
Rokodelski center Rogatec 

Ponudba rokodelskih izdelkov 



Rokodelski center Rogatec 

V zahodnem in vzhodnem krilu dvorca Strmol domujejo štiri profesionalno  
opremljene rokodelske delavnice: steklarska delavnica, pletarska delavnica  
(šibje, ličje), lončarsko-likovna delavnica, delavnica ročnega tkanja in  
sodobnega oblikovanja tekstilij. 
  
V okviru stalnega programa Okusimo dediščino sta posamičnim nenapovedanim obiskovalcem brezplačno na voljo 
(od aprila do oktobra, vsako nedeljo med 15. in 17. uro, od novembra do marca, vsako soboto,  med 10. in 12. 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 Kozjanskega. Rokodelski izdelki so naprodaj v prodajni galeriji na dvorcu Strmol in v Muzeju na prostem Rogatec. 
 
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 obrtniških delavnic, stalnih in občasnih razstav do doživljajskih in učnih programov za mladino 
in odrasle.  
 
Na ogled sta stalni razstavi:  
- Lan je cvetel nebo plavo, o pridelavi in predelavi lanu v Rogatcu in okolici, avtorica razstave: Jelka Pšajd, 2008 
- Od glažute do steklarne, steklo na rogaškem, avtor razstave: Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje, 2018 



Mizarska delavnica Rokodelskega centra Rogatec  

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.  V 18. stoletju so svoj prostor pod 
soncem v Rogatcu našli tudi mojstri za izdelke iz lesa, saj  je v tistem 
času tukaj delovala družina rezbarjev Mersi, delo pa sta imela tudi kar 
dva mizarja, Janez Strobl in Krištof Faselln.  
 
Gonilna sila današnje mizarske delavnice Rokodelskega centra Rogatec 
je Avguštin Fric, po poklicu mizar in hišnik v Muzeju na prostem 
Rogatec. Skupaj domislimo ideje, poiščemo strokovne podlage, pri 
izdelavi pa sodelujejo tudi brezposelne osebe v okviru programa 
javnih del. 
 
Z izdelavo lesenih izdelkov želimo ponovno obuditi že kakšen 
pozabljen predmet, ki so ga uporabljali naši predniki pri delu in igri. 



Leseni izdelki: 

LESENI GLAVNIK 

4,00 € 

Šifra: LES030 
 
Dimenzije 
9 x 7 x 1 cm 
 
Opis izdelka 
Glavnik iz bukovega lesa ni 
statičen, tj. lasje se med samim 
česanjem ne naelektrijo. 



Leseni izdelki: 

BRALČEK 

3,00 € 

Šifra: LES037 
 
Dimenzije 
8 x 3 cm 
 
Opis izdelka 
Bralček, narejen iz lesa, pomaga 
pri držanju knjige in listov ob 
branju zgodb za življenje. 
Kajti, kot je rekel Tone Pavček, 
če ne bomo brali, nas bo 
pobralo.. 



LESENA DESKA ZA REZANJE 
z utorom 

6,00 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: LES029 
 
Dimenzije 
31 x 24 x 1,5 cm 
 
Opis izdelka 
Lesena deska 
primerna za rezanje 
kruha, zelišč, 
zelenjave, ... 



LESENA ROZETA 

9,00 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: LES026 
 
Dimenzije 
Φ 25 cm 
 
Opis izdelka 
Lesena rozeta se lahko 
uporabi za oreščke in 
suho sadje, na zadnji 
strani kot deska za 
rezanje ali kot okras. 



HLAPEC 

10,00 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: LES024 
 
Dimenzije 
36 x 11 x 5 cm 
 
Opis izdelka 
Hlapec je lesen izdelek, 
ki sluzi sezuvanju čevljev. 
Položimo ga na tla, z eno 
nogo stopimo na zadnji 
del hlapca, drugo nogo pa 
zataknemo v »U odprtino«. 



LESENA PERESNICA 

8,00 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: LES003 
 
Dimenzije 
23 x 5,5 x 2,2 cm 
 
Opis izdelka 
Lesena peresnica oziroma 
“puščica”, kot so jo 
poimenovali včasih. 



TRI V VRSTO 

8,50 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: I041 
 
Dimenzije 
13 x 13 x 1 cm 
 
Opis izdelka 
Tri v vrsto je družabna igra. 
Igralca izmenično polagata križce 
in krogce na poljubna polja. Pri tem 
drug drugega ovirata in poskušata 
preprečiti nasprotniku, da bi postavil 
tri svoje figure zaporedno v vrsto: 
navpično, vodoravno ali diagonalno. 
Komur to najprej uspe, je zmagovalec. 



TELOVADEC 

9,00 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: I040 
 
Dimenzije 
29 x 8 x 1,5 cm 
 
Opis izdelka 
Telovadec je lesena igrača. 
Deluje tako, da s stiskom 
spodnjih dveh palic telovadec 
izvaja različne akrobacije. 



PASTIRSKA PIŠČAL 

3,50 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: LES002 
 
Dimenzije 
cca. 11 x 2 cm 
 
Opis izdelka 
Pastirska piščal je izdelana 
iz mlade gabrovine. Nekoč so si 
podobne piščali izdelovali pastirji sami, 
kakor so se naučili od odraslih – očeta, 
deda, strica, brata. 



NUNALCA 

3,00 € 

Leseni izdelki: 

Šifra: I027 
 
Dimenzije 
cca. 12 x 2,5 cm 
 
Opis izdelka 
Nunalca je preprosto ljudsko 
glasbilo, narejeno iz kanele ali 
koruznice. Na njo igramo tako, 
da v luknjico mrmraje pojemo 
melodijo. 



Pletenje iz šibja 

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 mineralno vodo iz Rogaške Slatine.  
 
Leta 1885 je bila v Rogatcu ustanovljena 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 opletanje balonov v okviru Steklarne Straža, v Dobrini pri Žetalah pa obrat 
pletarne s pridelavo vrbe in razvitim 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. Pletarka 
Zdenka Pulko pa svoje znanje prenaša na mlajše rodove v obliki prikazov in učnih 
rokodelskih delavnic. 



KOŠARICA ZA KRUH 

7,00 € 

Izdelki iz šibja: 

Šifra: SI004  
 
Dimenzije 
27 x 24 x 8 cm 
 
Opis izdelka 
Košarica za kruh je 
pletena iz vrbovega šibja. 



OPLETENA STEKLENICA: 

Šifra: SI002            1 L   9,00 €  
Šifra: SI013        0,5 L  7,00 € 

   Šifra: SI016    0,33 L  6,00 € 

 

Izdelki iz šibja: 

Opis izdelka 
Opletena steklenica 
je narejena iz vrbovega 
šibja. Tako zaščiti in varuje 
steklenico pred udarci. 



KOŠARA OKROGLA: 

14,00 € 

 

Izdelki iz šibja: 

Šifra: SI008 
 
Dimenzije 
34 x Φ 27  cm 
 
Opis izdelka 
Košara je pletena 
iz vrbovega šibja. 



KOŠARA: 

19,00 € 

 

Izdelki iz šibja: 

Šifra: SI023 
 
Dimenzije 
32 x 39 x 24 cm 
 
Opis izdelka 
Košara je pletena 
iz vrbovega šibja. 



KOŠEK IZ ŠIBJA ZA PISALA: 

5,00 € 

 

Izdelki iz šibja: 

Šifra: SI021 
 
Dimenzije 
8 x 8,5 x 9,5 cm 
 
Opis izdelka 
Košek iz šibja sestavljata lesen podstavek 
in pleteno vrbovo šibje. 
Namenjen je shranjevanju pisal in 
predstavlja lep dodatek za pisalno mizo. 



Kako skrbno so ljudje uporabili vsak material, pričajo izdelki iz ličja.  Nič ni šlo 
»stran«. Iz kožuhovne, kot imenujemo ličje, so izdelovali cekarje, copate, natikače, 
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, narejena okrog leta 1940. Podarjena je bila Muzeju na prostem 
Rogatec, ta pa jo kot muzejski eksponat hrani v Šmitovi hiši.  
 
Na območju Rogatca in okolice 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 napeljejo 
na okvir, najprej navpično in nadaljujejo s prepletanjem v vodoravni smeri.  
 
Dolgoletna pletarka Terezija Klemenčič iz Rogatca je pridobljeno znanje pletenja iz 
ličja prenašala na svoje učenke v učnih delavnicah v rogaškem muzeju. Njena učenka 
Vida Antolinc pa danes plete izdelke iz ličja. 

Pletenje iz ličja 



PODSTAVEK IZ LIČJA KVADRATNI: 

9,00 € 

 

Izdelki iz ličja: 

Opis izdelka 
Podstavek pleten iz ličja 
je lahko okras na mizi 
ali podstavek za lonce. 

Šifra: L024 
 
Dimenzije 
 19 x 19 x 1 cm 



PODSTAVEK IZ LIČJA OKROGLI: 

7,00 € 

 

Izdelki iz ličja: 

Opis izdelka 
Podstavek pleten iz ličja 
je lahko okras na mizi 
ali podstavek za lonce. 

Šifra: L023 
 
Dimenzije 
 Φ 17  cm 



PREDPRAŽNIK IZ LIČJA: 

15,00 € 

 

Izdelki iz ličja: 

Šifra: L013 
 
Dimenzije 
56 x 35 x 3 cm 
 
Opis izdelka 
Predpraznik je pleten iz 
ličja. Kmetje so znali 
koruzno listje skrbno 
uporabiti za pletenje 
različnih izdelkov. 



KOŠARICA IZ LESA IN LIČJA: 

15,60 € 

 

Izdelki iz ličja in lesa: 

Šifra: LES025 
 
Dimenzije 
20,5 x 15,5 x 6 cm 
 
Opis izdelka 
Košarico narejeno iz bukovega 
lesa in ličja lahko uporabimo 
za shranjevanje kruha, peciva 
in sadja. 



Kamnoseštvo 

V Logu, na jugozahodnih pobočjih Maclja, kjer izvira 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. stoletja 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 izseljevanje s tega  
območja.  

Kamnarji so izdelovali velike industrijske in obrtne bruse vseh vrst, ploščate in okrogle kosjake – osle, mizarske 
gradilnike ručerje, steklobruse, 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 kremenovega peščenjaka je najbolj značilna kulturna in tehniška 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.  



BRUSNI KAMEN: 

8,00 € 

 

Izdelki iz kremenovega peščenjaka: 

Šifra: LK002 
 
Dimenzije 
23,5 x 4 x 2 cm 
 
Opis izdelka 
Brusni kamen iz ložanskega 
kremenovega peščenjaka je 
namenjen brušenju škarij,  
nožev in kos. 



BRUSNI KAMEN V ŠKATLI: 

13,50 € 

 

Izdelki iz kremenovega peščenjaka: 

Šifra: LK004 
 
Dimenzije 
23,5 x 4 x 2 cm 
 
Opis izdelka 
Brusni kamen iz 
ložanskega 
kremenovega 
peščenjaka je 
namenjen brušenju 
škarij, nožev in kos. 



Tkanje in šivanje 

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, razprostrta po travniku, so pustili ležati tako dolgo, da je ovojnica 
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 
predivo – 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 redenju 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 Majšperka sta delovala Franc in Leopold 
Lampret. K njima 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 ...  



POGRINJEK IZ LANU: 

9,00 € 

 

Izdelki iz blaga: 

Šifra: LAN001 
 
Dimenzije 
43 x 32 cm 
 
Opis izdelka 
Pogrinjek iz lanu ročno 
tkan na statvah. 



ROČNO TKANA ZAPESTNICA: 

5,50 € 

 

Izdelki iz blaga: 

Šifra: T002 
 
Dimenzije 
25 x 1,3 cm 
 
Opis izdelka 
Nekoč so si dekleta na 
tkalskih glavnikih izdelovale 
trakove s katerimi so 
okrasile robove kril. Na 
podoben način izdelujemo 
ročno tkane zapestnice. 
 



MUCA IZ BLAGA: 

12,50 € 

 

Izdelki iz blaga: 

Šifra: T008 
 
Dimenzije 
15 x 24 x 6 cm 
 
Opis izdelka 
Muca iz blaga in druge doma 
narejene igrače za otroke so bile 
nekaj več: sporočale so jim, da jih 
ima nekdo rad. 



Irena Roškar 

DIŠEČA MUCA MICA 

NEKOČ JE ŽIVELA MUCA MICA. BILA JE LJUBKA IN LEPA. KOT VSE MUCE JE RADA SKRBELA ZASE: 

VSAK DAN SI JE UMIVALA OBRAZ IN TAČKE, ČISTILA ZOBKE IN KRTAČILA DLAKO. 

TODA ČE SI POGLEDAL NJENO STANOVANJE – OJOJ, VSE RAZMETANO! NJENE IGRAČE SO LEŽALE 

POD OMARO IN NA KUHINJSKEM PULTU, BANANIN OLUPEK JE PUSTILA POD POSTELJO, GNILO 

JABOLKO MED SLIKANICAMI NA POLICI, UMAZANE HLAČE IN IN PENTLJE ZA LASE PA SI NAŠEL V 

KOTU ZA VRATI. ZATO JE V NJENEM STANOVANJU ZAČELO POŠTENO SMRDETI. 

FUUUUJ, JE ZAVPILA NJENA PRIJATELJICA MUCA MACA, KI JO JE NEKEGA DNE OBISKALA. 

MICA, DRAGA MOJA, TAKO VENDAR NE GRE, TI SI TAKO LEPA IN ČISTA MUCA, TVOJE  

STANOVANJE PA TAKO UMAZANO IN ZANIKRNO! IN TA SMRAD! NEKAJ BOŠ MORALA NAREDITI! 

PRIDI, POMAGALA TI BOM! 

MUCA MACA JE POBRALA OSTANKE HRANE IN JIH ODVRGLA V KANTO ZA SMETI, MUCA MICA PA  

JE POSPRAVILA SVOJE IGRAČE IN PENTLJE. NATO STA SKUPAJ POMETLI IN POSESALI STANOVANJE.  

 

NAZADNJE JE MUCA MICA STEKLA ŠE NA VRT IN PRINESLA ŠOPEK CVETOČE SIVKE.  

VAZO Z DIŠEČIMI CVETOVI JE POSTAVILA NA MIZO.   

PRIJETEN VONJ SE JE RAZŠIRIL PO CELEM STANOVANJU IN OBJEL TUDI OBE PRIJATELJICI.  

TAKO STA PO  CVETOVIH SIVKE DIŠALI TUDI MUCA MACA IN MUCA MICA.  



MUCA S SIVKO: 

12,50 € 

 

Izdelki iz blaga: 

Šifra: T008 
 
Dimenzije 
24 x 15 x 3 cm  
 
Opis izdelka 
Muca polnjena s sivko 
odlično odvrača molje.  
Muca iz blaga in druge doma 
narejene igrače za otroke so bile 
nekaj več: sporočale so jim, da 
jih ima nekdo rad. 
 



BLAZINICA, SREČEK S SIVKO: 

4,00 € 

 

Izdelki iz blaga: 

Šifra: D005 
 
Dimenzije 
11 x 8 x 3 cm 
 
Opis izdelka 
Blazinica polnjena s sivko 
odlično odvrača molje. 



PTIČEK S SIVKO: 

6,00 € 

 

Izdelki iz blaga: 

Šifra: D008 
 
Dimenzije 
12 x 8 x 4 cm 
 
Opis izdelka 
Ptiček polnjen s sivko 
odlično odvrača molje. 



MEDVEDEK IZ BLAGA: 

8,00 € 

 

Izdelki iz blaga: 

Šifra: T007 
 
Dimenzije 
25 x 18 x 4 cm 
 
Opis izdelka 
Medvedek iz blaga in druge doma 
narejene igrače za otroke so bile 
nekaj več: sporočale so jim, da jih 
ima nekdo rad. 



Meta, melisa, bezeg, 
citronka, drobnocvetni 
vrbovec, kamilica, lipa, rman, 
stevia, sivka, šentjanževka, 
ognjič, materina dušica, 
žajbelj, ameriški slamnik, 
azteško sladilo, bazilika, 
drobnjak, origano, luštrek, 
majaron, pehtran                         

 Šifra: DCAJ 

                                                                     

Ekološko pridelana zelišča in začimbe: 

2,50 € / posamezno zelišče, 25g 



Meta, melisa, ameriški slamnik, sivka, rožmarin  

 

Ekološko pridelane čajne mešanice: 

Tavžentroža, pelin, kamilica, rman, meta 

 
Timijan, melisa, sivka, meta, kamilica 

 
Ameriški slamnik, limonska trava, monarda, 
citronka, bezeg 

2,50 € / mešanico zelišč , 25 g 





Rokodelski center Rogatec 
Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec 
rokodelski.center@rogatec.si 

Upravlja: 
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec 
03 818 62 00, 040 373 000 

zavod@rogatec.si, www.rogatec.si 

Kontakt: 
Nives Brezovnik, nives.brezovnik@rogatec.si, 03 818 62 08  
Gordana Bilušić, gordana.bilusic@rogatec.si, 03 810 72 22 

 
Rogatec, 2019 


