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Kako skrbno so ljudje uporabili vsak 
material, pričajo izdelki iz ličja. Nič ni šlo 
»stran«. Iz kožuhovne, kot imenujemo 
ličje, so izdelovali cekarje, copate, na-
tikače, predpražnike, vrvi za obešanje 
perila, omela za krušne peči, omela za 
beljenje z apnom. Z ličjem so si dekleta 
navijala lase, z njim so vezali v vinogradu, 
polnili slamnjače za posteljo (štrozoke), iz 
ličja je bil narejen tudi svitek za nošenje 
težjega bremena.
 V Brezovcu pri Rogatcu, pri 
družini Jožeta Praha, je bila najdena 
šolska torbica iz ličja s preklopom, na-
rejena okrog leta 1940. Podarjena je bila 
Muzeju na prostem Rogatec, ta pa jo kot 
muzejski eksponat hrani v Šmitovi hiši.
 Na območju Rogatca in oko-
lice so spletali dolgo kito iz vzdolžno 
natrganih trakov koruznih listov. Končni 
izdelek so oblikovali na dva načina: prvi 
je šivanje na posebnem kalupu, da se 
doseže lepša in skladnejša oblika, drugi 
pa prepletanje predhodno spletene kite 
na namenskem okvirju rüštu. 

Za srednje velik cekar je treba naplesti 
kar 70 ali 80 metrov kite iz ličja. To napel-
jejo na okvir, najprej navpično in nadal-
jujejo s prepletanjem v vodoravni smeri. 
 Dolgoletna pletarka Terezi-
ja Klemenčič iz Rogatca je pridobljeno 
znanje pletenja iz ličja prenašala na svoje 
učenke v učnih delavnicah v rogaškem 
muzeju.
 Pletenje iz ličja ponudimo kot 
prikaz, doživljajsko ali učno delavnico v 
okviru programov Okusimo dediščino, 
Žulike moje babice, Stara mama/stari 
ata so mi povedali, Moj dedek rokodelec 
in List čez list.

Pletarka iz ličja: Vida Antolinc
Log 52, 3252 Rogatec

T: 03 582 60 52, 040 988 414
E: vida.antolinc@siol.net

Izdelki: torbice, cekarji, podstavki, 
predpražniki, copati
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Na Rogaškem je pletarstvo pospeševala steklarska 
industrija. Po selitvi steklarne leta 1860 na novo 
lokacijo Straža na Humu na Sotli se je povečala 
proizvodnja večjih steklenic za vino in zdravilno min-
eralno vodo iz Rogaške Slatine. 
 Leta 1885 je bila v Rogatcu ustanovlje-
na posebna zadruga za gojenje pletarske vrbe ob 
podpori Centralnega odbora kmetijske družbe za 
Štajersko iz Gradca. Najeli so učitelja pletarstva z 
Dunaja, da je okoliške kmete učil pletenja raznih 
izdelkov. Zadruga je delovala vse do leta 1974. Še v 
letih po drugi svetovni vojni je deloval obrat za ople-
tanje balonov v okviru Steklarne Straža, v Dobrini 
pri Žetalah pa obrat pletarne s pridelavo vrbe in raz-
vitim dopolnilnim delom doma. Pletarsko vrbo so 
gojili kmetje v okolici Rogatca in jo največ prodajali 
v Steklarno Straža, drugo pa v Savinjsko dolino in 
drugam. 

Vrbo je bilo treba saditi, okopavati in v pozni jeseni 
rezati. Pozimi so vrbo parili in lupili, jo sortirali v šope 
in prodali glede na njeno kakovost. Določena je bila 
cena za kilogram. Priprava šibja zahteva veliko časa 
in znanja o lastnostih materiala, pletar pa mora imeti 
poleg ročnih spretnosti tudi smisel za oblikovanje.
Danes številni posamezniki še pletejo na domu, za 
sosede in znance, ter svoje znanje prenašajo na 
mlajše rodove v obliki prikazov in učnih rokodelskih 
delavnic.
 Pletenje iz šibja ponudimo kot prikaz, 
doživljajsko ali učno delavnico v okviru programov 
Okusimo dediščino, Stara mama/stari ata so mi 
povedali, Moj dedek rokodelec in Šiba čez šibo.
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Pletarka iz šibja: Zdenka Pulko
Žetale 62a, 2287 Žetale

T: 02 769 12 31, 070 860 446 
E: fpulko@gmail.com

Izdelki: košarice, pladnji, 
lese za sušenje krhljev in zelišč, 
opletene steklenice

www.rogatec.si 
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Na začetku 19. stoletja so se z izdelovanjem cekar-
jev iz rogoza ukvarjale celotne vasi, zlasti v sosedn-
jih hrvaških pokrajinah, in jih prodajale v Slovenijo. 
Tako je bilo tudi v družini Matije Fištreka, ki izhaja iz 
vasi Crkovec. Na kmetiji pri Lepoglavi na Hrvaškem 
je že kot otrok pomagal pri tem družinskem delu.  
Z ženo Natašo danes pleteta v Rogatcu tradiciona-
lne (logožar, špicar) in posodobljene oblike cekarjev 
iz rogoza ter jih nadgrajujeta z novimi oblikami v 
skladu z modnimi smernicami, potrebami in željami 
današnjih kupcev. 
 Rogoz se žanje s srpačo, kovinskim 
srpom na dolgem ročaju, saj ima rastlina korenine 
globoko v vodi. Žanje se samo ženski rogoz, moška 
rastlina ima cvetove, zato ni uporabna. Požeti rogoz 
se veže v snope kuče, ki se jih doma razveže in ro-
goz razprostre po vrtu ali njivi, da se posuši. Široke 
liste rogoza je treba najprej narezati na čim tanjše 
liste. Za rezanje se uporablja star top nož z zaoblje-

no konico, ker je to zelo občutljiva rastlina in se ob 
nepravilnem ravnanju povrhnjica loči od mesnatega 
dela lista. Reže se vedno od korenine proti vrhu. 
 Cekar se tke na posebni pripravi – 
tkalskem okvirju, ki je prilagodljiv za različne dimen-
zije. Tke se ravna ploskev, ta se nato oblikuje oz. 
zašije v tridimenzionalno obliko. Ker delo poteka z 
mokrim rogozom, je treba cekar najprej posušiti in 
potem dokončno oblikovati.
 Pletenje iz rogoza je vključena v  prikaze, 
doživljajske ali učne delavnice v okviru programov 
Okusimo dediščino, Stara mama/stari ata so mi 
povedali, Moj dedek rokodelec.

Pletarja iz rogoza: Nataša in Matija Fištrek
Obrtniška ulica 10, 3252 Rogatec

T:  051 361 717
E: nataša.fistrek@gmail.com

Izdelki: torbica špicar, 
cekar logožar, stenske obloge

www.rogatec.si 



V Logu, na jugozahodnih pobočjih Maclja, kjer iz-
vira tudi mejna reka Sotla, se je že v 17. stoletju 
zaradi obilice lesa razvilo glažutarstvo. Vzporedno 
je potekala kamnarska dejavnost – lomljenje kamna 
in izdelovanje brusov iz ložanskega kamna, kakor 
domačini imenujemo tukajšnji kremenov peščenjak.
 V 19. stoletju in v prvi polovici 20. stolet-
ja se je kamnoseštvo v Logu razvijalo kot živahna in 
cvetoča obrt, vse do leta 1956. Podatek ljudskega 
štetja iz leta 1910 za naselje Log – 155 hišnih številk 
in 155 kamnarjev – pove, da je ta obrt predstavljala 
edino možnost bornega zaslužka in preprečila izsel-
jevanje s tega območja. 
 Kamnarji so izdelovali velike industri-
jske in obrtne bruse vseh vrst, ploščate in okrogle 
kosjake – osle, mizarske gradilnike ručerje, stek-
lobruse, kašarje za phanje kaše in valje za sadne 
mline. Ložanski kamen je bil pomembno stavbno 
gradivo in je zaznamoval arhitekturo trga Rogatec 

in okoliških vasi, pa tudi cerkve, kamnite kapelice, 
nagrobne spomenike in umetniške kipe, ki so prave 
klesarske mojstrovine. 
 Izdelovanje brusnih kamnov iz kremeno-
vega peščenjaka je najbolj značilna kulturna in teh-
niška dediščina rogaškega območja in edinstvena v 
srednjeevropskem prostoru.
 V skrbi za ohranitev te rokodelske 
veščine je postavljena kamnarska bajta v Muzeju na 
prostem Rogatec s stalno razstavo o kamnoseški 
obrti ter gozdarsko-kamnoseška zbirka na dvorcu 
Strmol. 
 Kamnoseštvo je vključeno v  prikaze, 
doživljajske ali učne delavnice v okviru Stara mama/
stari ata so mi povedali, Okusimo dediščino, Žulike 
moje babice.
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Kamnosek: Branimir Hernavs
Ulica Mersijev 10, 3252 Rogatec

T:  03 528 77 81, 041 433 078 
E:  bhernavs@siol.net

Izdelki iz ložanskega kamna: 
kamniti brus za koso kosjak, 
skledica čolniček

www.rogatec.si 
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Lan so sejali spomladi, na začetku aprila, ali po 
pšenični žetvi. Lan se ni žel, pipali so ga: prvi v 
avgustu, drugi v oktobru. Zvezanega v snope so 
najprej sušili. S snopov so ločili laneno seme, ki so 
ga uporabljali za zdravilo. Lanena stebla, razpostrta 
po travniku, so pustili ležati tako dolgo, da je ovo-
jnica stebla (srajčka) sprhnela. Pred trenjem so jih 
sušili v sušilnicah. To so bile jame s premerom do 
treh metrov, skopane v breg in obzidane s kamnom 
ali opletene s šibjem ter ometane z ilovico. Čez so 
položili deske, na katerih so sušili lan. 
 Okrog sušilnice so terice trle lan. Pri tem 
so se vlakna razrahljala in ločila. Nastalo je predi-
vo – česale so ga na grebenu, da je v rokah ostalo 
povesmo finega prediva, iz katerega so predli fino nit 
za izdelavo sukanca in tkanje finega platna. Predivo, 
ki je pri česanju ostalo na grebenu, se je imenovalo 
kodelja in iz nje so predli navadno nit. Pri predenju na 
kolovratu se je nit navijala na motek (špulo), z njega 

so jo kar okoli komolca ali na lesenem motovilu navili 
v predena (štrene), nato pa prali v lugu in posušili. 
Nit so iz predena previli v klopke in jih nesli k tkalcu. 
Predli so tudi doma pridelano volno in konopljo.
 Tkanje je bilo moško delo. V okolici Ma-
jšperka sta delovala Franc in Leopold Lampret. K nji-
ma so nosili doma pridelano laneno predivo z vseh 
strani, tudi iz Rogatca. O izdelkih iz ročno tkanega 
platna pa pričajo tudi zapuščinske listine tkalskega 
mojstra Matije Siebenreicha, ki je deloval v Rogatcu 
v drugi polovici 18. stoletja. Iz navadnega hodnega 
platna (grobo tkan, nebeljen lan, rjave barve) so šivali 
rjuhe, prte, brisače, srajce, spodnjice, krila ...
 V naši ponudbi sta dva programa ročne-
ga tkanja: doživljajska delavnica Moj dedek roko-
delec in učna delavnica Nit čez nit ter za posamezni-
ke Okusimo dediščino.

Izvajalec: Zavod za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Mentorji: Jerica Krošelj, Sestrže, 
Nataša Fištrek, Rogatec, 
Zavod EkoAlt Vindol, Lesično

T: 03 818 62 00, 040 373 000
E: muzej.rogatec@siol.net

Izdelki: ročno tkane zapestnice, 
knjižna kazala, šali 

www.rogatec.si 



Na Rogaškem se je steklarstvo razvilo na območjih 
z velikimi gozdnimi površinami. Te so dajale dovolj 
lesa, potrebnega za taljenje steklene mase in prido-
bivanje pepelike (steklarske soli), ki so jo dodajali 
kremenčevemu pesku, da so nižali tališče. 
 Gozdne steklarne (glažute) so na-
jpogosteje ustanavljali zemljiški gospodje. Ti so na 
svoje obsežne gozdne površine privabljali steklarje 
iz avstrijskih dežel, Češke, Bavarske in Šlezije. V 
zakup so jim dajali določeno površino gozdov, ki je 
omogočala proizvodnjo stekla za približno 20 let. Ko 
so steklarji količino porabili, so se selili na drugo lok-
acijo. 
 V virih iz leta 1665 se že omenja glažuta 
v Maceljskem gozdu severozahodno od Žetal. V ob-
dobju med 1710 in 1770 je delovala glažuta tudi v 
Logu. Konec 18. stoletja je nastala še druga glažuta 
v Logu in delovala do leta 1874. Njena proizvodnja 
je bila sestavljena iz dveh delov, en del je proizva-
jal steklenice za mineralno vodo, drugi pa namizno 

stekleno in pivsko posodje.
 V drugi polovici 19. stoletja je uporaba 
premoga kot kuriva pri taljenju stekla povzročila 
postopno ugašanje talilnih peči v glažutah. Prva 
steklarna, ki je les nadomestila z rjavim premogom, 
je bila steklarna v Straži pri Rogatcu. Proizvodnja 
se je začela leta 1865, v 80. letih 19. stoletja je že 
presegala milijon steklenic za mineralno vodo let-
no. Leta 1916 jo je prevzelo podjetje Wilhelm Abel 
Erbe, ki je združevalo takratne steklarske proizvodne 
obrate. Wilhelm Abel, lastnik Združenih tvornic stak-
la, je leta 1926 zgradil steklarno pri Svetem Križu, 
današnjo Steklarno Rogaška. Ta je z izjemnim uspe-
hom proizvodnjo začela leta 1927. 
 Steklarska delavnica se izvaja v okviru 
programa Okusimo dediščino, Moj dedek roko-
delec, Po steklarski poti in kot učna delavnica Ob-
likujem steklo… 
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Izvajalec: Zavod za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec 
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Mentorji: Zinka Kobula Kamenšek, 
Rogaška Slatina, Natalija Polajžer, Rogatec

T: 03 818 62 00, 040 373 000
E: muzej.rogatec@siol.net

Izdelki: stekleni poslikani obeski, 
kozarci, vazice

www.rogatec.si 
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Lončarstvo spada med najstarejše obrti. Razvijalo 
se je v lončarskih središčih, ki so povezana z naha-
jališči gline (Ljubno na Gorenjskem, Komenda, Rib-
niška dolina, Šentjernejsko polje, okolica Cerknice, 
Dravsko in Ptujsko polje, Prekmurje). Po drugi 
svetovni vojni se je število lončarjev zmanjševalo, 
vendar je ta rokodelska dejavnost še vedno razve-
jana in razmeroma obsežna. Vsi najboljši nosilci te 
dejavnosti nadaljujejo družinsko tradicijo, z raznimi 
izobraževalnimi tečaji pa se oblikujejo še novi lončar-
ji. Zadnja leta se z lončarstvom ukvarja več mladih 
ljudi, ki poskušajo razvijati tudi sodobne oblike in 
tehnologije lončarstva ter unikatne keramike.
 Lončarsko delo se začne s pridobivan-
jem in pripravo gline. V glinokopih izkopana glina 
se mora očistiti in pripraviti za obdelavo. Nekdaj so 
glino obdelovali z nogami s pomočjo lesenega lopar-
ja tako dolgo, da je postala gnetljiva, danes pa se 
za njeno pripravo uporabljajo stroji. Glina mora biti 
tudi ravno prav mastna, zato ji, kadar je premastna, 

dodajo fini kremenčev pesek. S tem preprečijo njeno 
krčenje in pokanje. 
 Glinene izdelke oblikujejo, sušijo, žgejo, 
krasijo in loščijo. Z enkratnim žganjem dobijo t. i. 
biskvit in z drugim žganjem loščene glinene izdel-
ke. Lončarji lahko oblikujejo izdelke prostoročno in v 
kalupih oziroma modelih ali na lončarskem vretenu. 
Prvotna vretena imajo nožni pogon, sodobna po-
ganja elektromotor. Pri delu si pomagajo z različnimi 
orodji in pripravami – lesenimi in kovinskimi tolkači, 
modelirkami, lopaticami, usnjenimi in polstenimi 
trakovi, žico in čopiči. Za krašenje se uporabljajo 
dovoljene barve in lošč. Izdelke žgejo v tradiciona-
lnih zidanih lončarskih pečeh in v električnih pečeh 
za žganje manjših lončenih izdelkov.
 Lončarska delavnica se izvaja v okvi-
ru programa kot prikaz in doživljajska delavnica 
Okusimo dediščino, Moj dedek rokodelec ter učna 
delavnica Glina v mojih rokah.

Izvajalec: Zavod za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Mentorji: Rok Komel, Celje, Peter Esih,
Rogatec, Stane in Silva Mastnak, Pilštanj

T: 03 818 62 00, 040 373 000
E: muzej.rogatec@siol.net
 
Izdelki: glineni obeski, vazice, skledice



Izdelki iz lesa imajo v Rogatcu že dolgo zgodovino. 
Vloga ob križišču prometnih poti in obmejna lega sta 
trgu Rogatec že v srednjem veku omogočili razcvet 
trgovine in obrti, podobno uspešno zgodbo pa je 
pisal tudi v 18. stoletju, v katerem si je po nesreč-
nem 17. stoletju, ko so ga prizadeli kar trije požari in 
epidemija kuge, zopet opomogel in prišel do veljave. 
 Mesta Ptuj, Maribor in Celje so komaj 
presegala takratno število umetnikov in obrtnikov 
v Rogatcu, ki so bili tako rekoč vseh poklicev, od 
zidarskih mojstrov, usnjarjev, čevljarjev do steklarja, 
barvarja, krznarja, zlatarja, medičarja, kopališkega 

mojstra in celo zabavljača. Svoj prostor pod soncem 
so v Rogatcu takrat našli tudi mojstri za izdelke iz 
lesa, saj je v tistem času tukaj delovala družina rez-
barjev Mersi, delo pa sta imela tudi kar dva mizarja, 
Janez Strobl in Krištof Faselln. 
 Gonilna sila današnje muzejske mizarske 
delavnice je Avguštin Fric - Gustek, po poklicu mizar, 
hišnik v Muzeju na prostem Rogatec. Skupaj domis-
limo ideje, poiščemo strokovne podlage, pri izdelavi 
pa sodelujejo tudi brezposelne osebe v okviru pro-
grama javnih del

8

Izvajalec: Zavod za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

T: 03 818 62 00, 040 373 000
E: muzej.rogatec@siol.net

Izdelki s pridobljenim certifikatom art&craft Slovenija: preprosta pastirska piščal iz gabrovega lesa, avtentično pri-
morsko ljudsko glasbilo nunalca iz kanele (primorske trstike), replika lesene peresnice, tkalski glavnik, na katerem si 
stkemo lično zapestnico, košek iz šibja. V mizarski delavnici nastajajo tudi novi izdelki: leseni telovadec – dedek, ki 
skače, raglje, lesene igre …

www.rogatec.si 
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Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec

T: 03 818 62 00, 040 373 000
E: muzej.rogatec@siol.net

Dvorec Strmol z osrednjim delom, obnovljenim v 
letih od 1996 do 2003, je z gradbeno obnovo in 
namensko ureditvijo novih prostorov leta 2014 dobil 
dokončno celovito podobo in poln življenjski utrip z 
zaokroženo ponudbo programskih vsebin: od obrt-
niških delavnic, stalnih in občasnih razstav do doživl-
jajskih in učnih programov za mladino in odrasle. 
 Poleg delavnic so v obeh krilih urejeni 
še prostori za dve stalni razstavi, ki sta v pripravi: 
ena bo predstavila zgodovino Rogatca in razvoj 
steklarstva na rogaškem območju, druga pa goz-
darstvo in lokalno tehniško dediščino kamnosešt-
va – izdelovanje brusnih kamnov iz ložanskega 
kremenovega peščenjaka.
 V zahodnem in vzhodnem krilu dvorca 
Strmol domujejo štiri profesionalno opremljene roko-
delske delavnice: steklarska delavnica, pletarska 

delavnica (šibje, ličje, rogoz …), lončarsko-likovna 
delavnica, delavnica ročnega tkanja in sodobnega 
oblikovanja tekstilij. 
 V okviru stalnega programa Okusimo 
dediščino sta posamičnim nenapovedanim obiskov-
alcem brezplačno na voljo od aprila do oktobra, vsa-
ko nedeljo med 15. in 17. uro, najmanj dva mojstra, 
ki predstavita svojo rokodelsko tehniko in izdelke, po 
želji pa se v ročnih spretnostih in oblikovanju lahko 
preizkusi tudi obiskovalec in izdela svoj izdelek.
 Opremljene delavnice so poleg tega 
namenjene izvajanju krajših in daljših učnih delavnic 
rokodelstva ter obrtno proizvodnih dejavnosti – 
razvoju in izdelovanju novih rokodelskih izdelkov iz 
dediščine in kulturnega izročila Obsotelja in Koz-
janskega. Izdelki so že na prodaj tudi v novourejeni 
prodajni galeriji na dvorcu Strmol.

www.rogatec.si 



Projekt DE-PARK se izvaja v okviru OP IPA SI-HR 
2007-2013 na območju Turistične cone Haloze-Za-
gorje. Projekt DE-PARK će se provoditi u okviru OP 
IPA SI-HR 2007-2013 na području Turističke zone 
Haloze-Zagorje.

Partnerji projekta/Partneri projekta: PRJ HALO 
podeželsko razvojno jedro, Občina Podlehnik,  
Občina Žetale, Općina Cestica, Javni zavod za kultu-
ro, turizem in razvoj občine Rogatec, Općina Bednja, 
Općina Klenovnik, Turističko-kulturno informativni 
centar d.o.o., Udruga Ekomuzej Lepoglava

Zavod za kulturo,  
turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6 
3252 Rogatec

T: 03 818 62 00, 040 373 000                                                                               
E: muzej.rogatec@siol.net
www.rogatec.si


