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Danes je v Obsotelju in Kozjanskem vse manj rokodelcev in rokodelk s tradicionalnimi rokodelskimi veščinami in znanjem, zato je še kako 
pomembno ohranjati pozitiven in spodbujevalen odnos do rokodelske dediščine. Posebno pozornost in skrb za ohranjanje ter prenos 
znanja rokodelskih veščin daje Rokodelski center Rogatec, s sedežem na Dvorcu Strmol. V zahodnem in vzhodnem krilu dvorca domujejo 
štiri profesionalno opremljene rokodelske delavnice: steklarska delavnica, pletarska delavnica (šibje, ličje), lončarska delavnica, delavnica 
ročnega tkanja in sodobnega oblikovanja tekstilij. Na ločeni lokaciji, v prostorih stare šole je urejena tudi mizarska delavnica.

V okviru projekta ROKO-DELCI so bili razviti novi produkti iz stekla in šibja. Nastali so sodobni, inovativni izdelki iz dediščine in kulturnega 
izročila Obsotelja in Kozjanskega.

V spletnem katalogu so predstavljeni izbrani rokodelski izdelki, ki so primerni za poslovna darila ter osebno izkazovanje pozornosti in 
naklonjenosti. Ker so izdelki unikatni in ročno izdelani, se lahko rok dobave podaljša pri naročilu večjih količin. Na določene izdelke se lahko 
doda logotip podjetja ali krajše sporočilo.

Spletni katalog je objavljen na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in spletni trgovini E-LODN.
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Projekt Roko-delci sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija 
v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

https://www.rogatec.si/
https://elodn.rogatec.si/


BOŽIČNO – NOVOLETNI OKRASKI IZ STEKLA, ŠIBJA IN 
ČIPKE | Unikatni, ročno izdelani okraski bodo popestrili božično 
smrečico. | Zinka Kobula Kamenšek – steklo | Zdenka Pulko – 
šibje | Maja Svetlik - čipka | Maja Svetlik - čipka
10,00 – 30,00 € / kos

UNIKATNI KROŽNIK IZ STEKLA IN ŠIBJA | Izviren, sodobno 
oblikovan krožnik je primeren za serviranje vrhunskih specialitet. | 
Zinka Kobula Kamenšek – steklo | Zdenka Pulko – šibje
80,00 €

UNIKATNA VAZA IZ STEKLA IN ŠIBJA | Unikatna, ročno 
izdelana vaza je lepo osebno ali poslovno darilo. | Zinka Kobula 
Kamenšek – steklo | Zdenka Pulko – šibje
60,00 €

UNIKATNA STEKLENICA IN KOZARCA IZ STEKLA IN 
ŠIBJA | Sodobna, ročno izdelana steklenica s kozarcema je 
primerno darilo za poslovne partnerje, še posebej, če steklenico 
napolnite z domačim, lokalno pridelanim sokom ali likerjem. | Franc 
Pažon in Branko Bosner – steklo | Zdenka Pulko - šibje | 120,00 €



UNIKATNI KOZARCI | Ročno izdelani, unikatni kozarci so lepo 
poslovno darilo. Na kozarce je možno s tehniko peskanja dodati 
logotip podjetja. | Franc Pažon in Branko Bosner
20,00 -30,00 € / kos

UNIKATNI KOZARCI | Ročno izdelani, unikatni kozarci so lepo 
poslovno darilo. Na kozarce je možno s tehniko peskanja dodati 
logotip podjetja. | Franc Pažon in Branko Bosner
20,00 -30,00 € / kos

UNIKATNI KOZARCI Z MEHURČKI | Sodobni, ročno izdelani, 
unikatni kozarci z mehurčki so lepo poslovno darilo. | Franc Pažon 
in Branko Bosner
30,00 – 40,00 € / kos

UNIKATNI KOZARCI Z MEHURČKI | Sodobni, ročno izdelani, 
unikatni kozarci z mehurčki so lepo poslovno darilo. | Franc Pažon 
in Branko Bosner
30,00 – 40,00 € / kos



UNIKATNI BARVNI KOZARCI | Unikatni, sodobno pobarvani in 
ročno izdelani kozarci so primerni kot poslovno ali osebno darilo. | 
Franc Pažon in Branko Bosner
25,00 € / kos

UNIKATNA KOŠARICA ZA SADJE | Ročno izdelana, sodobno 
oblikovana košarica iz vrbovega šibja je primerna za shranjevanje 
sadja. | Zdenka Pulko
50,00 €

UNIKATNA SKLEDA | Ročno izdelana, sodobna, unikatna 
skleda je lično osebno ali poslovno darilo. | Zinka Kobula 
Kamenšek in Ivan Lampret
50,00 €

UNIKATNI KOZARCI Z MEHURČKI | Sodobni, ročno izdelani, 
unikatni kozarci z mehurčki so lepo poslovno darilo. | Franc Pažon 
in Branko Bosner
30,00 – 40,00 € / kos



UNIKATNE LESENE DESKE | Sodobno oblikovane, ročno narejene deske iz različnih vrst lesa so 
primerne kot osebno ali poslovno darilo. Na desko je možno dodati logotip podjetja ali krajše sporočilo. | 
Stanko Užmah
21,00 – 24,00 € /kos

UNIKATNE LESENE DESKE | Sodobno oblikovane, ročno narejene deske iz različnih vrst lesa so 
primerne kot osebno ali poslovno darilo. Na desko je možno dodati logotip podjetja ali krajše sporočilo. | 
Stanko Užmah
21,00 – 24,00 € /kos



1 LESENA PERESNICA | Peresnica oz. kot so jo včasih poimenovali, puščica namenjena spravilu pisal (svinčnikov nalivnih peres,..). | Na 
peresnico je možno dodati logotip podjetja. | Avguštin Fric in Stanko Užmah | 8,00 € // 2 MUCA S SIVKO | Muca polnjena s sivko odlično 
odvrača molje. Muca s sivko in druge doma narejene igrače za otroke so bile nekaj več: sporočale so jim, da jih ima nekdo rad. Na blago 
se lahko pred polnitvijo izveze logotip podjetja ali krajše sporočilo. | Stanka Premrl | 12,50 € // 3 CEKAR IZ LIČJA | Koruza je bila v teh 
krajih zanimiva kulturna rastlina. Vse njene dele so znali kmetje koristno uporabiti, prav ničesar niso zavrgli. Iz ličja, posušenega koruznega 
listja, so pletli uporabne izdelke v vsaki hiši. Cekar iz ličja lahko služi tudi kot poslovno darilo. | Vida Antolinc | 170,00 € // 4 TELOVADEC | 
Lesena igrača, ki deluje tako, da z roko stisnemo spodnji del telovadca. Človeček, ki je z vrvico privezan na dve palici ob stisku izvaja različne 
akrobacije, odvisno od tega, kako močan je naš stisk. | Avguštin Fric in Stanko Užmah | 9,00 €

5 BRUSNI KAMEN V ŠKATLI | Brusni kamen iz ložanskega kremenovega peščenjaka za brušenje škarij, nožev, kos,. | Avguštin Fric in 
Stanko Užmah | 13,50 € // 6 BLAZINICA S SIVKO | Blazinica polnjena s sivko odlično odvrača molje. Na blago se lahko pred polnitvijo 
izveze logotip podjetja ali krajše sporočilo. | Stanka Premrl | 4,00 – 6,00 € // 7 BLAZINICA S SIVKO | Blazinica polnjena s sivko odlično 
odvrača molje. Na blago se lahko pred polnitvijo izveze logotip podjetja ali krajše sporočilo. | Stanka Premrl | 4,00 – 6,00 € // 8 EKOLOŠKO 
PRIDELANA ZELIŠČA, ZAČIMBE IN ČAJNE MEŠANICE | Velika izbira BIO zelišč, začimb in čajnih mešanic iz ekološkega vrta Muzeja 
na prostem Rogatec. Primerno kot poslovno darilo ali za osebno izkazovanje naklonjenosti. | Simona Arzenšek | 3,00 € / kos
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UPRAVLJA:
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

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

zavod@rogatec.si, info@rogatec.si
FB: rogatec.si, IG: visitrogatec, www.rogatec.si

spletna trgovina: elodn.rogatec.si

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


