela vina

Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska in Prlekija

jejo od 18.stoletja iz bučnih semen izvrstno 

štajersko-prekmursko bučno olje. Upo-

raba tega aromatičnega olja je večstranska, 

za pripravo najrazličnejših jedi in solat, celo 

za preliv čez vaniljin sladoled. Tudi sama 

bučna semena se uporabljajo v prehrani, v 

gostilni Rajh v Bakovcih pri Murski Soboti 

v Prekmurju pa jih oplemenitijo še z razni-

mi okusi in jih ponujajo v ličnih embalažah. 

Še en vrhunski prehranski izdelek pozna ta 

del Slovenije. To je prleška tünka, ki pred-

stavlja poseben način konzerviranja boljših 

Bučno olje
e

Kozarci »Slovenska 
dvanajstija« oblikovalca 
Oskarja Kogoja, izdelek 
Steklarske Nove iz Rogaške 
Slatine
t

q

Prleška tünka

delov svinjine. Te najprej nekoliko podimijo 

ali pokuhajo, nato spečejo in ohladijo. Ohla-

jene zložijo v lesene čebre ali posode in jih 

temeljito zadelajo z zaseko. Tako shranjeno 

meso ohrani izjemno sočnost. 

Tu so doma najboljši laški in renski rizlin-

gi, najbolj kakovostni in izvirni šipon pa 

ima domovino v Prlekiji. V Radgonsko-Ka-

pelskih goricah pridelujejo izvrstni trami-

nec. Med izvirne sorte nekateri uvrščajo 

tudi ranino, sicer pa pridelujejo tudi zeleni 

silvanec, sauvignon, chardonnay, rumeni 

muškat, rizvanec, beli in modri pinot, ker-

ner in druge. Z vinogradi in dozorevajočim 

grozdjem je od druge polovice 18. stoletja 

Prav gotovo so temeljni 
spominek tega območja 
vrhunska vina, zlasti 
še bela, med katerimi 
nekatera uživajo tudi velik 
mednarodni sloves in ugled.

Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska in Prlekija

Posavje, Kozjansko, Haloze, 
    Štajerska in Prlekija

povezano postavljanje lesenih zvočnih na-

prav, ki se imenujejo klopotci. Prvotno so 

jih postavljali za odganjanje ptičev, danes 

pa so prijetna zvočna kulisa med vinskimi 

goricami v času do in med trgatvijo. Roj-

stna domovina klopotcev je torej na tem 

delu vinorodne Slovenije. Razlikujemo tudi 

dva temeljna tipa: prleškega in haloškega. 

V pomanjšani ali naravni velikosti so danes 

klopotci tudi pogosti spominki. Z vinom in 

pivsko kulturo pa je povezana še ena dejav-

nost. To je steklarstvo oz. steklopihaštvo 

in steklobrusilstvo. Tako nastajajo odlični 

kozarci in drugo pivsko posodje. Središče 

sodobnega steklarstva je v zdraviliškem kra-

ju Rogaška Slatina. Kraj je zaslovel po izje-

mno zdravilnih vrelcih mineralne vode in bil 

že pred stoletji pomembno naravno zdravi-

lišče. Naravne mineralne vode iz Rogaške 

in bližnjih Radencev pomembno zaokroža-

jo paleto spominkarske ponudbe Slovenije. 

Toda vrnimo se k vinu in vinski kulturi. Na 

Lentu v Mariboru raste in vsako leto rodi 

najstarejša vinska trta na svetu. Njeno sta-

rost ocenjujejo na več kot 400 let, zato je 

spomin na to trto lahko za vsakogar svojevr-

stno doživetje tega živega bitja ob reki Dra-

vi. V pustnem času se zlasti najstarejše slo-

vensko mesto Ptuj in njegova bližnja ter tudi 

daljna okolica spremenita v paleto pustnih 

šeg in navad s številnimi šemami. Nekatere 

med njimi pomenijo nadaljevanje pradavnih 

šemskih ritualov z izjemnimi liki. Eden ta-

kih je korant ali kurent. Spomin na sreča-

nje z njim predstavljajo maskote v njegovi 

podobi in izvrstna strokovna monografi ja. 

Na Štajerskem in v sosednjem Prekmurju, 

o katerem bo govor v nadaljevanju, pridelu-

Kurent
e
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Koroška
Koroška, ena od značilnih 
alpskih pokrajin, se lahko 
pohvali z dvema vrhunskima 
prehranskima izdelkoma, 
ki postajata vedno bolj tudi 
spominka.

To sta koroški rženi kruh in koroški 
mošt. Številni turisti, ki obiskujejo pred-

vsem turistične kmetije in nekatere gostilne 

v tem delu Slovenije, ju pogosto kupujejo in 

odnesejo na svoja domovanja. Značilne spo-

minke Slovenj Gradca in Mislinjske doline 

predstavljajo lectarski izdelki  medičarstva 

in svečarstva Perger iz Slovenj Gradca, ki si-

cer pomenijo ohranjanje te stare skupne av-

stroogrske rokodelske dejavnosti in njenih 

izdelkov. izdelkov. 

t Lectovo srce

t Rženi kruh

Tukaj je bilo nekdaj veliko lončarskih središč, 

ki so izdelovala tudi posebno vrsto črne lon-
čevine. Danes to tradicijo in spominkarsko 

posebnost ohranja le še nekaj posamezni-

kov. Iz slame še vedno pletejo in sestavljajo 

razna okrasna, praznična prostorska obesila 

in žitne vence, ki jih imenujejo douž(n)jeki 
ali lüjstri. Z njimi se nekoč krasili prostore 

ob praznovanjih žetve, porokah, tudi v bo-

žičnem času, danes pa so pogost okras sta-

novanjskih prostorov in gostinskih lokalov. 

Drugo pogosto uporabljano naravno gradi-

vo za spletanje raznih uporabnih in okra-

snih predmetov je koruzno ličje ali bilje. V 

okviru spominkarske ponudbe ohranjajo v 

Prekmurju tudi stare tradicije okraševanja 

velikonočnih jajc, ki jih imenujejo remenke 
ali rumenke. Med prehranskimi izdelki, ki 

pogosto najdejo mesto v prtljagi turistov 

Prekmurje predstavlja 
najbolj severovzhodno 
ležečo slovensko pokrajino 
med levim bregom reke 
Mure in Madžarsko.

Prekmurje

t Cekar iz ličja

9

Bučna semena

Pütra   q

Prekmurje

Bučna semena

kot spominki je bilo že v prejšnjem poglavju 

omenjeno bučno olje in bučnice. Seveda pa 

je prav tako cenjena prekmurska šunka, ki 

sodi med zaščitena živila z označbo geograf-

skega porekla. Izdelovanje prekmurske šun-

ke temelji na stoletnih tradicijah konzervi-

ranja svinjskih stegen. Izdelek ima značilen 

vonj in okus zrelega suhega mesa in slanine, 

dopolnjuje pa ju žlahtna aroma po dimu in 

zmerna slanost.
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4245 Kropa 7a, Slovenija
Tel.: 04 53 37 300, 
Faks: 04 53 37 310
E-po{ta: uko.kropa@uko.si
www.uko.si
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Dandana{nji je ro~no delo anahronizem ali pa plemenita, artisti~no 

nadahnjena obrt. V krajih in obmo~jih z ve~stoletno cehovsko 

obrtni{ko tradicijo se je razvila svojska kultura oblikovanja 

posami~nih materialov. Tak{no sredi{~e, ki je slovelo po kova{ki

obrti, je bila v Sloveniji Kropa. Kraj le`i v predelu, ki je imel `elezno

rudo, in njegovi prebivalci so si `e 1550. leta priskrbeli cesarsko

dovoljenje, da so se smeli ukvarjati s kova{tvom. 

Danes je v svetu obdelava uporabnih izdelkov zgolj industrijska, 

v Kropi pa se je ohranila delavnica, ki nadaljuje izro~ilo petstoletnega

ro~nega umetnega kovanja. Kova{ki mojstri v Umetnem kova{tvu 

Kropa kujejo sve~nike, lestence, okenske mre`e ter druge okrasne 

in uporabne predmete po lastnih zamislih ali po predlo`enih na~rtih.

Kropa  17/11/08  9:28  Page 1

Savinjska in
Šaleška dolina

To so zgornjesavinjski želodci. Posebnost 

njihove izdelave je v sušenju, saj za ta po-

stopek izrabljajo ugodne pogoje predalp-

ske klime kot mikroklimo v prostorih, kjer 

se želodci sušijo. Zgornjesavinjski želodec 

je z geografsko označbo zaščiteno živilo. V 

središču Spodnje Savinjske doline Celju po-

nudijo turistom tudi pestro izbiro izdelkov, 

spominkov, ki so replike muzejskih pred-
metov, povezanih s celjskimi grofi . Med 

njimi so tudi izdelki, ki pomenijo sodobne 

oblikovalske aplikacije celjske dediščine na 

uporabne in okrasne predmete. Kolekcijo 

V Sloveniji poznamo vsaj 
še eno vrsto vrhunskih 
suhomesnatih želodcev.

9

Copati iz polsti

Zgornjesavinjski želodec
e

Savinjska in Šaleška dolina

je z geografsko označbo zaščiteno živilo. V 

takih izdelkov je oblikoval oblikovalec Oskar 

Kogoj, prodajajo pa jih v galeriji z njegovim 

imenom v Celju. V Zgornji Savinjski doli-

ni se je v zadnjih letih razvilo  izdelovanje 

uporabnih in okrasnih izdelkov iz polsti 
(ali fi lca), gradiva iz volne avtohtone pasme 

jezersko-solčavske ovce. Središče tega izde-

lovanja je v Solčavi, sodeluje pa cela vrsta ro-

kodelk iz širšega območja Zgornje Savinjske 

doline.

9

Spominski kovanec 
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spominkov?

Najprej so tu usmerjene prodajalne spominkov 

ter spominkarski kioski v večjih mestih (največ 

jih je v Ljubljani) in turističnih središčih (npr. na 

Bledu, v Postojni). Ponudbe je veliko tudi v de-

lavnicah odprtih vrat in v nekaterih muzejskih 

trgovinah. O muzejskih trgovinah v Sloveniji 

lahko govorimo le v izjemnih primerih, saj obse-

žnejša ponudba še ni zaživela in pogosto izvaja-

jo prodajo manjšega števila izbranih replik in 

tiskovin v okviru muzejskih vratarnic. Dokaj 

velika in kakovostno zelo pestra je ponudba 

na številnih sejmih, turističnih prireditvah, 

raznih javnih praznovanjih, na mestnih trgih 

in tržnicah. Turistom svetujemo, da pri izbiri 

posegajo predvsem po izdelkih, ki so označeni 

z razpoznavnima znamkama »Rokodelstvo-
Art&Craft-Slovenija« in tržno znamko 
slovenskega turizma. S to znamko je ozna-

čena razmeroma obsežna skupina množičnih, 

tudi promocijskih in uporabnih spominkov, 

kot so kape, majice, zastavice, pisala in razni 

drugi, pretežno uporabni predmeti ter izdel-

ki, ki so reprezentativni za spominkarsko po-

nudbo Slovenije in so predstavljeni v uvodu 

pričujočega kataloga. Za nakupe spominkov, 

ki so značilni za Ljubljano, svetujemo tiste, 

ki so označeni s tržno znamko »Ljubljanski 
spominek«.

Resnici na ljubo je treba 
povedati, da je odgovor 
na vprašanje v naslovu 
težak. Predvsem zato, 

ker v Sloveniji ponujamo 
spominke različnih 

kakovosti na zelo različnih 
mestih in na različne načine.

Ljubljana, osrednja Slovenija in Zasavje
Galerija Mak Mestni trg 8 1000 Ljubljana 01 252 49 80 info@galerijamak.com www.galerijamak.com

Muzejska trgovina Lectarija, SEM Metelkova 2 1000 Ljubljana 01 300 87 66 etnomuz@etno-muzej.si www.etno-muzej.si

Dom Ciril-Metodov trg 5 1000 Ljubljana 01 234 76 30 natrgu@dom.si www.dom.si

Galerija Idrijske čipke Mestni trg 17 1000 Ljubljana 01 425 00 51 voncina.irma@siol.net www.idrija-lace.si

Laura, etnogalerija Ciril-Metodov trg 20 1000 Ljubljana 01 433 83 70 info@galerijalaura.si www.galerijalaura.si

Ljubljanček, Grand hotel Union Miklošičeva cesta 1 1000 Ljubljana 05 902 57 27 dusan.orel@amis.net www.ljubljana-souvenirs.com

Medex Miklošičeva cesta 30 1000 Ljubljana 01 431 61 16 medex@medex.si www.medex.si

Piranske soline Mestni trg 19 1000 Ljubljana 01 425 01 90 piranske.soline@soline.si www.soline.si

Rustika Stritarjeva 9 1000 Ljubljana 031 383 247 rustika999@siol.net

Rustika Grajska planota 1 1000 Ljubljana 031 383 247 rustika999@siol.net

Trgovina TIC Adamič Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana 01 306 12 15 tic@visitljubljana.si www.visitljubljana.si

Salon darila Rokus Gosposvetska 2 1000 Ljubljana 01 234 77 17 darila@rokus.com www.darila.com

Salon Zvonček Adamič Lundrovo nabrežje 1 1000 Ljubljana 01 426 25 15 zvoncek@darila.com www.darila.com

Etnogalerija Skrina Breg 8 1000 Ljubljana 01 425 51 61 skrina@s5.net www.skrina.si

Zaščitena kakovostZaščitena kakovost

Z označbo geografskega porekla so označe-

ni nanoški sir, sir tolminc, bovški sir in 
posebnež med siri, pikantni bohinjski mo-
hant. V to skupino zaščite sodijo tudi po-
sebno čisto oljčno olje slovenske Istre, 
prekmurska šunka, kočevski in kraški 
med ter piranska sol iz Sečoveljskih solin, 

kjer pridobivajo tudi izjemno kakovostni 

solni cvet. Zaščiteno geografsko označbo 

imajo štajersko-prekmursko bučno olje, 
šebreljski (sedaj imenovan čepleški) in 

zgornjesavinjski želodec, kraški pršut 
ter prleška tünka. Značilna slovenska sla-

dica prekmurska gibanica ima zaščiten 

tradicionalni ugled ali zajamčeno tradicio-

nalno kakovost. Po tem kriteriju so zašči-

teni tudi testeni žepki, imenovani idrijski 
žlikrofi , v Beli krajini kar tri pogače, in 

sicer belokranjska pogača, belokranjska 
povitica in prosta povitica. Priznanje 

višje kakovosti imajo teletina blagovne 
znamke »Zlato zrno«, med z vsebnostjo 
vlage največ 18 % in HMF največ 15 mg/
kg medu, reja prašičev za meso blagov-
ne znamke »Pigi«, prosta reja piščan-
cev, reja piščancev za meso blagovne 
znamke »Domači gorički piščanec« in 

pira »Izida«.  Seveda pa se uvrščajo v to 

družbo odličnosti tudi slovenske  naravne 
mineralne vode (Juliana, Edina, Costella,  

Tiha, Dana, Kaplja, Primaqua, Jamnica, 

Donat Mg, Tempel, Radenska Classic, Ra-

denska – Petanjski vrelec, Radenska Light, 

Radenska Radin) in žgane pijače. Med sle-

dnjimi so dolenjski sadjevec, gorenjski 
tepkovec, brkinski slivovec, kraški bri-
njevec in kostelska rakíja. Omeniti velja 

nekatera značilna izvirna (avtohtona vina), 

kot so dolenjski cviček, metliška črnina, 
šipon, ranina, zelen, pinela, rebula, kra-
ški teran, klarnica, vitovska grganja, 
refošk, malvazija. Zaščitena je znamenita 

kranjska klobasa, ki je tudi v svetu med 

najbolj razpoznavnimi prehranskimi izdel-

ki iz Slovenije.  V postopku za zaščito so še 

nekatere druge posebnosti in izjemnosti, 

ki pomembno sooblikujejo spominkarsko 

ponudbo s področja gastronomije v Slove-

niji. Tako npr. savinjski ajdnek, zasavska 
jetrnica in drugi.

Z zaščitenim geografskim 
poreklom, geografsko 

označbo, tradicionalnim 
ugledom in višjo kakovostjo 
so označeni številni posebni 
slovenski kmetijski pridelki 

oziroma živila.

niji. Tako npr. savinjski ajdnek, zasavska 
jetrnica in drugi.
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Ribniška dolina, Kočevska, Dolenjska in Bela krajina
Muzejska trgovina Ribnica Škrabčev trg 23 1310 Ribnica 01 836 93 31 miklova.trgovina@amis.net www.miklovahisa.si

Trubarjeva domačija Rašica 69 1315 Velike Lašče 01 788 10 06 info@trubarjevi-kraji.si www.trubarjevi-kraji.si

Trgovina Žefran Glavni trg 1 8000 Novo mesto 041 350 424 irena.hribar.hussein@novomesto.si

TIC Novo mesto Glavni trg 7 8000 Novo mesto 07 393 92 63 irena.hribar.hussein@novomesto.si www.dolenjska.si

Dolenjski muzej Novo mesto, trgovina Muzejska ulica 7 8000 Novo mesto 07 373 11 30 dolenjski.muzej@guest.arnes.si www.dolmuz.com

TIC Šmarješke toplice Šmarješke toplice 115 8220 Šmarješke toplice 07 307 40 73 tic.st@siol.net www.smarjeske-toplice.si

Posavski muzej Brežice, Muzejska trgovina Cesta prvih borcev 1 8250 Brežice 07 496 12 71 ivan.kastelic@guest.arnes.si www.posavski-muzej.si

Antonija Rjvašek, s.p., hotel Terme Topliška cesta 35 8251 Čatež ob Savi 07 493 50 00 info@terme.catez.si www.terme-catez.ci

K2M, d.o.o. Pionirska cesta 3 8350 Dolenjske toplice 07 41 887 362 info@k2m.si www.k2m.si

Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska in Prlekija
Čebelarski center Maribor Streliška cesta 150 2000 Maribor 02 33 18 010 zveza@czdm.si www.czdm.si

Medičar in svečar Glavni trg 5 2000 Maribor 041 716 005 beno.kolaric@gmail.com

Galerija daril Ajda Trg Leona Štuklja 4 2000 Maribor 02 234 51 20 darila.ajda@siol.net www.darila-ajda.si

TIC Maribor Partizanska cesta 6a 2000 Maribor 02 234 66 11 tic@maribor.si www.maribor-pohorje.si

Hiša stare trte Vojašniška ulica 8 2000 Maribor 02 251 51 00 stara-trta@maribor.si www.maribor-pohorje.si

Skrinja Gosposka ulica 28 2000 Maribor 02 234 26 35 skrinja@siol.net www.skrinja.si

Ptujske vedute - TIC Ptuj Slovenski trg 6 2250 Ptuj 02 779 60 11 ptuj@vedute.si www.vedute.si

Ptujske vedute - na Ptujskem gradu Na gradu 1 2250 Ptuj 02 778 87 80 ptuj@vedute.si www.vedute.si

Ptujske vedute - hotel Mitra Prešernova ulica 6 2250 Ptuj 02 787 74 55 ptuj@vedute.si www.vedute.si

TIC Jeruzalem Jeruzalem 8 2259 Ivanjkovci 02 719 45 45 ticjeruzalem@jeruzalem.si www.jeruzalem.si

TIC Ormož Grad Ormož, Kolodvorska c. 9 2270 Ormož 02 741 53 56 tic.ormoz.grad@siol.net www.ormoz.si

Center DUO Grajska 11 2310 Slovenska Bistrica 031 292 331 cduo@keramikacenter.com www.keramikacenter.com

Grajska trgovina “Lodn” Grajska 11 2310 Slovenska Bistrica 02 805 53 56 zavod.grad@siol.net www.zavod-ksb.si

Laneni izdelki “Biovez” Visole 34 2310 Slovenska Bistrica 040 422 584 info@biovez.si www.biovez.si

TIC Slovenska Bistrica Trg svobode 17 2310 Slovenska Bistrica 02 843 08 10 ti.center@amis.net www.tic-sb.si

Soven, d.o.o. Belingerjeva 19 2352 Selnica ob Dravi 02 671 39 21 soven@siol.net www.soven.si

Pokrajinski muzej Celje, Muzejska trgovina Muzejski trg 1 3000 Celje 03 428 09 62 muzej@pokmuz-ce.si www.pokmuz-ce.si

Celjska Mohorjeva družba Prešernova 23 3000 Celje 03 490 14 21 knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si www.mohorjeva.org

Etno galerija Celeana Slomškov trg 4 3000 Celje 03 544 13 12

“Lodn”, muzejska trgovina Ptujska cesta 23 3252 Rogatec 03 818 62 00 muzej.rogatec@siol.net www.muzej-rogatec.si

Cvetličarna MB in darilni butik Šlandrov trg 20 3310 Žalec 03 571 55 77 info@cvetlicarna-mb.si

TIC Žalec Šlandrov trg 25 3310 Žalec 03 710 04 34 zkst.tic@siol.net www.zkst-zalec.si

TIC in Flosarska zbirka Ljubno Plac 3 3333 Ljubno ob Savinji 03 838 14 92 obcina.ljubno1@siol.net www.ljubno.si

Darila Don Cesta prvih borcev 16 8250 Brežice 07 49 61 269

Prodajna galerija Ambienta Cesta krških žrtev 44 8270 Krško 07 49 25 570 info@galerijaambienta.com www.galerijaambienta.com

Galerija DUO Center DUO, Puščenjakova 1 9241 Veržej 051 654 778 center.duo@siol.net www.centerduo.si

Galerija Terakota Krapje 26 9241 Veržej 041 795 543 info@terakota.si www.terakota.si

Prekmurje
Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja Mala Polana 103 9225 Velika Polana 02 573 70 36 pomelaj@volja.net www.pomelaj.si

TIC Moravske toplice Kranjčeva 3 9226 Moravske Toplice 02 538 15 20 tic.moravci@siol.net www.moravske.toplice.com

Javni zavod Krajinski park Goričko Grad 191 9264 Grad 02 551 88 60 park.goricko@siol.net www.park-goricko.org

Koroška
TIC Slovenj Gradec Glavni trg 24 2380 Slovenj Gradec 02 881 21 16 tic@slovenj-gradec.si www.slovenj-gradec.si

Rokodelski center Koroške Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec 02 884 29 27 info@podjetniškicenter-sg.si www.podjetniskicenter-sg.si

Rokodelnica Prežihova 22p 2390 Ravne na Koroškem 02 870 66 63 katja.gradisnik@zipcenter.si www.zipcenter.si

TIC Ravne na Koroškem Trg svobode 21 2390 Ravne na Koroškem 02 822 12 19 tic.ravne@siol.net www.ravne.si/tic/

Porcelain Catbriyur Trg 25 2391 Prevalje 041 499 528 porcelain@siol.net www.catbriyur.net

TIC Park Kralja Matjaža Center 101 2393 Črna na Koroškem 02 823 82 69 pkm@siol.net www.crna.si

Savinjska in Šaleška dolina
Gorenje Kulturnica, d.o.o. Cankarjeva 2 3320 Velenje 03 897 03 70 kulturnica@siol.net www.kulturnica.si

Muzej premogovništva Slovenije Stari jašek-Koroška cesta 3320 Velenje 03 587 09 97 trgovina@rlv.si www.rlv.si/muzej/

Muzej Velenje Ljubljanska cesta 54 3320 Velenje 03 898 26 30 info@muzej-velenje.si www.muzej-velenje.si

TIC Velenje Šaleška 3, p.p.123 3320 Velenje 03 896 18 60 tic@velenje.si www.velenje-tourism.si
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Gorenjska
Prodajna galerija Majolka Maistrova 11 1240 Kamnik 01 839 10 81 galerija.majolka@moj.net www.galerija-majolka.si

Svečarstvo Stele Glavni trg 16 1240 Kamnik 01 839 23 39 info@pax.si www.pax.si

Etnogalerija Desetnica Cankarjeva 4 4000 Kranj 04 236 25 20 m-ars@siol.net www.m-ars-sp.si

Kranjska hiša Glavni trg 2 4000 Kranj 04 238 04 50 tic@tourism-kr.si www.tourism-kr.si

Trgovina Medved, Aerodrom Ljubljana Zg. Brnik 130a 4210 Brnik 04 202 14 65

TIC Škofja Loka - LTO Blegoš Kidričeva cesta 1a 4220 Škofja Loka 04 517 06 00 info@lto-blegos.si www.lto-blegos.si

Turistično-informacijska točka - TD Škofja Loka Mestni trg 7 4220 Škofja Loka 04 512 02 68 skofja.loka@siol.net www.skofjaloka.info

Trgovina Ika Mestni trg 13 4220 Škofja Loka 04 512 30 23 info@trgovina-ika.si www.trgovina-ika.si

Turistično-informacijska točka in TD Žiri Loška cesta 1 4226 Žiri 04 505 07 10 turisticno.drustvo@obcina.ziri.si www.ziri.si

A. Primožič 1888 Jobstova cesta 29 4226 Žiri 04 519 25 32 a.primozic@siol.net

Turistično informacijska točka - TD Železniki Na plavžu 58 4228 Železniki 04 514 73 56 td.zelezniki@siol.net www.td-zelezniki.com

TIC in TD Radovljica Gorenjska cesta 1 4240 Radovljica 04 53 15 300 tdradovljica@siol.net

Etnogalerija in turistični servis Pletna Cesta svobode 37 4260 Bled 04 574 37 02 pletna@bled.net

Info središče Triglavska roža Ljubljanska cesta 27 4260 Bled 04 578 02 00 triglavski-narodni-park@tnp.gov.si www.tnp.si

TIC Bled Cesta svobode 10 4260 Bled 04 574 11 22 tdbled@telemach.net www.bled.si

Spominki Bled Ljubljanska cesta 3 4260 Bled 04 576 74 88 minigolfbled@hatmail.com

TD Bohinj Ribčev laz 48 4265 Bohinjsko jezero 04 574 60 10 info@bohinj-info.com www.bohinj-info.com

Rojstna hiša dr. Franceta Prešerna Vrba 2 4274 Žirovnica 04 580 20 92 info@gorenjski-muzej.si www.gorenjski-muzej.si

Prodajalna Kekec - Galerija Aeroart Borovška cesta 82 4280 Kranjska Gora 041 322 518 radman.ivica@siol.net www.radman.si

Trgovina Prezlc Borovška cesta 91 4280 Kranjska Gora 04 588 53 50 prezlc@siol.net www.prezlc.si

Pr Katr Dovje 31a 4281 Mojstrana 041 442 994 triglavske.pravljice@siol.net www.prkatr-dovje.com/main.htm  

Idrijsko, Cerkljansko
TIC Idrija Vodnikova 3 5280 Idrija 05 374 39 16 ticidrija@icra.si www.idrija-turizem.si

Čipkarska šola Idrija Prelovčeva 2 5280 Idrija 05 373 45 70 info@cipkarskasola.si www.cipkarskasola.si

Cipka Art 2000 Mestni trg 14 5280 Idrija 05 372 25 73 cipka-art2000@volja.net www.comcom.si/cipka-art2000

Studio Irma Volčina Mestni trg 17 5280 Idrija 05 377 15 84 voncina.irma@siol.net www.idrija-lace.si

Studio Koder d.o.o. Mestni trg 16 5280 Idrija 05 377 13 59 studiokoder@siol.net www.idrija-lace.si

Trgovina Vanda Mestni trg 13 5280 Idrija 05 377 34 44 vanda.lapajne@siol.net www.vanda-lapajne.si

Primorska in slovenska Istra
Trgovinica Ninina špajza Gradnikove brigade 6 5000 Nova Gorica 05 333 07 10

Čipka Vera Trg Edvarda Kardelja 5 5000 Nova Gorica 05 302 59 22

IC ustanove “Fundacija Poti miru v Posočju” Gregorčičeva 8 5222 Kobarid 05 389 01 66 fundacija.potmiru@siol.net www.potimiruvposocju.si

Center za razvoj podeželja  TRG Vipava Glavni trg 1 5271 Vipava 05 368 70 40 trg.vipava@siol.net www.vipavska-dolina.si

Galerija Oskar Kogoj Nature design Miren 125 5291 Miren 05 395 42 00 oskar.kogoj@siol.net www.galerijaoskarkogoj-sp.si

RR&Co., Mestni stolp Mestni stolp, Titov trg 6000 Koper 05 627 93 80 bojan.lipovac@rr-co.si

Trgovina/galerija Severia Cesta Zore Perello Godina 2 6000 Koper 05 627 88 22 galerija@severia.si http://severia.si/galerija/

Istranka Pristaniška ul. 3 6000 Koper 05 627 21 40 istranka.koper@gmail.com www.sloveniaholidays.com/istranka

Prodajna galerija Art Kidričeva ulica 37 6000 Koper 041 392 175 liljana.gaberc@email.si

Vinakoper, d.o.o. Šmarska cesta 1 6000 Koper 05 663 01 00 vinakoper@vinakoper.si www.vinakoper.si

Galerija Lojzeta Spacala Štanjel 1a 6222 Štanjel 05 769 01 97 gradstanjel@guest.arnes.si www.kras-carso.com

Trgovina Spominek, razstavišče Stolp na vratih Štanjel 6a 6222 Štanjel 05 769 00 18 nassa.desella@siol.net www.kras-carso.com

Mali raj pod kostanji - galerija in vrt Kobdilj 27 6222 Štanjel 05 769 02 06 info@marapoko.com www.marapoko.com

Maona Portorož Obala 14b 6320 Portorož 05 674 03 63 maona@siol.net www.maona.si

Unikat, Art&Hobby Obala 114 6320 Portorož 05 677 51 77

KPSS - Lera Seča 115 6320 Portorož 05 672 13 41 kpss@soline.si www.soline.si

Sun Tours Gift shop Obala 2 6320 Portorož 05 674 85 10 suntours@siol.net www.suntours.si

Galerija-antikvarjat Nostalgija Obala 5b 6320 Portorož 05 674 50 73

Dežela in morje, d.o.o., Darila, souvenir Obala 55 6320 Portorož 05 674 67 72 atlas.portoroz@siol.net www.atlasexpress.eu

TIC Piran Tartinijev trg 2 6330 Piran 05 673 44 40 ticpi@portoroz.si www.portoroz.si

Maona Piran Cankarjevo nabrežje 7 6330 Piran 05 673 45 20 maonapiran@siol.net www.maona.si

Atelje Duka Piran Partizanska ulica 2 6330 Piran 05 673 05 01 atelje-duka@siol.net www.duka.si

Benečanka - piranska sol Ul. IX korpusa 2 6330 Piran 05 673 31 10 benecanka@soline.si www.soline.si

Notranjska
TIC Cerknica Cesta 4. maja 51 1380 Cerknica 01 709 36 36 info@notranjska.eu www.notranjska.eu

Trgovina Pod skalco Jamska cesta 30 6230 Postojna 05 700 01 67 trgovina@turizem-kras.si www.turizem-kras.si

Trgovina Erazem Predjama 1 6230 Postojna 05 751 60 67 trgovina@turizem-kras.si www.turizem-kras.si
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Že v zgodovinskem razvoju so se nekatere de-

javnosti izvajale na domovih, v delavnicah in 

kupci so prihajali v ta okolja. Danes pomenijo 

delavnice odprtih vrat predvsem tudi možnosti 

za spoznavanje posameznih delovnih postopkov 

in neposredno spoznavanje rojstva izdelkov. Pri 

določenih opravilih lahko turisti, torej kupci, 

tudi sami sodelujejo. Tako npr. skoraj v vseh 

lončarskih delavnicah poskusijo sami zavrteti 

lončarsko vreteno in na njem oblikovati kepo 

gline v uporaben izdelek. Ob delavnicah imajo 

posamezni izdelovalci tudi razstavne in proda-

jne prostore, ki kupcem omogočajo pristne in 

neposredne stike z izdelki ter njihovo izbiranje. 

Obisk delavnice odprtih vrat se tako spremeni 

v celovito doživetje, dogodek, ki ne vključuje 

le nakupa, ampak omogoči obiskovalcu nova 

spoznanja in vedenja o lokalnih in regionalnih 

kulturah ter ustvarjalnih prizadevanjih pos-

ameznikov. Obisk delavnice odprtih vrat je torej 

posebne vrste kulturna turistična prireditev.

Notranjska
Lončarstvo Nataša Prestor Laze 3 1370 Logatec 01 754 48 03

Ribniška dolina, Kočevska, Dolenjska in Bela krajina
Suhorobarska galanterija Franc Jaklič Sajevec 16 1310 Ribnica 01 836 21 42 franc.jaklic@amis.net www.suharoba-posode.com

Lončarstvo Lončarstvo Bojc Za vodo 3 1331 Dolenja vas 041 384 102

Lončarstvo Lončarski atelje Jaka Prigorica 113 1331 Dolenja vas 01 836 41 28

Lončarstvo Pogorelec Janez, s.p. Lončarska ulica 22 1331 Dolenja vas 01 836 46 67 loncarstvo.pogorelec@
volja.net

Oblikovanje keramike Andreja Stankovič Ragovska ulica 1a 8000 Novo mesto 041 697 907 andreja@stankovic.si http://unikati.stankovic.si

Izdelava belokranjskih drsank Milena Starešinič Ravnace 5 8331 Suhor 07 305 00 82

Tkalstvo in izdelovanje vezenin Cvitkovič Nada, s.p. Adlešiči 3 8341 Adlešiči 07 307 00 28 nada.cvitkovic@guest.
arnes.si

Lončarstvo Vera Vardjan Veliki Nerajec 8343 Dragatuš 031 705 519 vera.vardjan@volja.net

Pletarstvo Klančičar Ana Marija Ob Sušici 8 8350 Dolenjske Toplice 041 327 810

Lončarstvo Klančičar Majes Vesna Cerovec 34 8350 Dolenjske Toplice 051 382 507 vesna@k2m.si

Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska in Prlekija
Umetnostni kovač Miha Krištof Vinarje 52 2000 Maribor 02 251 26 21

Lončarstvo Lončarski atelje Lorna &Črtomir 
Novak Limbuška cesta 35 2000 Maribor 02 613 25 92 crtomir.jarh@siol.net

Izdelovanje kurentovih mask Marko Klinc Spuhlja 25 2250 Ptuj 02 771 18 40

Izdelovanje lesenih izdelkov Marko Stergar  Hočko Pohorje 17 2311 Hoče 02 618 05 76

Pletarstvo Pletarstvo Kalšek Žiče 62a 3215 Loče 03 576 34 45

Oblikovanje keramike Sašo Rus, s.p., Kerus Kasaze 66b 3301 Petrovče 03 714 02 80 saso.kerus@siol.net

Lončarstvo Saša Žuman Ormoška cesta 27 9240 Ljutomer 02 581 16 06 loncarstvo.zuman@
teleing.com www.loncarstvozuman.si

Prekmurje
Medičarstvo Medičarstvo Celec Štefana Kovača 22 9000 Murska Sobota 02 532 13 52 medenjaki@email.si

Lončarstvo Zelko Franc, s.p. Pečarovci 90 9202 Mačkovci 02 551 11 18 turisticnakmetija.zelko@
volja.net www.park-goricko.org

Ročno tkanje Danijela Topolovec Hodoš 27 9205 Hodoš 040 373 332 bereginja@gmail.com

Medičarstvo Medičarstvo domača obrt Celec 
Jožica Ratkovci 8 9207 Prosenjakovci 02 544 12 39 medicarstvo@sladkopot.si www.sladkapot.si

Izdelava remenk Elizabeta Urisk Dobrovnik 204b 9223 Dobrovnik 0579 90 26 urisk@siol.net

Pletenje iz ličja Marija Rajtar Prvomajska ul. 11 9224 Turnišče 02 572 14 10

Pletarstvo in slamnikarstvo Doznjek “B. in J. Smodiš”, Janez 
Smodiš Lipovci 119 9231 Beltinci 02 541 23 90 doznjek@gmail.si www.slama.si

Koroška
Aranžmaji iz suhega cvetja in žit Berta Placet Sveti Primož 66 2366 Muta 02 876 12 05

Čevljarstvo Jože Levovnik Šolska ulica 3 2380 Slovenj Gradec 02 884 14 78

Steklarski izdelki Steklarski studio Matjaž Gostečnik Ozka ulica 4 2380 Slovenj Gradec 041 668 207 gral_dizajn@netsi.net

Svečarstvo Svečarska delavnica Perger Glavni trg 34 2380 Slovenj Gradec 02 884 14 96

Kovaški izdelki Vlado Zupančič Muratova ulica 5 2380 Slovenj Gradec 041 741 993

Usnjarstvo Usnjena galanterija Handanović Poštna ulica 4 2380 Slovenj Gradec 051 455 543

Lončarstvo Galerija Glinene zgodbe družine 
Juvan Pod gradom 34 2380 Slovenj Gradec 0590 311 82

Lončarstvo ARR, Saša Djura Jelenko Dovže 58a 2382 Mislinja 041 748 009 info@arr-jelenko.si www.arr-jelenko.si

Izdelki iz zelišč Fanika Jeromel Velika Mislinja 15 2382 Mislinja 031 275 603 fanika.jeromel@siol.net

Lončarstvo Betka Jelenko Dovže 58b 2382 Mislinja 031 550 125 betka.jelenko@gmail.com

Izdelovanje diatoničnih harmonik Karmen Veronika Kotnik Mislinjska Dobrava 
41a 2383 Šmartno pri Slovenj 

Gradcu 031 257 262 karmen.kotnik@amis.net www.kotnik.si

Orodno in podkovno kovaštvo Anton Strmečnik Legen 127 2382 Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 02 885 36 78

Lončarstvo Marija Rudolf Kotlje 73 2394 Kotlje 031 204 638 marija.rudolf@siol.net

»Dober dan, je kdo doma?« 
                               - ali delavnice odprtih vrat

»Dober dan, je kdo doma?« - ali delavnice odprtih vrat

Delavnice odprtih vrat pravzaprav niso nobena novost. Predstavljajo le razširitev ene od 
možnih oblik za spoznavanje izdelovalcev in predvsem njihovih izdelkov na celotno paleto 

spominkarske ponudbe.

Ljubljana, osrednja Slovenija in Zasavje
Umetnostno steklopihaštvo Matjaž Izlakar-Germ Klemenčičeva 12 1000 Ljubljana 041 333 877 m.izlakar-germ@siol.net

Pletarstvo, slamnikarstvo Berta Jakob Sojerjeva 6a 1000 Ljubljana 031 331 295 douznjek@siol.net www.douznjek.com

Izdelava glasbil Darko Korošec Preglov trg 1/VI 1000 Ljubljana 041 503 863 info@glasbila-korosec.si www.glasbila-korosec.si

Pletilstvo Atelje Mojce Kavčič Križevniška  14 1000 Ljubljana 041 768 489 mojca.kavcic@siol.com www.mojcakavcic.com

Goslarstvo Atelje Demšar Žabjak 3 1000 Ljubljana 01 426 25 31 demsar@demsarvioline.si www.demsarvioline.si

Steklarski izdelki Glass Glažar Karmen, s.p. Hraše 38 b 1216 Smlednik 01 362 81 16 glassa@siol.net

Cvetnonedeljske butarice Družina Mrvar V Karlovce 51 1261 Ljubljana- Dobrunje 01 542 03 66 Info@Izdelki-mrvar.si www.izdelki-mrvar.si

Izdelava glasbil Milan Oreški Pšata 19 1262 Dol pri Ljubljani 01 562 65 57 milanorseki@gmail.com

Oblikovanje keramike in izd. klekljanih čipk Rokodelstvo Katarina Spruk Volčji potok 39a 1235 Radomlje 041 244 593 katarina.spruk@email.si

Svečarstvo Rafael Samec Na grivi 16 - Dragomer 1351 Brezovica 01 756 60 80 rafael@samec.si www.samec.si

Puškarstvo Klemen Šteh Kamnik pod Krimom 
120 1352 Preserje 01 363 32 44 puskarstvo.steh@siol.net www.puskarstvo-steh.com

Izdelava pirhov Franc Grom Stara Vrhnika 90a 1360 Vrhnika 01 755 75 91 zoran.grom@siol.net

Gorenjska
Lončarstvo Franc Kremžar Gmajnica 65 1218 Komenda 01 834 15 94 polona.kremzar@siol.net

Keramika Eti Svit, d.o.o. Bakovnik 4a 1241 Kamnik 01 830 36 11 Svit@eti.si

Kolarstvo Aleš Golob Nevlje 17 1241 Kamnik 031 717 397

Skodlarstvo Bojan Koželj Stahovica 29a 1242 Stahovica 01 832 55 74 bojan.kozelj@siol.net

Izdelovanje diatoničnih in klavirskih harmonik Zupan harmonike Mengeš, d.o.o. Rašiška 7 1234 Mengeš 031 630 234 info@zupan-harmonika.si www.zupan-harmonika.si

Izdelava krpank Margareta Vovk-Čalič Cesta na klanec 28 4000 Kranj 041 735 939 www.m-ars-sp.si

Lončarstvo Štembergar Zupan Barba, s.p. Krožna pot 11,Voglje 4208 Šenčur 04 259 12 91 stembergar.lonec@siol.net

Unikatni izdelki iz lesa Matija Hiršenfelder Stara loka 152 4220 Škofja Loka 041 200 906 matija@hirsenfelder-sp.si www.hirsenfelder-sp.si

Rezbarstvo Podlogar Plestenjak Petra, s.p. Demšarjeva cesta 11 4220 Škofja Loka 04 513 72 60

Izdelava dražgoških in loških medenih kruhkov Cirila Šmid Na kresu 8 4228 Železniki 04 510 14 10 drazgoski.kruhki@email.si

Izdelava dražgoških in loških medenih kruhkov Darinka Megušar Na kresu 7 4228 Železniki 031 500 676 drazgoski.kruhki@email.si

Izdelava hišnih duhcev - golobčkov iz lesa Andrej Ozebek Mošnje 18d 4240 Radovljica 04 533 80 64

Izdelava lokov Aci Oblak Gradnikova 36 4240 Radovljica 04 531 05 02

Lončarstvo Urban Magušar Trubarjeva 1 4240 Radovljica 041 734 808 urban.magusar@s5.net www.magusarjevahisa.si

Umetnostno kovaštvo Pintar Štefan, s.p. Rovte 12 4244 Podnart 041 378 957

Umetnostno oblikovanje stekla Stojan Višnar Vrba 39 4248 Lesce 031 683 519

Izdelki iz lesa Delavnica domače in umetnostne 
obrti Kosmač Pod Šijo 7 4290 Tržič 04 596 17 87 kosmac.zalascek@siol.net

Izdelava gorjuških pip  Alojz Lotrič Gorjuše 27 4264 Bohinjska Bistrica 04 572 13 06

Idrijsko, Cerkljansko
Izdelovanje idrijskih čipk Lapajne Vanda, d.o.o. Mestni trg 13 5280 Idrija 05 377 34 44 vanda.lapajne@siol.net www.vanda-lapajne.si

Izdelava in oblikovanje idrijskih čipk Studio Koder Mestni trg 16 5280 Idrija 05 377 13 59 info@idrija-lace.si www.idrija-lace.si

Primorska in slovenska Istra
Poslikava panjskih končnic Čopi Nadja, s.p. Čezsoča 113 5230 Bovec 05 388 63 82 rene.copi@siol.net

Izdelava  diatoničnih harmonik Harmonike Rutar Selo 86a 5262 Črniče 031 611 638 info@rutarharmonika.
com www.rutarharmonika.com

Kamnoseški izdelki Kamnoseštvo Tavčar Povir 54b 6210 Sežana 05 731 19 20 kamnosestvo.tavcar@
siol.net

Izdelovanje miniatur Janko Samsa Žirje 26 6210 Sežana 05 734 22 11

Kamnoseški izdelki Kamnoseški izdelki Jernej 
Bortolato Pliskovica 18 6221 Dutovlje 05 764 22 62 bortolato@siol.net

Izdelava miniatur stiliziranih lutk  
slovenskih narodnih noš Galerija atelje Arka, Vilina Hauser Gregorčičeva 12 6310 Izola 041 769 722
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dejavnostim in tehnologijam. Po  Dravski 

dolini pridemo do Dravograda, kjer zavijemo 

proti Slovenj Gradcu. To staro mesto v osr-

čju Mislinjske doline se od leta 1977 ponaša 

s slovenskimi bienalnimi razstavami domačih 

in umetnostnih obrti, načrtovano rokodelsko 

središče pa naj bi bilo povezano z več pano-

gami, predvsem lesnimi. Morda še drobna 

podrobnost: po Mislinjski dolini poteka tudi 

edina regionalna (občinska) rokodelska pot 

po delavnicah odprtih vrat v Sloveniji. Iz Slo-

venj Gradca se odpravimo v Slovensko Bi-
strico, kjer so že postavljene zasnove roko-

delskega središča za keramično ustvarjalnost 

in predvsem tudi primerni prostorski pogoji 

v prenovljenem bistriškem gradu. 

Na Gorenjskem je tako rekoč že izoblikovano 

rokodelsko središče v Kropi in temelji na sto-

letnih izročilih kroparskega žebljarstva, ko-

vaštva ter umetnostnega kovaštva. Naslednje 

rokodelsko središče, ki prav tako že v celoti 

pokriva vse naloge in dejavnosti izoblikova-

nega središča, je Idrija kot središče zaščitene 

idrijske čipke: s temeljitim raziskovalnim, s 

strokovnim in dokumentacijskim delom v 

lokalnem muzeju, Čipkarsko šolo, centrom 

za zaščito čipke, čipkarskimi delavnicami in 

prodajalnami ter čipkarskim festivalom. Po-

potovanje po rokodelskih središčih Slovenije 

zaključujemo na Krasu v Sežani, kjer nastaja 

pomembno središče kraškega kamnoseštva 

z ustreznimi izobraževalnimi programi in z 

neposrednim »učnim terenom« na samem 

Krasu, kjer je ohranjenih veliko pričevanj ka-

mnoseške kulturne dediščine.

V vseh načrtovanih dvanajstih rokodelskih 

središčih razvijajo in bodo razvijali tudi 

najrazličnejše turistične programe. To je 

tudi eden temeljih pogojev njihovega bodo-

čega razvoja.

Pestrosti rokodelske 
ustvarjalnosti poznajo v 
vseh slovenskih pokrajinah. 
Zato je obiskovanje in 
spoznavanje rokodelskih 
središč lahko odlična 
priložnost tudi za siceršnje 
odkrivanje Slovenije, 
njenih naravnih okolij in 
oblik prizadevanja njenih 
prebivalcev.

Rokodelska središča
Slovenski center za DUO, Sekcija za DUO pri Obrtno-podjetniški zbornici Celovška 71 1000 Ljubljana Goran Lesničar Pučko 01 58 30 516 goran.lesnicar@ozs.si

Center DOU - Ribnica, Občina Ribnica Gorenjska c. 3 1310 Ribnica Jani Mate 01 836 20 00 obcina@ribnica.si

Center DUO - Slovenska Bistrica Grajska 11 2310 Slovenska Bistrica 041 628 349 eduo@keramikacenter.com

Center DUO - Rogaška Slatina, Steklarska Nova, d.o.o. Steklarska ulica 1 3250 Rogaška Slatina 03 818 20 00 info@steklarska-nova.si

Center DOU - Kropa Kropa 7/a 4245 Kropa Tomaž Peternel 04 533 73 00

Center DUO - Idrija, Čipkarska šola Idrija Prelovčeva 2 5280 Idrija 05 373 45 70 info@cipkarskasola.si

Center DOU - Filovci, Lončarska vas Filovci Filovci 20 9222 Bogojina Drago Bojnec 02 547 91 30 lončarstvo.bojnec@gmail.com

Center DUO - Veržej Puščenjakova 1 9241 Veržej Janez Krnc 041 357 640 janez.krnc@siol.net

V bodoče naj bi zaživeli centri v Slovenj Gradcu, Sežani, Novem mestu, Mariboru, Kamniku, Kranju, Škofji Loki…

Čipkarska šola Idrija Prelovčeva 2 5280 Idrija info@cipkarskasola.si 05 373 45 70 www.cipkarskasola.si

Z rokodelci po Sloveniji in njenih rokodelskih središčih

Središče tega sistema bo v organizacijskem 

smislu v Ljubljani, kjer delujejo tudi vse 

temeljne izobraževalne ter ostale ustanove 

(npr. muzeji), pomembne za sooblikovanje 

spominkarske ponudbe in predvsem načr-

tovanje prihodnjega razvoja rokodelskih de-

javnosti. Prvo tako regionalno in rokodelsko 

usmerjeno središče bo v Ribnici, kjer bo za 

obiskovalce poudarek na izdelkih lesne galan-

terije ali »suhe robe« ter lončarstvu. V Ribnici 

že deluje muzej, ki zbira in raziskuje priče-

vanja o bogati dediščini teh dejavnosti.   Iz 

Ribnice vodi pot po rokodelskih središčih na 

Dolenjsko, kjer še ni izoblikovanega rokodel-

skega središča. Prav gotovo pa je ena od ve-

likih možnosti prav na območju Trebnjega, 

kjer bi se lahko razvilo središče za pletarske 

dejavnosti. Iz Dolenjskega se usmerimo čez 

reko Savo in Kozjansko do Rogaške Slatine, 

ki jo lahko že označimo kot eno od uspešnej-

ših središč za razvoj steklarske dejavnosti. 

Poleg dveh steklarskih tovarn in nekaterih 

obrtnih delavnic, deluje v Rogaški Slatini tudi 

Steklarska šola. V smeri proti skrajnemu delu 

severozahodne Slovenije pridemo do Verže-
ja, kjer so leta 2007 ustanovili in zelo dina-

mično razvili Center DUO (Center domačih 

in umetnostnih obrti). Ta je zasnovan zelo 

celovito in je že začel z izvajanjem izobraže-

valnih programov za posamezne rokodelske 

dejavnosti, predvsem pa se je odlično vklju-

čil v turistično ponudbo tega dela Slovenije s 

ponudbo izdelkov oz. spominkov, v trgovini 

Centra, ki jih izdelujejo izdelovalci na širšem 

območju od Prekmurja do Prlekije. Čez reko 

Muro pridemo do Filovcev, kjer nastaja novo 

rokodelsko središče, imenovano Lončarska 

vas. Že samo ime pove, da bo središče teme-

ljilo na bogati dediščini prekmurskega lončar-

stva, vključevalo pa bo tudi značilno stavbno 

dediščino tega dela Slovenije. Čeprav projekt 

še ni v celoti zaključen, že sprejemajo turiste 

oz. obiskovalce. 

Iz Prekmurja poteka rokodelska pot najprej do 

Maribora, kjer v prenovljenem delu starega 

mestnega jedra nastaja zasnova rokodelskega 

središča. Njegovo delovanje in poslanstvo bo 

usmerjeno predvsem k novim rokodelskim 

Leta 2001 je bil izoblikovana 
prva idejna zasnova 

ustanovitve posameznih 
rokodelskih središč v 

Sloveniji, ki bi jih povezali 
s potjo, programi in 

turističnimi vsebinami. 
Nekatera središča so 

že razmeroma uspešno 
zastavila svoje delo, druga pa 
se pripravljajo, da zaokrožijo 
celovito ponudbo rokodelske 

poti po Sloveniji, ki pomeni 
sistematično seznanjanje 

z dediščino in sodobno 
ustvarjalnostjo rokodelcev 

oz. izdelovalcev domačih in 
umetnostnih obrti.

      Z rokodelci po Sloveniji 
                              in njenih   rokodelskih središčih
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Spominki tudi na prireditvah                                    
in spominkarske 

prireditve

Te se lahko organizirajo v predprazničnih obdo-

bjih (npr. miklavževi, božični, novoletni, veliko-

nočni sejmi) ali ob nastopu posameznih letnih 

časov (npr. pomladni, jesenski sejmi). Sicer pri 

tradicionalnih sejmih ločimo kramarske in živin-

ske. Nekateri od njih imajo že večstoletno dedi-

ščino. Prirejajo jih na že davno postavljene tržne 

dneve ali ob krajevnih cerkvenih praznovanjih. 

Slednji so t. i. žegnanjski sejmi, to so sejmi na 

dan spomina posvetitve krajevne cerkve in sejmi, 

ki jih pripravijo ob godovnem prazniku krajev-

nega cerkvenega zavetnika (npr. Jožefov, Anin, 

Katarinin, Jurijev sejem idr.). Sledijo sejemske 

prireditve, ki so izrazito spominkarskega značaja 

oz. so povezane z eno ali več spominkarskimi de-

javnostmi (npr. Čipkarski festival v Idriji, Čipkar-

ski dan v Železnikih, Šuštarska nedelja v Tržiču, 

Kovaški šmaren v Kropi). Dokaj problematična 

je ponudba na raznih srednjeveških sejmih in 

prireditvah s tematiko iz srednjega veka. Zlasti 

v mestih so popularni bolšji sejmi, ki ponujajo 

predvsem predmete kulturne dediščine in anti-

kvitete. Prav tako organizirajo v mestih občasne 

ali stalne rokodelske tržnice. Poleg prodaje izdel-

kov številni izdelovalci na vseh naštetih zvrsteh 

prireditev tudi prikazujejo izdelovanje posame-

znih izdelkov ali pojasnjujejo njihovo delovanje 

in uporabnost.

www.slovenia.info/prireditve

Med prireditvami, kjer spoznavamo in 
kupujemo spominke na stojnicah in drugih 
improviziranih javnih prodajnih mestih, so 

najbolj številne razne vrste sejmov.

Februar
 Kranj Prešernov smenjMarec

Slovenj Gradec Jožefov sejem 
Petrovče Jožefov sejem    
Cankova Jožefovo senje  
Ravne na Koroškem Sejem Črna nedelja April

April, december Novo mesto Rudolfov sejem
Piran Solinarski praznik 
Ptuj Jurijev sejem 
Vuzenica Markov sejem Maj

Od maja do oktobra Ljubljana Umetniška tržnica
Trzin Florijanov sejem  
Puconci Püconsko senje Junij
Škofja Loka Teden podeželja na Loškem 
Vrhnika Argonavtski dnevi
Idrija Festival idrijske čipke 
Škofja Loka Venerina pot 
Gornja Radgona Tradicionalni Petrov sejem       
Slovenj Gradec Srednjeveški dnevi s srednjeveško tržnico
Brestanica Petrov sejemJulij
Železniki Čipkarski dnevi 
Bled Blejski dnevi
Mežica Knapovski bolšji sejemAvgust
Vuzenica Rokov sejem 
Ptuj Ožbaltov sejem 
Podčetrtek Lovrenčev sejem   
Središče ob Dravi Sejem domače obrti 
Dravlje (Ljubljana) Rokov sejem   
Ljutomer Prleški sejen po celen Lotmerki
Velenje Starotrški dan v ŠalekuSeptember
Tržič Šuštarska nedelja 

Ribnica Ribniški sejem suhe robe in lončarstva in Rokodelski  
festival

Celje Mednarodni obrtni sejem 
Kamnik Dan narodnih noš
Mengeš Mihaelov sejem
Šoštanj Šmihelov sejemOktober
Murska sobota Trezino senje  November
Gornja Radgona Tradicionalni Leopoldov sejem
Ptuj Katarinin sejem 
Železniki Andrejev sejem December
Šmarje pri Jelšah Barbarin sejem 
Mežica Barbarin sejem 
Murska sobota Mikloševo senje 
Ljubljana Božični in novoletni sejem                              
Maribor Pisani december v Mariboru

Izdajatelj: Slovenska turistična organizacija • Urednika: prof. dr. Janez Bogataj, Lučka Letič • Oblikovanje in postavitev: Futura DDB d.o.o. • Besedilo: prof. dr. Janez Bogataj • Lektoriranje: Amidas • Fotografije: Tomo Jeseničnik, Istockphoto • Tisk: tiskarna Littera Picta, Ljubljana • Naklada: 50 000, november 2008

T
r`ni dan v Sodra`ici je tradicionalna priredi-
tev, ki je nastala z o`ivitvijo nekdanjih tr`nih
dni iz druge polovice 18. stoletja. Posebna

pozornost je namenjena prikazu starih obrti in
navad,  ki bodisi izvirajo pri nas ali pa so bili
prine{eni k nam in so ostali v na{ih krajih.
Tr`ni dan spremljajo {tevilne kulturne,
{portne in zabavne prireditve, kot npr. pet-
kova zabava z razli~nimi ansambli ter og-
njemetom »Psoglavska no~«, sobotni gle-

dali{ko-pevski prikaz starih {eg in navad, imenovan
»Va{ki ve~er«. Zelo bogata je tudi kulinari~na po-

nudba s poudarkom na lokalnih jedeh, kot je npr.
»{edr{ka trojka«. Prireditev iz leta v leto pri-

vablja ve~ obiskovalcev, ne samo iz okoli-
ce, temve~ iz vse Slovenije in zamejstva. 

Osrednja celodnevna prireditev
»Tr`ni dan v Sodra`ici« je 

vsako 1. nedeljo v juliju.

TR@NI DAN
V SODRA@ICI

Sodrazica TD  17/11/08  9:30  Page 1
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Kras, de`ela kamna, su{e in burje, je utrdila kra{kega
~loveka, ki ga spremlja kamen celo  `ivljenje. 

Z njim `ivi in ga zna izkori{~ati sebi v prid. 
S tem je izoblikoval bogato arhitekturno in kulturno
dedi{~ino Krasa. Zvestoba in tradicija kamna se {e

vedno ohranja in prena{a iz roda v rod.

JERNEJ BORTOLATO
IZ PLISKOVICE NA KRASU, ROJEN LETA 1974, JE KAMNOSEK SA-
MOUK, KI JE V ENAJSTIH LETIH, ODKAR SE JE ZA~EL LJUBITELJSKO

UKVARJATI Z OBDELAVO KRA{KEGA KAMNA, PREHODIL DOLGO IN

ZAVIDANJA VREDNO POT OD »PREPROSTIH« REPLIK DO IZDELKOV

UMETNI{KE VREDNOSTI. SODELUJE Z VE~ PRIZNANIMI SLOVENSKI-
MI OBLIKOVALCI, POSEBNO Z ANDRA`EM DEBELJAKOM, S KATERIM

STA DOSEGLA LEPE REZULTATE, SAJ SO SE NJUNI IZDELKI ZNA{LI

TUDI MED POSLOVNIMI DARILI UGLEDNIH SLOVENSKIH PODJETIJ IN

DR`AVNIMI PROTOKOLARNIMI DARILI. IZDELUJE MINIATURNE RE-
PLIKE KRA{KIH {TIRN, MO`NARJEV, TERILNIKOV, SKLED, OBTE`ILNI-
KOV IN DRUGO IZ NARAVNEGA LIPI{KEGA KRA{KEGA KAMNA TER

DRUGIH KRA{KIH KAMNOV. RAZSTAVLJAL JE NA VE~ POMEMBNIH

IN ODMEVNIH RAZSTAVAH V SLOVENIJI IN TUJINI.

Bortolato  17/11/08  9:34  Page 1


