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USTVARJENO S SRCEM 
Izdelki z žlahtnim poreklom 
Srce Slovenije je znamka rokodelskih in prehranskih izdelkov, ustvarjenih s srcem in z navdihi 
tradicije. Rokodelski izdelki temeljijo na materialih, značilnih za to območje. V prehranskih 
izdelkih je le najboljše iz narave. Le skrbno izbrani izdelki se ponašajo s certifikatom kolektivne 
tržne znamke Srce Slovenije. Izberite kakovost iz Srca Slovenije! 
 

LES: PRISTNO IZ GOZDA 
Srce Slovenije je znamka, ki pripada ljudem: tistim, ki jo ustvarjajo, in tistim, ki jo izberejo zato, ker se 
lahko zanesejo na njeno srčno poreklo, pristnost in kakovost. Med najbolj pristnimi in kakovostnimi 
izdelki iz Srca Slovenije so izdelki iz lesa. 

LESENA SKLEDA 

Lesena skleda je izpopolnjen unikatni izdelek iz lesa dreves, ki 
rastejo v Srcu Slovenije. Odlikuje jo edinstvena oblika in zahteven 
proces izdelave. Premazano z naravnim oljem. Na voljo v različnih 
velikostih in vrstah lesa.  

Avtor: Aleš Veber, Kresnice, Litija  

Cena: 30,00 EUR 

 

LESENA SLADKORNICA 

Lesena sladkornica je izpopolnjen unikatni izdelek iz lesa dreves, ki 
rastejo v Srcu Slovenije. Uporabna je v gospodinjstvu, lahko pa jo 
uporabite tudi za dekor bivalnih prostorov. Premazano z naravnim 
oljem. Na voljo v različnih vrstah lesa. 

Avtor: Aleš Veber, Kresnice, Litija  

Cena: 14,00 EUR 

 

LESENI TERILNIK 

Ročno izdelan lesen terilnik lahko uporabite v kuhinji za ročno 
trenje zelišč, orehov ali kakšnih podobnih živil. Premazano z 
naravnim oljem. Na voljo v različnih vrstah lesa. 

Avtor: Aleš Veber, Kresnice, Litija  

Cena: 32,00 EUR 

 

LESENA VEVNICA 

Vevnica je izdelana ročno iz slovenskega lesa. Uporabna je v 
kuhinji za sipka živila, kot so moke in žita. Premazano z naravnim 
oljem. Na voljo v različnih velikostih in vrstah lesa. 

Avtor: Aleš Veber, Kresnice, Litija  

Cena: 10,00 EUR 
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LESENA ŠATULJA 

Šatulja je izpopolnjen unikatni izdelek iz lesa dreves, ki rastejo v 
Srcu Slovenije. Odlikuje jo edinstvena oblika in zahteven proces 
izdelave. Premazana z naravnim oljem. Na voljo v različnih 
velikostih in vrstah lesa. 

Avtor: Aleš Veber, Kresnice, Litija  

Cena: 32,00 EUR 

 

LESENA SKLEDA ZA TRETJE OREHOV 

Skleda ima na sredini nastavek, na katerem lahko s pomočjo 
priloženega kladiva tremo orehe. Gre za izpopolnjen unikatni 
izdelek iz lesa dreves, ki rastejo v Srcu Slovenije. Odlikuje jo 
edinstvena oblika in zahteven proces izdelave. Premazana z 
naravnim oljem. Na voljo v različnih velikostih in vrstah lesa. 

Avtor: Aleš Veber, Kresnice, Litija  

Cena: 75,00 EUR 

 

LESENI TERILNIK 

Leseni terilnik je kuhinjski pripomoček, s katerim boste razveselili 
vsako gospodinjo. Z njim drobimo zelišča, začimbnice, 
pripravljamo različne peste in podobno. Ročno izdelano iz 
slovenskega lesa, naoljeno.  

Avtor: Hinko Celestina, Dole pri Litiji 

Cena: 12,00 EUR 

 

O2 PLADNJI VEGA 

Masivni pladnji Vega so del serije lesenih izdelkov za gurmanske 
užitke, ki sledijo sodobnemu trendu serviranja hrane na lesu. 
Poimenovani so po Juriju Vegi, enem največjih slovenskih 
znanstvenikov. Ustvarjeni so iz slovenskega lesa. Naoljeni z 
naravnimi olji. Na voljo v različnih velikostih, globinah in vrstah 
lesa.  

Avtorica: Metka Zver, Dol pri Ljubljani 

Cena:  

fi od 35 do 41 cm: 120,00 EUR  

fi od 28 do 35 cm: 85,00 EUR  

fi od 20 do 28 cm: 50,00 EUR  

fi od 14 do 20 cm: 29,90 EUR 

fi od 6 do 14 cm: 11,90 EUR 
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O2 LESENO POHIŠTVO (PISARNIŠKI PRIPOMOČKI) 

O2 leseno pohištvo, serija Colori, predstavlja barve narave za 
navdih na delovnem mestu. V priročni pisarniški kolekciji izdelkov 
je unikatno izdelano leseno stojalo za telefon, tablico in sliko, 
lesen USB ključek, stojalo s polnilcem za telefon, podstavek za 
svečko in svinčnike.  

Avtorica: Metka Zver, Dol pri Ljubljani  

Cena:  

Brezžični polnilec za telefon: 79,00 EUR 

Obesek za ključe 11,90 EUR 

Stojalo za fotografije: 19,90 EUR 

Stojalo za pisala: 19.90 EUR 

Podstavek za telefon 29.90 EUR 

Stojalo za vizitke: 6,90 EUR 

Svečnik: 19,90 EUR 

LESENE SKLEDE  

Vsestransko uporabna skleda iz lesa dreves iz Srca Slovenije. 
Izdelana ročno, naoljena z naravnimi olji. Na voljo v različnih 
velikostih in vrstah lesa. Izdelano z veseljem in ljubeznijo do lesa. 

Avtorja: Vesna in Danijel Povše, Dole pri Litiji  

Cena: 30,00 – 50,00 EUR  

 

 

LESENI TERILNIK 

Terilnik iz lesa dreves iz Srca Slovenije. Izdelan ročno, naoljen z 
naravnimi olji. Na voljo v različnih vrstah lesa. Izdelano z veseljem 
in ljubeznijo do lesa. 

Avtorja: Vesna in Danijel Povše, Dole pri Litiji  

Cena: 30,00 EUR 

 

LESENA SKLEDA Z DEKORATIVNIM LUBJEM 

Lesena skleda z dekorativnim lubjem je primerna za dekor in 
uporabo v gospodinjstvu. Izdelano ročno iz slovenskega lesa. 
Izdelano z veseljem in ljubeznijo do lesa. 

Avtorja: Vesna in Danijel Povše, Dole pri Litiji  

Cena: 45,00 EUR  

 

LESENI PLADENJ 

Leseni pladenj je vsestransko uporaben v gospodinjstvu. Izdelan 
ročno iz slovenskega lesa, premazan z naravnim olje. Na voljo v 
različnih velikostih in vrstah lesa. Izdelano z veseljem in ljubeznijo 
do lesa. Avtorja: Vesna in Danijel Povše, Dole pri Litiji  

Cena: 25,00 - 32,00 EUR  
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LESENA DESKA 

Lesena deska iz slovenskega lesa, izdelana ročno. Za uporabo v 
gospodinjstvu. Na voljo v različnih vrstah lesa, velikostih in 
oblikah. Izdelano z veseljem in ljubeznijo do lesa. 

Avtorja: Vesna in Danijel Povše, Dole pri Litiji  

Cena: 38,00 EUR  

 

PISAVA ZA TRNIČ 

Pisave za trnič so povezane s pastirsko tradicijo na Veliki planini, v 
enem najstarejših in najbolje ohranjenih pastirskih naselij v 
Evropi. Na tej planini so pastirji od nekdaj izdelovali značilen sir 
trnič, ki so ga krasili z lesenimi pisavami z vrezanimi simboli in 
okraski. Vsak rezbar je na svoji pisavi iz lipovega lesa pustil 
svojevrsten pečat, da je bil vsak sir trnič malce drugačen. 
Originalne pisave za trnič hrani Mestni muzej Kamnik, pred vami 
pa je replika. 

Avtorica: Anica Ahčin, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 15,00 EUR 

OGLJE: SKRBNO SKUHANO 
Oglarjenje je nekoč dajalo kruh mnogim ljudem v Srcu Slovenije, danes pa se le še na ducatu 
domačij suklja dim iz tleče kope. Iz odličnega lesa tukajšnjih gozdov nastaja prvovrstno oglje.  

 

OGLJE  

Iz kop, ki tlijo več mesecev, znajo na Oglarski domačiji Brinovec 
izvabiti oglje vrhunske kakovosti. Kot tako je primerno za žar, za 
zdravstvene namene in nenazadnje za risanje. Pakirano po 3 kg ali 
več.  

Avtor: Mirko Brinovec, Oglarska domačija Brinovec, Dole pri Litiji  

Cena: 4,00 EUR  

ŽELEZO: KOVANO OBLIKOVANO 
Srce Slovenije je dom in je cilj, je prostor in je ideja, je preteklost in je prihodnost hkrati. Tu se 
kujejo nove ideje s spoštovanjem preteklih dosežkov in izkušenj. Tu se kuje železo ne le z 
orodjem, temveč tudi z novimi zamislimi. 

 

RAZLIČNI KOVAŠKI IZDELKI 

V podjetju Stara fužina izdelujejo ročno kovane izdelke po naročilu 
kupcev. Vsi izdelki so unikati. Izrišejo jih sami ali po skicah kupcev. 
Izdelujejo zunanje in notranje ograje, okenske mreže, reklamne 
izveske, garniture miz in stolov, klubsko opremo, košare za kamin, 
svečnike, postelje, kljuke itd.   

Avtor: Stara fužina d. o. o., Šmarca, Kamnik  

Cena: po dogovoru 
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GLINA: ZEMELJSKO TOPLO 
Srce Slovenije je okolje s presenetljivimi naravnimi danostmi in viri iz narave. Mojstri rokodelci 
še vedo, kaj je mogoče iz njih ustvariti in čemu služijo. Marsikateri izdelek, znanje, spretnost 
se povezuje z načeli trajnostnega razvoja. Glina je gradivo za sedanjost in prihodnost. 

 

KERAMIČNA SKLEDA ZA PREBRANEC 

Jedi, pripravljene v keramični skledi, imajo prav poseben okus. 
Skleda za prebranec ali kakšno drugo jed, ki jo želite zapeči v 
pečici, je ročno izdelana iz rdeče gline na lončarskem vretenu. V 
njej jed spečete, pogrevate ali servirate. Premer: 17 cm (na voljo 
tudi v drugih velikostih in vzorcih). 

Avtorica: Katarina Spruk, Volčji Potok, Kamnik 

Cena: 9,00 EUR 

 

KERAMIČNA SKLEDA  

Na slovenskih kmetijah so jedi navadno postregli v lončenih 
skledah, ki so bile pri vsaki hiši. Uporaba lončenih skled je 
vsestranska, primerna tako za peko kot serviranje jedi. Izdelano iz 
rdeče gline na lončarskem vretenu na tradicionalni način, 
primerno za stik z živili. Premer: 18 cm (na voljo tudi v drugih 
velikostih in vzorcih). 

Avtorica: Katarina Spruk, Volčji Potok, Kamnik 

Cena: 8,00 EUR 

 

PASTIRSKA MALICA 

Pastirji na Veliki planini so si radi postregli za malico jedi iz 
lončene sklede. Takšne sklede so bile nekdaj stalnica tudi na 
slovenskih kmetijah. Naj več skled na eni deski, namenjenih 
postrežbi degustacijskih jedi ali jedi iz več sestavin, obogati tudi 
vaš obrok. Na voljo posamezne keramične sklede z motivom 
planike ali v kompletu z leseno desko. Tradicionalno s pridihom 
modernosti 

Avtorica: Katarina Spruk, Volčji Potok, Kamnik 

Cena: 29,00 EUR (na voljo tudi posamezni kosi - manjša skleda: 
6,00 EUR, večja skleda: 8,00 EUR, lesen podstavek: 15 EUR) 

 

KERAMIČNA SKLEDA Z ROBOM 

Keramična skleda z robom je tradicionalna slovenska skleda za 
zelje in žgance, njena uporabnost je vsestranska. Izdelana je ročno 
na lončarskem vretenu, ima premer 21 cm in višino 7 cm. Izdelek 
je primeren za pripravo prehrane. Na voljo v različnih velikostih in 
motivih. 

Avtorica: Marjeta Baša, Zagradec, Ivančna Gorica 

Cena: 11,00 EUR 
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KERAMIČNI POTIČNIK 

Tradicionalni slovenski potičnik za peko potice in drugih dobrot v 
pečici ali krušni peči. Izdelan je ročno na lončarskem vretenu, ima 
premer 19 cm in je visok 7 cm. Izdelek je primeren za pripravo 
prehrane. Dobavljivo v različnih velikostih in motivih. 

Avtorica: Marjeta Baša, Zagradec  

Cena: 20,00 EUR 

 

POSODA ZA ENOLONČNICO 

Nobena juha se ne poje tako vroča kot se skuha. Še boljša pa je, 
če jo pojeste iz ročno narejene glinene posode. Že pripravljeno 
jed lahko shranite kar v skledi v hladilnik in kasneje pogrejete v 
pečici ali mikrovalovni pečici. Izdelano ročno iz gline, žgane in 
glazirane. Izdelek ima certifikat o neoporečnosti in primernosti za 
stik s hrano. Še posebej primerno za serviranje enolončnic, ki 
imajo pomembno mesto med tradicionalnimi slovenskimi jedmi. 
Dobavljivo v različnih velikostih. 

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: 7,30 EUR 

 

SKLEDA ZA ŽGANCE  

Lončena skleda je izdelana ročno iz gline, žgane in glazirane. V njej 
lahko jed servirate na mizo. Navznoter zavihan rob nam omogoča, 
da ob njega otremo polno žlico in s tem jed lažje pojemo. Izdelek 
ima certifikat o neoporečnosti in primernosti za stik s hrano. Še 
posebej primerno za serviranje mlečnih jedi ali žgancev, ki imajo 
pomembno mesto med tradicionalnimi slovenskimi jedmi. Na 
razpolago v različnih velikostih.  

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: mala – 7,30 EUR; velika – 14,60 EUR 

 

POTIČNIK  

Lončen potičnik je izdelan ročno iz gline, žgane in glazirane. V 
njem lahko spečete potico, značilno slovensko jed, ali pa kakšen 
podoben šarkelj. Izdelek ima certifikat o neoporečnosti in 
primernosti za stik s hrano. Tradicionalno z modernim pridihom.  

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: 34,00 EUR 

 

PEKAČ ZA PITO  

Lončen pekač za pito je izdelan ročno iz gline, žgane in glazirane. V 
njem lahko spečete jabolčno ali kakšno drugačno sadno pito. 
Izdelek ima certifikat o neoporečnosti in primernosti za stik s 
hrano.  

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: 24,40 EUR 
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LATVICA 

Tradicionalna latvica je lončena posoda za kislo mleko, ki ima 
pomembno mesto med slovenskimi tradicionalnimi jedmi. 
Izdelana je ročno iz gline, žgane in glazirane. Izdelek ima certifikat 
o neoporečnosti in primernosti za stik s hrano.  

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: 7,30 EUR 

 

SKLEDICE 

Ročno izdelane lončene skledice so vsestransko uporabne v 
gospodinjstvu - za juhe, mineštre ali drobne prigrizke. Izdelane so 
iz gline, žgane in glazirane. Izdelki imajo certifikat o neoporečnosti 
in primernosti za stik s hrano. Tradicionalno s pridihom 
modernosti! 

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: 7,30 EUR 

 

KERAMIČNI KROŽNIČEK 

S keramičnim krožničkom boste naredili vtis na vsakogar, ki zna 
ceniti sodobno, s tradicijo povezano rokodelstvo. Izdelan je na 
lončarskem vretenu in ročno poslikan s podglazurnimi barvami. 
Značilna beloprstena keramika ima v Kamniku več kot 150-letno 
tradicijo. V Hiši keramike ohranjajo avtentičen način njene 
izdelave in poslikave z upodobitvami etnoloških motivov iz 
slovenske zakladnice: s pavi, cvetjem, baročnimi motivi. Krožnik je 
namenjen uporabi v gospodinjstvu in dekoraciji. 

Avtor: KUD HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka, Kamnik 

Cena: 12,00 EUR 

 

KERAMIČNA PLOŠČICA 

S keramično ploščico boste naredili vtis na vsakogar, ki zna ceniti 
sodobno, s tradicijo povezano rokodelstvo. Izdelana je na 
lončarskem vretenu in ročno poslikana s podglazurnimi barvami. 
Značilna beloprstena keramika ima v Kamniku več kot 150-letno 
tradicijo. V Hiši keramike ohranjajo avtentičen način njene 
izdelave in poslikave z upodobitvami etnoloških motivov iz 
slovenske zakladnice: s pavi, cvetjem, baročnimi motivi. 

Avtor: KUD HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka, Kamnik 

Cena: 10,00 EUR 
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RIMSKA POSODA ZA KRUH  

V rimskih časih so na današnjem slovenskem ozemlju pekli kruh v 
glinastih posodah, kot je pred vami. Sodobna različica te posode 
je izdelana na lončarskem vretenu iz rdeče šamotirane gline, 
izkopane v Sloveniji, ročno poslikana z belo engobo in z vrisanim 
motivom rozete, ki je bila v slovenski ljudski umetnosti pogost 
motiv na skrinjah, zibelkah ali pa vratnih portalih. S tem prastarim 
ornamentom so zaščitili ljudi in živali pred slabim. V rimski posodi 
za kruh je simbol časa, ki povezuje vsebino semena od hlebca 
kruha kot simbola obilja. Posoda je primerna za peko ali serviranje 
kruha, sira, sadja ali peciva.  

Avtorica: Tatjana Hlačer, Kamnik 

Cena: 25,00 EUR 

 

LONČENA SKLEDICA 

Lončena skledica je narejena na lončarskem vretenu na 
tradicionalen način iz gline mehkih barv, skopane na Kamniškem. 
Poslikana je s starim slovenskim ornamentom v obliki valovnice, ki 
so bile od pokrajine do pokrajine različne glede na barve in 
variacije, in so jih stari lončarji uporabljali, da so se med seboj 
razlikovali. Skledica ima značilen zgornji rob, ki ji daje še večjo 
uporabnost. Premer: 15-18 cm.  

Avtorica: Tatjana Hlačer, Kamnik 

Cena: 13,00 EUR 

 

 

 

UPORABNI KERAMIČNI IZDELKI 

Izjemne in izstopajoče keramične skodelice, sklede, posode s 
pokrovi, čajniki, piškotnice, slike in drugi izdelki, uporabni v 
gospodinjstvu popestrijo še tako turoben dan. Vrhunski izdelki iz 
keramike, izdelani ročno iz gline, hudomušno poslikani, lahko tudi 
po vaših željah.  

Avtorica: Mojca Žalik, Kamnik 

Cena (odvisna je od poslikave in velikosti):  

Lonček za čaj za zajtrk: 12,00 - 18,00 EUR 

Skledica, mala brez roča: 8 EUR 

Čajnik in zalivalka: od 32,00 EUR naprej 

Doza za med, sladkor, sol (manjše): 18,00 EUR 

Piškotnica: od 30,00 EUR naprej 

Obešalnik: 5,00 EUR 

Magnet: 5,00 EUR 

Skleda za solato: od 28,00 EUR naprej 

Vrček za mleko: 12,00 EUR 

Večnamenski vrč (večji): od 27,00 EUR naprej 
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SKODELICA ANA 

Ročno izdelana keramična skodelica s čipko, ki je od nekdaj veljala 
za simbol ženstvenosti in prestiža. Začnite dan s stilom! 

Avtorica: Barbara Vrtačnik, Sp. Slivna, Litija 

Cena: 13,50 EUR 

OBLAČILNO IN DEKORATIVNO: KULTURA RAZLIČNIH ČASOV 
Jedro Srca Slovenije so ljudje, ki znajo in hočejo živeti bolje. Svoj odnos do sveta od nekdaj 
kažejo tudi z oblačili in dekorativnimi izdelki: navadno s tistimi lepimi rečmi, ustvarjenimi iz 
naravnih materialov, obdelanimi tako, kot so to počeli predniki, a zaznamovanimi s kulturo 
sedanjosti. 

 

PREDPASNIK 

Ženski predpasnik iz bombaža z greniro in večjim žepom na 
sredini. Na voljo v različnih barvah.  

Avtorica: Stanislava Fortuna, Šentvid pri Stični  

Cena: 18,00 EUR 

 

VRTPASNIK 

Skoraj vsaka hiša v Srcu Slovenije ima svoj vrtiček, na katerem 
pridelujejo domačini svojo zelenjavo. Skrbno izdelani predpasniki 
iz Srca Slovenije združujejo drugačnost in modernost. Zelo 
funkcionalno, z žepi za škarje in druga vrtna orodja.  

Avtorji: VDC Zagorje ob Savi, Litija  

Cena: 38,00 EUR 

 

POLSTENI COPATI 

Copati so narejeni iz 100 % ovčje volne z dodatki svile in 
naravnega lateksa. Izdelek je nastal s polstenjem, z najstarejšo 
tehniko predelave volne za oblačila, v preteklosti zelo razširjenim 
tudi na Slovenskem. Na razpolago so otroške in odrasle številke 
copatov. 

Avtorica: Tatjana Ručigaj, Mengeš  

Cena: za otroke: 10,00; za odrasle: 38,00 EU 

 

POLSTENA TORBICA 

Torbice so izdelane iz 100 % ovčje volne z dodatki svile, lesa, 
bombaža. Izdelek je nastal s polstenjem, z najstarejšo tehniko 
predelave volne za oblačila, v preteklosti zelo razširjenim tudi na 
Slovenskem. Na razpolago različne velikosti in vzorci torbic. 

Avtorica: Tatjana Ručigaj, Mengeš  

Cena: 30,00 – 50,00 EUR (odvisno od velikosti) 
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VEZEN LANENI PRTIČ 

Slovenci smo ponosni na svoje korenine in umetelna dela naših 
babic. Laneno platno je bilo v preteklosti osnova za številne 
izdelke. Lanene obleke, zavese, prti in prtiči, na katere so žene 
rade izvezle značilne vzorce, tudi pregovore, ki so jih spominjali na 
življenjske modrosti. Varovanci v VDC Zagorje ohranjajo tradicijo 
vezenja s križci. V izdelavo prtiča so vložili veliko časa in ljubezni. 

Avtorji: VDC Zagorje ob Savi, Litija  

Cena: 49,00 EUR 

 

NADPRT – KRPANKA  

Svet je poln presenečenj. Koščki lepega se sestavljajo v dragocene 
življenjske zgodbe. Tvoje. Moje. Najine. Naše. Nadprt je unikat, ki 
vdahne domačnost prostoru. Nastal je počasi. Vsak košček blaga 
je precizno izrezan in zašit v sestavljanko.  

Avtorica: Karmen Rozman, Litija  

Cena: 70,00 EUR 

 

TOALETNA TORBICA - KRPANKA 

Ko se zlijejo različne barve in oblike blaga, nastanejo prelepi vzorci 
in iz njih čudovita unikatna toaletna torbica, ki bi jo imela vsaka 
mična gospodična. Nastala je počasi. Vsak košček blaga je 
precizno izrezan in zašit v sestavljanko 

Avtorica: Karmen Rozman, Litija 

Cena: 70,00 EUR 

 

BLAZINA - KRPANKA 

Pisani koščki blaga, sestavljeni v celoto v tehniki krpanke, za 
slovensko okolje značilno tehniko šivanja odej v preteklosti, so zliti 
v unikatno blazino. Naj bo srčen vsak dan! 

Avtorica: Majda Vavpetič, Kamnik  

Cena: 20,00 EUR 

DEKORATIVNA MUCA 

Mačke se priljubljene v slovenskih basnih in pravljicah in od 
nekdaj imajo pomembno mesto v naših domovih. Z njimi je 
povezano veliko vraž, prinašajo pa tudi srečo. Dekorativna muca 
je polnjena z drobnim peskom. Okrasite z njo vaš dom! 

Avtorica: Mira Lukežič, Dol pri Ljubljani 

Cena: 15,00 EUR 

 

DEKORATIVNA KOKOŠ 

Kokoši so značilne domače živali za slovensko podeželje. Nekatere 
nosijo celo zlata jajca in prinašajo srečo. Naj prinese dekorativna 
kokoš srečo tudi vam, ko jo boste postavili na vidno mesto v 
vašem domu. Polnjena z drobnim peskom.  

Avtorica: Mira Lukežič, Dol pri Ljubljani 

Cena: 15,00 EUR 
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DEKORATIVNA VILA 

Vile rojenice so v slovanskem svetu mitološka bitja, ki po ljudski 
veri ob rojstvu otroka krojijo in napovedujejo njegovo prihodnost. 
Dobrim ljudem prinašajo srečo, najdite jo zase tudi vi! 
Odišavljeno. 

Avtorica: Mira Lukežič, Dol pri Ljubljani 

Cena: 20,00 EUR 

OTROŠKO IGRIVO: MOST MED GENERACIJAMI 
Doma narejeno je za otroke najboljše! Srčni ustvarjalci se ob z  naravnimi materiali zazibajo v 
pravljične zgodbe preteklih dni. dajte otrokom varen občutek prihodnosti. Roka sledi srcu, 
srce se spominja preteklosti, v njej pa nove generacije vidijo več: vrednoto, ki spodbuja 
ustvarjalnost za prihodnost. 

IGRAČA MIŠKA 

Miši imajo svoje pomembno mesto v slovenskih basnih in 
pravljicah. Med otroki so zelo priljubljene, saj so majhne in 
drobne, ter jim prinesejo srečo, kadar jim izpade zobek. Prijazna 
na pogled, prijetna na otip. Opremljena z oznako CE po veljavnih 
standardih za igrače.  

Avtorica: Mira Lukežič, Dol pri Ljubljani 

Cena: 10,00 EUR 

 

IGRAČA ZAJČEK 

Zajčki imajo svoje pomembno mesto v slovenskih basnih in 
pravljicah. Igrača zajček je izdelana ročno. Prijazen na pogled, 
prijeten na otip. Opremljen z oznako CE po veljavnih standardih za 
igrače. 

Avtorica: Mira Lukežič, Dol pri Ljubljani 

Cena: 20,00 EUR 

 

KVAČKANA KAPA ŽABICA 

Ročno izdelana kvačkana kapa žabica bo navdušila vašega otroka 
in mu popestrila deževne zimske dni. Udobna in topla.  

Avtorica: Mira Lukežič, Dol pri Ljubljani 

Cena: 25,00 EUR 

 

O2 MEDVEDJE POHIŠTVO 

Pohištvo za medvedke je zbirka miniaturnega pohištva za igranje z 
medvedki in punčkami. V kompletu pohištva sta dva stolčka in 
mizica. Dimenzije stolčkov so 14x16x28 cm, mize pa 14x28x8 cm.  

Avtorica: Metka Zver, Dol pri Ljubljani 

Cena: 65,00 EUR 
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LESENA PIŠČAL 

Ročno izdelana lesena piščalka spominja na otroštvo. Piščalke so 
včasih izdelovali pastirji na paši, ko so čuvali živali na pašnikih. Iz 
njih so znali izvabiti najrazličnejše zvoke. Izvabite ga tudi vi. 

Avtor: Aleš Veber, Kresnice, Litija  

Cena: 16,00 EUR 

 

LONČENA PIŠČAL SOVA 

Piščalke imajo med tradicionalnimi slovenskimi igračami 
pomembno mesto. Niso smele manjkati na sejmih in povsod tam, 
kjer so bili otroci. Z oblikami in zvokom, ki ga izvabljamo s 
pihanjem, posnemamo živali, na primer sove ali grlice. Piščalke so 
izdelane ročno iz gline in ročno poslikane. 

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: 4,90 EUR 

LONČENA PIŠČAL PTIČEK 

Piščalke imajo med tradicionalnimi slovenskimi igračami 
pomembno mesto. Niso smele manjkati na sejmih in povsod tam, 
kjer so bili otroci. Z oblikami in zvokom, ki ga izvabljamo s 
pihanjem, posnemamo živali, na primer sove ali grlice. Piščalke so 
izdelane ročno iz gline in ročno poslikane. 

Avtorja: Tomo in Majda Kraker, Dol pri Ljubljani 

Cena: 4,90 EUR 

 

OTROŠKA ODEJA – KRPANKA  

Svet je poln presenečenj. Koščki lepega se sestavljajo v dragocene 
življenjske zgodbe. Tvoje. Moje. Najine. Naše. Odejica je unikat, ki 
vdahne domačnost prostoru. Nastala je počasi. Vsak košček blaga 
je precizno izrezan in zašit v sestavljanko. Privoščite otrokom le 
najboljše! 

Avtorica: Karmen Rozman, Litija 

Cena: 93,00 EUR 

ROČNO IZDELANA BLAZINA ZA OTROŠKO LEŽIŠČE 

Ročno izdelana blazina bo vašega malčka zazibala v prijeten 
spanec in počitek, kar je zelo pomembno za pravilen razvoj v 
obdobju hitre rasti. Mehko polnilo daje optimalno podporo, sama 
sprostitev, brez vdiranja kemičnih argensov, ki jo nudi blazina, bo 
vodila otroka v miren in okrepčilen spanec. Blazina iz naravnih 
materialov omogoča pravilno delovanje življenjskih funkcij in 
krepitev odpornosti otroka. 

Avtorica: Zlata Clemente, Šentvid pri Stični  

Cena: 39,00 EUR 
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OTROŠKO LEŽIŠČE IZ BOMBAŽNEGA PLATNA 

Na ročno izdelanem otroškem ležišču bo vaš otrok nežno zaspal. 
Deležen bo dobrega počitka, ki je pomemben za pravilen razvoj v 
obdobju hitre rasti. Kvalitetni materiali in celotna sestava izdelka 
nudijo vse potrebno za kakovostno spanje, pravilen razvoj in rast.  

Avtorica: Zlata Clemente, Šentvid pri Stični  

Cena: 160,00 EUR 

 

OTROŠKO LEŽIŠČE IZ LANENEGA PLATNA 

Lanena blazina bo malčku nudila občutek udobja in lebdenja na 
oblaku, v katerega se bo dobesedno zaljubil. Njena uporaba je 
večstranska, tako za počitek, dodatek v otroški sobi, pripomoček 
za igranje in ostale otročke radosti, odlično poživi vrtno, 
balkonsko in notranje pohištvo ter mu da svež izgled. 

Avtorica: Zlata Clemente, Šentvid pri Stični  

Cena: 240,00 EUR 

USTVARJALNO: OSEBNO LJUBO 
Srce Slovenije je regija prihodnosti. V središču države, v zaledju glavnega mesta Slovenije 
združuje urbano zazrtost v inovacije s kakovostjo življenja. Ritem prihodnosti umirja z 
modrostjo preteklosti. Kjer se srečujejo različnosti, se porajajo novosti. Srce Slovenije je 
prostor mladostne zagnanosti! 

 

KOLEKCIJA NAKITA NITI ŽIVLJENJA - BE LACE 

Unikaten nakit, izdelan z veliko preciznostjo in ljubeznijo do 
lepopisja. Modern in sofisticiran motiv, a hkrati tako tradicionalno 
slovenski. Ročno narisana idrijska čipka. 

Avtorica: Mojca Baloh, Dol pri Ljubljani  

Cena: 51,00 EUR (uhani: 19,00 EUR, ogrlica: 32,00 EUR) 

 

KOLEKCIJA NAKITA MAKE A WISH – UJEMI SVOJE SANJE 

Unikaten nakit, izdelan z veliko preciznostjo in ljubeznijo do 
lepopisja. Upanje, želja, pozitivnost. Eni vidijo seme, drugi željo. 
Pihni in močno verjemi. 

Avtorica: Mojca Baloh, Dol pri Ljubljani  

Cena: 51,00 EUR (uhani: 19,00 EUR; ogrlica: 32,00 EUR) 

 

KOLEKCIJA NAKITA SANJAVA ČIPKA - LACE DREAM  

Unikaten nakit, izdelan z veliko preciznostjo in ljubeznijo do 
lepopisja. Zasanjana romantičnost v ročno narisani čipki, daje 
mehkobo ali gracioznost. 

Avtorica: Mojca Baloh, Dol pri Ljubljani  

Cena: 51,00 EUR (uhani: 19,00 EUR; ogrlica: 32,00 EUR) 
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POLSTENI NAKIT  

Nakit je izdelan iz 100 % ovčje volne z dodatki svile, lesa, laksa, 
usnja. Izdelek je nastal s polstenjem, z najstarejšo tehniko 
predelave volne za oblačila, v preteklosti zelo razširjenim tudi na 
Slovenskem. Na voljo zapestnica ali ogrlica, v različnih barvah in 
velikostih. 

Avtorica: Tatjana Ručigaj, Mengeš  

Cena: zapestnica: 10,00 EUR; ogrlica: 15,00 EUR 

 

KOLEKCIJA ELEGANT  

Unikatni klekljani nakit iz metaliziranega sukanca je primeren za 
ženske, ki imajo rade eleganco, in za vse tiste, ki cenijo to lepo in s 
tradicijo povezano umetnost. Za izjemne dogodke! V kolekciji so 
verižica, uhani, zapestnica in broška za na ovratnik. 

Avtorica: Andreja Humar Gruden, Kamnik 

Cena: ogrlica - 30,00 EUR; uhani - 20,00 EUR; zapestnica - 30,00 
EUR; broška - 25,00 EUR 

 

KOLEKCIJA MAMUT 

Posebna izdaja ročno klekljane čipke ob 80-letnici (1938–2018) 
odkritja okostja mamuta v Nevljah pri Kamniku. V kolekciji so 
verižice, zapestnice, broška za na ovratnik in elegantna torbica. Na 
beli ali rjavi podlagi.  

Avtorica: Andreja Humar Gruden, Kamnik  

Cena: ogrlica medaljon - 15,00 EUR, prstan medaljon - 15,00 EUR; 
zapestnica medaljon - 20,00 EUR; broška 20,00 EUR; mala torbica 
– 20,00 EUR 

 

 

KOLEKCIJA MINI 

Ročno klekljan miniaturni nakit iz naravnih materialov ali 
metaliziranega sukanca je primeren za ženske, ki ljubijo diskreten 
nakit in z detajli dopolnjujejo svoj vsakodnevni ali elegantni izgled. 
V kolekciji so verižica, uhani, zapestnica in broška za na ovratnik. 
Ovalna in trikotna različica. 

Avtorica: Andreja Humar Gruden, Kamnik 

Cena: dvojni uhani - 30,00 EUR; dvojna ogrlica - 20,00 EUR, dvojna 
zapestnica - 20,00 EUR; broška - 20,00 EUR; sponka za lase 20,00 
EUR 

NAKIT ANA 

Ročno izdelan nakit s čipko, ki je od nekdaj veljala za simbol 
ženstvenosti in prestiža. Keramika. V kompletu so uhani in 
verižica.  

Avtorica: Barbara Vrtačnik, Sp. Slivna, Litija 

Cena: 25,00 EUR 
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UNIKATNI LESENI NAKIT JESENSKA LINIJA 

Prav ničesar nismo v izobilju vzeli narave. Izkoristili smo ostanke 
lesa, ki ostajajo v mizarskih delavnicah, jih preoblikovali v subtilne 
oblike in površinsko obdelali z olji ali lužili na vodni osnovi. Z 
odgovornim odnosom se v nakitu zrcalijo skrivnostne oblike 
narave. V kompletu so verižica, prstan, zapestnica in uhani, 
zloženi v ročno izdelano unikatno darilno škatlico. Lakirano.  

Avtor: Zdravko Jeršin, Gabrovka pri Litiji 

Cena: 80,00 EUR 

 

 

LESENE ZAPESTNICE KORENINA 

Prav ničesar nismo v izobilju vzeli narave. Izkoristili smo ostanke 
lesa, ki ostajajo v mizarskih delavnicah, jih preoblikovali v subtilne 
oblike in površinsko obdelali z olji ali lužili na vodni osnovi. Z 
odgovornim odnosom se v nakitu zrcalijo skrivnostne oblike 
narave. Izdelano z vzorcem korenine s posebnim postopkom pod 
napetostjo. Na voljo tudi v ročno izdelani unikatni darilni škatlici. 
Naoljeno.  

Avtor: Zdravko Jeršin, Gabrovka pri Litiji 

Cena: 35,00 EUR 

LESENA ZAPESTNICA OREH 

Prav ničesar nismo v izobilju vzeli narave. Izkoristili smo ostanke 
lesa, ki ostajajo v mizarskih delavnicah, jih preoblikovali v subtilne 
oblike in površinsko obdelali z olji ali lužili na vodni osnovi. Z 
odgovornim odnosom se v nakitu zrcalijo skrivnostne oblike 
narave. Na voljo tudi v ročno izdelani unikatni darilni škatlici. 
Naoljeno.  

Avtor: Zdravko Jeršin, Gabrovka pri Litiji 

Cena: 35,00 EUR 

 

LESEN PRSTAN 

Prav ničesar nismo v izobilju vzeli narave. Izkoristili smo ostanke 
lesa, ki ostajajo v mizarskih delavnicah, jih preoblikovali v subtilne 
oblike in površinsko obdelali z olji ali lužili na vodni osnovi. Z 
odgovornim odnosom se v nakitu zrcalijo skrivnostne oblike 
narave. Na voljo v ročno izdelani unikatni darilni škatlici. Naoljeno.  

Avtor: Zdravko Jeršin, Gabrovka pri Litiji 

Cena: 20,00 EUR 

 

ZELIŠČA V STEKLENIČKI 

Zelišča, ki rastejo v neokrnjeni naravi Srca Slovenije so zdravilna 
pa tudi lepa in barvita. Vdelana v male stekleničke so uporabna 
kot uhani ali verižica. 

Avtorica: Jožica Bajc Pivec, Šmartno pri Litiji  

Cena: 8,00 EUR 
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CVETNE SLIKE IN VOŠČILNICE 

Cvetne slike in voščilnice so izdelane iz cvetov, listov in drugih 
rastlin, ki jih najdemo v naravi v Srcu Slovenije. Rastline so skrbno 
nabrane in izbrane, posušene in vdelane v papir. Vsak izdelek je 
unikaten in drugačen, pa tudi zanimiv in nenavaden. Kanček 
narave, ujete v cvetne slike, zelo popestri bivalne prostore, z 
resnično unikatnimi voščilnicami, ki jim dodate vaše najgloblje 
misli, pa lahko presenetite svoje bližnje ob osebnih praznikih. 

Avtorica: Joža Jamšek, Renke, Litija  

Cena:  

voščilnica (rojstnodnevna, novoletna, za obletnice, poroko, 
sožalna) - od 2,50 do 15,00 EUR) 

slika - od 3,00 EUR dalje 

NARAVNO: ZA NEGO IN DOBRO POČUTJE 

Srce Slovenije je vrt, ki združuje poznavalce in iskalce najboljšega iz narave. Moč podeželja se 
tu krepi z znanji o rastlinah in njihovih lastnostih, ki se še prenaša iz roda v rod. Dobro počutje 
se tu povezuje tudi z zelišči. 

 

SIVKINO MILO 

Ročno izdelano milo je popolnoma naravno, brez dodanih barvil in 
konzervansov. Milo je primerno za umivanje celega telesa, tako za 
odrasle, kot tudi za otroke. Prijetno odišavljeno s slovensko sivko.  

Avtorica: Darja Škulj, Kamnik 

Cena: 5,00 EUR 

 

ŽAJBLJEVO MILO 

Ročno izdelano milo je popolnoma naravno, brez dodanih barvil in 
konzervansov. Milo je primerno za umivanje celega telesa, tako za 
odrasle, kot tudi za otroke. Prijetno odišavljeno s slovenskim 
žajbljem.  

Avtorica: Darja Škulj, Kamnik 

Cena: 5,00 EUR 

 

MILO IZ KOZJEGA MLEKA Z DODANIM OGNJIČEVIM OLJEM 

Naraven proizvod, ki vsebuje visok delež svežega kozjega mleka in 
visoko kvalitetna olja oziroma maslo.  Ognjičevo olje neguje in 
razkužuje kožo ter dobro vpliva na vneto, razpokano, suho, 
občutljivo in pordelo kožo. Priporoča se ga pri pojavu krčnih žil. 
Ognjič ne draži kože, zato je primeren za občutljivo kožo in kožo 
nagnjeno k alergijam. Primerno za vse tipe kož, tudi za dojenčke. 

Avtor: Zavod pri Usovih, Lukovica 

Cena: 2,30 EUR 
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MILO IZ KOZJEGA MLEKA Z MEDOM IN OVSENIMI KOSMIČI 

Naraven proizvod, ki vsebuje visok delež svežega kozjega mleka in 
visoko kvalitetna olja oziroma maslo. Dodani drobno zdrobljeni 
ovseni kosmiči delujejo na kožo kot nežen piling, kar pomaga pri 
odstranjevanju odmrlih kožnih celic. V resnici so zelo krasna za 
uporabo. Primerno za vse tipe kož. 

Avtor: Zavod pri Usovih, Lukovica 

Cena: 2,30 EUR 

 

MILO IZ KOZJEGA MLEKA Z VONJEM SIVKE 

Naraven proizvod, ki vsebuje visok delež svežega kozjega mleka in 
visoko kvalitetna olja oziroma maslo. Milu je dodano naravno 
eterično olje sivke in ima tako blag izbran vonj, ki pride do 
pravega izraza šele pri uporabi. Eterično olje sivke se kot sestavina 
mazil in mil pomaga pri boleznih kož z močnim srbenjem, ker 
deluje razkuževalno in protivnetno. Pomaga tudi pri celjenju ran, 
saj vzpodbuja imunski sistem in tako pripomore k hitrejši 
regeneraciji kože. Eterično olje spodbuja krvni sistem in blaži 
bolečine. Primerno za vse tipe kož. 

Avtor: Zavod pri Usovih, Lukovica 

Cena: 2,30 EUR 

 

MILO IZ KOZJEGA MLEKA Z VONJEM JASMINA 

Naraven proizvod, ki vsebuje visok delež svežega kozjega mleka in 
visoko kvalitetna olja oziroma maslo. Milu je dodano naravno 
eterično olje jasmina, vonj se razvije intenzivno pri uporabi. 
Eterično olje jasmina ima močan, sladek in opojen vonj, ki deluje 
antidepresivno in oživlja čustva. Jasmin pomaga vzbuditi 
optimizem in vrača veselje do življenja. Primerno za vse tipe kož.  

Avtor: Zavod pri Usovih, Lukovica 

Cena: 2,30 EUR 

 

MILO IZ KOZJEGA MLEKA Z VONJEM DIVJE ČEŠNJE 

Naraven proizvod, ki vsebuje visok delež svežega kozjega mleka in 
visoko kvalitetna olja oziroma maslo. Milu je dodano naravno 
eterično olje divje češnje, ki pride do pravega izraza šele pri 
uporabi. Cvetovi divje češnje imajo nežen cvetlični vonj, ki 
osvežuje in izboljšuje razpoloženje. Prijeten vonj nas popelje v 
pomladni čas prebujanja in brstenja ter tako poživlja organizem in 
duha. Primerno za vse tipe kož. 

Avtor: Zavod pri Usovih, Lukovica 

Cena: 2,30 EUR 



 Cene so informativne. V primeru nakupa večje količine ali dolgoročnega sodelovanja možnost dogovora za dodaten popust.  Str. 18 

ŽIVA GLINA 

Živa glina iz Zdravilnega gaja Tunjice ima moč, da veže nase vse, 
kar je za organizem slabo. Deluje protivnetno, antiseptično, 
protiinfekcijsko, preprečuje gnojenja ter deluje absorpcijsko na 
škodljive snovi v organizmu. Na prebavnih organih deluje glina kot 
aktivni obkladek, saj odstranjuje uničene celice in pospeši njihovo 
obnovo.  Glinen pripravek je primerne za pitje, pripravimo lahko 
tudi glinene obloge.   

Avtor: VD d. o. o., Kamnik  

Cena: 3,00 EUR 

MAZILO IZ SMREKOVE SMOLE 

Popolnoma naravno smrekovo mazilo vsebuje pravo smrekovo 
smolo v naravni mazilni osnovi, ognjičevo olje Janeza Javorskega, 
do 1 % domačega masla in čebelji vosek. Mazilo ne vsebuje 
umetnih arom, barvil, konzervansov in parafina. Pridelava je 
ekološka, na naravi in človeku prijazen način. 

Avtor: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri Litiji  

Cena: 5,00 EUR 

 

ŠENTJANŽEVO OLJE 

Olje iz zdravilne šentjanževke je namenjeno za zunanjo uporabo 
pri opeklinah, oteklinah, pri oskrbi manjših ran, udarnin in zvinov. 
Z masažo in vtiranjem lajša težave pri revmi in protinu ter pri pikih 
žuželk. Pridelava je ekološka, na naravi in človeku prijazen način. 

Avtor: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri Litiji  

Cena: 5,00 EUR 

ROČNO NABRANO: ČAJI IN ŽGANJICE 
Zelišča, izključno slovenskega, domačega porekla, so v Srcu Slovenije nabrana v naravi, 
pridelana na zeliščnih kmetijah ter na vrtovih zdravilnih rastlin. Ohranjanje tradicije se tu druži 
z znanji zdravilstva. 

ZELIŠČNI ČAJ JAVORSKA MEŠANICA 

V mešanici je vsaj dvanajst zelišč, ki tvorijo zdrav in okusen čajni 
napitek. Z rednim pitjem tega izvrstnega čaja uskladimo delovanje 
vseh organov in uravnotežimo delovanje telesa. Pridelava je 
ekološka, na naravi in človeku prijazen način. 

Pridelano: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri 
Litiji  

Cena: 3,00 EUR 
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DRUŽINSKI ČAJ 

Čajna mešanica izbranih zelišč lipe, lista borovnice, kamilice, 
poprove mete in melise po recepturi naših babic s prijetnim 
okusom za vse družinske člane. Zelišča so skrbno nabrana na 
Kmetiji Pr' Janez v Jablaniški dolini v Srcu Slovenije in obdelana z 
veliko ljubezni na tradicionalni način. Pakirano po 30 dag. 

Pridelano: Kmetija Pr' Janez, Šmartno pri Litiji 

Cena: 3,00 EUR 

 

 

ZELIŠČNI ČAJ 

Čajna mešanica izbranih zelišč repika, dobre misli, citronke, sleza 
in rmana po recepturi naših babic s prijetnim okusom. Zelišča so 
skrbno nabrana na Kmetiji Pr' Janez v Jablaniški dolini v Srcu 
Slovenije in obdelana z veliko ljubezni na tradicionalni način. 
Pakirano po 30 dag. 

Pridelano: Kmetija Pr' Janez, Šmartno pri Litiji 

Cena: 3,00 EUR 

 

ZELENJAVNI DODATEK JEDEM  

Naredite jedi še okusnejše, z drobno pripravljeno, skrbno sušeno 
zelenjavo, brez dodatkov. V zelenjavnem dodatku so peteršilj, 
korenje, čebula, česen, zelena, luštrek, pastinak in sol.  

Pridelano: Kmetija Pr' Janez, Šmartno pri Litiji 

Cena: 4,00 EUR 

 

 

ZELIŠČNO ŽGANJE TAVŽENTROŽA 

Tavžentroža v želodcu in črevesju ustvari harmonično stanje. 
Odpravlja motnje pri mesečnem perilu, slabokrvnosti, pri rednem 
jemanju pomaga pri zniževanju prekomerne teže. Uporablja se 
oralno, kot tudi zunanje. Pridelava je ekološka, na naravi in 
človeku prijazen način. 

Pridelano: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri 
Litiji  

Cena: 4,00 EUR 

 

ŠENTJANŽEVEC 

Pozabljeno naravno zdravilo se vrača v uporabo. Žganje je poleg 
vseh zdravilnih učinkov šentjanževke posebno uporabno v boju 
proti revmi, deluje kot blago pomirjevalo. Uporablja se ga lahko 
tudi pri masaži. Žganje in zelišča iz lastne pridelave. 

Pridelano: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri 
Litiji  

Cena: 7,00 EUR 
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RMANOVEC 

Pozabljeno naravno zdravilo se vrača v uporabo. Žganje je poleg 
vseh zdravilnih učinkov rmana posebno uporabno pri želodčnih 
ter črevesnih težavah. Uravnava delovanje jeter ter vzbuja tek. 
Spodbuja delovanje ledvic, tudi s povečanjem izločanja seča, 
priporočljivo je za ženske. Žganje in zelišča iz lastne pridelave.  

Pridelano: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri 
Litiji  

Cena: 7,00 EUR 

 

ZELIŠČNE TINKTURE  

Naravne tinkture vsebujejo alkoholni izvleček zelišč in zdravilnih 
rastlin in zagotavljajo zelo hitro absorpcijo učinkovin v organizem. 
V primerjavi s čaji so veliko učinkovitejše, a jih je potrebno 
uporabljati le v majhnih količinah. Na voljo je kar 66 različnih 
tinktur: ameriški slamnik, ajda, aloja, arnika, artičoka, baldrijan, 
bela omela, bršljan, bezeg, čemaž, česen, črna deleja, črni oreh, 
črni trn, dišeča perla, divji kostanj, dren, gabez, glog, hermelika, 
hmelj, indijanska korpiva, jasmin, kamilica, kapucinka, korpiva, 
koriander, koruzni listki, lakota, lan, lapuh, lipa, lučnik, materina 
dušica, meta, melisa, mrtva kopriva, navadna plahtica, planinska 
resa, njivska preslica, ognjič, ožepek, parazitko, pegasti badelj, 
navadni pelin, sladki pelin, pljučnik, regrat, rman, rožmarin, sivka, 
slez, smetlika, smilj, smreka, ščetica, štentjanževa roža, 
tavžentroža, timijan, trobentica, tropotec, vrbovec, vinska rutica, 
za moške, zlata rozga, žajbelj ter mešanici zelišč v tinkturi  za 
razstrupljanje telesa in za moške.  

Pridelano: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri 
Litiji  

Cena: 6,00 – 8,00 EUR 

SLADKOSTI NARAVE: MED  
Sožitje ljudi in narave v Srcu Slovenije je mogoče okusiti v medu in izkusiti z izdelki, ki so jih 
pomagale ustvariti čebele. 

KOSTANJEV MED 

Kostanj ima pomembno mesto v gozdovih Srca Slovenije. Ko 
obilno cveti, je že od daleč slišati ples brenčanja čebel. Kostanjev 
med je nekoliko grenkega okusa, a je po vsebnosti rudninskih 
snovi najbogatejši med različnimi vrstami medu, ki jih pridelujemo 
v Sloveniji. Pakirano v različnih količinah. 

Pridelano: Čebelarstvo Levičar, Darka Levičar, Dol pri Ljubljani   

Cena: 12,00 EUR/kg 



 Cene so informativne. V primeru nakupa večje količine ali dolgoročnega sodelovanja možnost dogovora za dodaten popust.  Str. 21 

 

CVETLIČNI MED 

Na travnikih, v sadovnjakih in bogatih janških gozdovih v  Srcu 
Slovenije imajo čebele odlične možnosti za pašo. Čebele letajo od 
cveta na cvet in prinašajo medičino, ki jo spremenijo v med. Med, 
ki ga ponujajo v Čebelarstvu Levičar, ima številne zdravilne 
učinkovine in je uporaben za zdravje in v kulinariki. Je visoke 
kakovosti, pridelan na zdravju prijazen način. Pakirano v različnih 
količinah. 

Pridelano: Čebelarstvo Levičar, Darka Levičar, Dol pri Ljubljani   

9,00 EUR (450 g), 12,00 EUR (900 g) 

 

HOJIN MED 

Na travnikih, v sadovnjakih in bogatih janških gozdovih v  Srcu 
Slovenije imajo čebele odlične možnosti za pašo. Čebele letajo od 
cveta na cvet in prinašajo medičino, ki jo spremenijo v med. Med, 
ki ga ponujajo v Čebelarstvu Levičar, ima številne zdravilne 
učinkovine in je uporaben za zdravje in v kulinariki. Je visoke 
kakovosti, pridelan na zdravju prijazen način. Pakirano v različnih 
količinah. 

Pridelano: Čebelarstvo Levičar, Darka Levičar, Dol pri Ljubljani   

9,00 EUR (450 g), 12,00 EUR (900 g) 

 

SMREKOV MED 

Na travnikih, v sadovnjakih in bogatih janških gozdovih v  Srcu 
Slovenije imajo čebele odlične možnosti za pašo. Čebele letajo od 
cveta na cvet in prinašajo medičino, ki jo spremenijo v med. Med, 
ki ga ponujajo v Čebelarstvu Levičar, ima številne zdravilne 
učinkovine in je uporaben za zdravje in v kulinariki. Je visoke 
kakovosti, pridelan na zdravju prijazen način. Pakirano v različnih 
količinah. 

Pridelano: Čebelarstvo Levičar, Darka Levičar, Dol pri Ljubljani   

9,00 EUR (450 g), 12,00 EUR (900 g) 

 

KOSTANJEV MED  

Gozdovi Posavskega hribovja v Srcu Slovenije so polni medovitih 
dreves in drugih rastlin. Tukaj nabirajo čebele medičino oziroma 
sladke sokove. Med s kostanjevih cvetov je močnega in ostrega 
okusa. Značilna grenčica izvira od zrnc cvetnega prahu, ki ga je v 
tem medu zelo veliko. Kristalizira počasi. Uporablja se v prehrani, 
pa tudi pri slabokrvnosti, utrujenosti, živčnih obolenjih, krepi 
prebavila in jetra. Priporočljiv je tudi pri peki peciva. 

Pridelano: Čebelarstvo Dremelj, Dragovšek, Šmartno pri Litiji    

Cena: 9,00 EUR/kg 
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GOZDNI MED  

Gozdovi Posavskega hribovja v Srcu Slovenije so polni medovitih 
dreves in drugih rastlin. Tukaj nabirajo čebele medičino oziroma 
sladke sokove. Med s kostanjevih cvetov je močnega in ostrega 
okusa. Značilna grenčica izvira od zrnc cvetnega prahu, ki ga je v 
tem medu zelo veliko. Kristalizira počasi. Uporablja se v prehrani, 
pa tudi pri slabokrvnosti, utrujenosti, živčnih obolenjih, krepi 
prebavila in jetra. Priporočljiv je tudi pri peki peciva. 

Pridelano: Čebelarstvo Dremelj, Dragovšek, Šmartno pri Litiji    

Cena: 9,00 EUR/kg 

 

CVETLIČNI MED  

Travniki in sadovnjaki v Srcu Slovenije so polni medovitih rastlin. 
Tukaj nabirajo čebele medičino oziroma sladke sokove. Cvetlični 
med nabirajo čebele na različnih travniških cvetlicah pa tudi na 
sadnem drevju, zato imajo lahko zelo različen vonj in okus. 
Uporabljamo ga kot sladilo, za krepitev žil, srca in organizma na 
splošno. Je vsestransko uporaben. 

Pridelano: Čebelarstvo Dremelj, Dragovšek, Šmartno pri Litiji    

Cena: 9,00 EUR/kg 

 

LIPOV MED  

Gozdovi Posavskega hribovja v Srcu Slovenije so polni medovitih 
dreves in drugih rastlin. Tukaj nabirajo čebele medičino oziroma 
sladke sokove. Lipov med nabirajo na lipovih cvetovih. Med je 
svetlo rumene barve in ima izrazit vonj po lipi. Hitro kristalizira. 
Uporablja se pri prehladih, glavobolu in izgubi apetita. 

Pridelano: Čebelarstvo Dremelj, Dragovšek, Šmartno pri Litiji    

Cena: 9,00 EUR/kg 

 

AKACIJEV MED  

Obronki gozdov Posavskega hribovja v Srcu Slovenije so polni 
medovitih dreves in drugih rastlin. Na akaciji nabirajo čebele 
akacijevo medičino oziroma sladke sokove. Akacijev med je zelo 
tekoč, skoraj brezbarven, ali pa nežno rumen. Kristalizira počasi. 
Ima nežen vonj po akacijevem cvetju. Uporablja se kot sladilo, za 
urejanje prebave, pri prehladih ter želodčnih in črevesnih težavah. 

Pridelano: Čebelarstvo Dremelj, Dragovšek, Šmartno pri Litiji    

Cena: 9,00 EUR/kg 

NA SONCU SUŠENO: SUHO SADJE IN OREŠČKI 
V nasadih Srca Slovenije rastejo skrbno izbrane sorte sadja in oreščkov, prilagojene slovenski 
klimi. Suho sadje in oreščki navdušujejo z okusi.  
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SUHO MEŠANO SADJE 

Suho mešano sadje sestavljajo suhi olupljeni in neolupljeni 
jabolčni krhlji, suhi neolupljeni hruškovi krhlji in suhe slive. Sadje 
je naravno, brez dodanih konzervansov.  

Pridelano: Kmetija Erjavec, Ivančna Gorica 

Cena: 200 g – 2,50 EUR; 500 g - 5,60 EUR 

 

EKO OLUŠČENI LEŠNIKI  

Lešniki z Ekološke kmetije Vodnjov so odlične kakovosti, pridelani 
na okolju prijazen ekološki način. So zelo zdravi in vsestransko 
uporabni v sodobni kuhinji. Pakirano po 200 g. 

Pridelano: Ekološka Kmetija Vodnjov, Primskovo, Litija 

Cena: 200 g - 4,50 EUR  

 

EKO SADNI LISTIČI  

Sadni lističi so izdelani iz vrhunskega sadja, zdravi in polni okusa. 
Skrbno posušen pire iz kuhanega sadja spominja na sadni čips in 
je odličen nadomestek za sladkarije. Pakirano po 100 g. 

Pridelano: Ekološka Kmetija Vodnjov, Primskovo, Litija 

Cena: 4,00 EUR 

EKO ARONIJA V PRAHU 

Aronija spada med jagodičevje in je polna zdravilnih učinkovin. 
Prah aronije, pridobljen iz skrbno izbranih plodov aronije, vsebuje 
antioksidante, flavonoide, anocianine, vitamin B, C in E ter železo. 
Pakirano po 100 g. 

Pridelano: Ekološka Kmetija Vodnjov, Primskovo, Litija 

Cena: 4,00 EUR 

OREH IN OREHOVA JEDRCA 

Oreh raste na vsaki slovenski kmetiji in daje značilno podobo 
slovenskemu podeželju. Kot sestavina sladic oreh na praznični 
mizi ni prav nikoli manjkal. Neoluščeni orehi in orehova jedrca se 
glede na kakovost in velikost uvrščajo v najvišji kakovostni razred.  

Pridelano: Kmetija Pr' Kufin, Dol pri Ljubljani 

Cena: jedrca - 7,50 EUR (500g); neoluščeni orehi – 7,00 EUR (1 kg) 

VIRI NARAVE: OD VODE DO SOKOV IN VINA  
Bogastvo naravnih pijače se v Srcu Slovenije ne začne s sočenjem, temveč s pridelavo sadja. 
Voda je bistra in čista, sadje skrbno negovano in obrano v času prave stopnje zrelosti, da se 
ohranja vsa dobrodejnost. 
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IZVIRSKA ŽIVA VODA 

Izvirska Živa voda izvira v Naravnem zdravilnem gaju Tunjice pri 
Kamniku in vsebuje 75 za telo pomembnih obstojnih elementov, 
med njimi selen in silicij, ki je znan tudi kot element življenja. Vodi 
niso dodatni nobeni aditivi. Okusite njeno energijsko moč in 
izjemno sestavo. V steklenici je 1 l vode. 

Pridelano: V D d. o. o., Tunjice, Kamnik  

Cena: 2,50 EUR 

 

ARONIJIN SOK 

100 % sok iz aronije, pridelano v aronijinih nasadih na Domačiji 
Vodnjov na Primskovem, je najmočnejše doslej poznano in odkrito 
antioksidacijsko sredstvo s številnimi pozitivnimi učinkovinami za 
zdravje. Namenjen je izvajanju kure, saj gre za visoko koncentriran 
sok, zato ga uživamo dvakrat dnevno po 0,3 dl. Pakirano v 
steklenice po 0,5 l. 

Pridelano: Ekološka Kmetija Vodnjov, Primskovo, Litija 

Cena: 6,00 EUR 

 

SIRUP IZ LUČNIKA 

Lučnik, papeževa sveča ali svečnik je visoka rastlina z velikimi 
rumenimi cvetovi, razširjena po Srcu Slovenije in drugje po 
Sloveniji. Z vodo razredčen sirup, pripravljen iz cvetov, uživamo za 
boljše počutje. Lučnik miri kašelj, pospešuje izkašljevanje, blaži 
vnetja in znižuje vročino. Je blago odvajalo, zdravi revmo in rane 
in ima še številne druge blagodejne učinke na telo.  Zelo primeren 
je za otroke in starostnike. Pakiran po 100 ml. 

Pridelano: Športno društvo Javor, Sekcija za zelišča, Šmartno pri 
Litiji  

Cena: 7,00 EUR 

 

DOMAČI JABOLČNI SOK 

Naravni jabolčni sok s 100 % sadnim deležem brez dodanih 
konzervansov. Zanj so dobili znak kakovosti na ocenjevanju na 
kmetijskem sejmu Agra in Dobrotah slovenskih kmetij. 

Pridelano: Kmetija Erjavec, Ivančna Gorica  

Cena: 1,70 EUR 

 

EKO JABOLČNI SOK 

V visokodebelnem travniškem sadovnjaku Ekološke kmetije Pr' 
Matevžuc v Tuhinjski dolini pridelujejo jabolka visoke kakovosti, ki 
jih predelajo v odlične sadne produkte, tudi jabolčni sok.  

Pridelano: Kmetija Pr' Matevžuc, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 2,00 EUR 



 Cene so informativne. V primeru nakupa večje količine ali dolgoročnega sodelovanja možnost dogovora za dodaten popust.  Str. 25 

 

DOMAČI JABOLČNI KIS 

Jabolčni kis ima 5 % kislost. Zanj so dobili tudi znak kakovosti na 
Dobrotah slovenskih kmetij. 

Pridelano: Kmetija Erjavec, Ivančna Gorica  

Cena: 1,70 EUR 

 

EKO JABOLČNI KIS 

V visokodebelnem travniškem sadovnjaku Ekološke kmetije Pr' 
Matevžuc v Tuhinjski dolini pridelujejo jabolka visoke kakovosti, ki 
jih predelajo v odlične sadne produkte, tudi jabolčni sok.  

Pridelano: Kmetija Pr' Matevžuc, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 2,00 EUR 

PENINA OD FARE 

Rose, polsuho peneče vino, zaščitena blagovna znamka, pridelano 
po tradicionalni metodi v 0,75 l steklenici. Njihova najbolj znana 
penina, s cvičkom od fare tvori prvi dolenjski vinski par, pri obeh 
je osnova žametna črnina. 

Pridelano: Vinska klet Frelih d. o. o., Šentrupert 

Cena: 10,00 EUR 

 

ŠENTRUPERTSKA PENINA 

Belo, polsuho peneče vino, pridelano po tradicionalni metodi v 
0,75 l steklenici, vrhunsko vino. Zlati medalji 2012 ter 2016 v 
Gornji Radgoni in zlata medalja Vino Ljubljana 2015, srebrne 
medalje 2013, 2014 in 2015 v Gornji Radgoni.  

Pridelano: Vinska klet Frelih d. o. o., Šentrupert 

Cena: 10,00 EUR 

MODRA FRANKINJA 

Stekleničeno v buteljki 0,75 l, kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom, rdeče, barrique. Srebrne medalje 
Radgonski sejem AGRA 2014, 2015 in 2016.  

Pridelano: Vinska klet Frelih d. o. o., Šentrupert 

Cena: 8,00 EUR 

 

CVIČEK OD FARE 

Stekleničen v buteljkah po 0,75L, dvakratni prvak zvrsti v Gornji 
Radgoni, nato je v letu 2014 in 2015 osvojil zlato medaljo in 2016 
srebrno v Gornji Radgoni. PTP, rdeče, suho, letnik 2015. Zaščitena 
blagovna znamka. 

Pridelano: Vinska klet Frelih d. o. o., Šentrupert 

Cena: 4,20 EUR 
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ZELENI SILVANEC 

Zeleni silvanec je prejemnik bronaste medalje na ocenjevanjih 
Decanter 2016 in International Wine Challenge 2016 v Londonu in 
zlate medalje v Gornji Radgoni 2016. Polnjeno v buteljki 0,75 l, 
vrhunsko vino ZGP, belo, suho, letnik 2013. 

Pridelano: Vinska klet Frelih d. o. o., Šentrupert 

Cena: 5,70 EUR 

 

PIVO GENERAL MAISTER 

Pivo, ki nosi ime po znamenitem Kamničanu generalu Rudolfu 
Maistru, je nefiltrirano, nepasterizirano, sestavljeno iz najboljših 
sestavin in po skrbno izdelanih recepturah. Okus borovcev, 
zgodnjih borovnic in sladkega korena z rahlim pridihom citrusov 
se nadaljuje v prijetno, dolgotrajno grenčico, ki zaokroži celotno 
izkušnjo. Slog: India Pale Ale, 6,0 % alkohol. 

Pridelano: Maister d. o. o., Kamnik  

Cena: 2,30 EUR 

 

PIVO VEGA 

Pivo, ki nosi ime po znamenitem Slovencu matematiku Juriju Vegi, 
je nefiltrirano, nepasterizirano, sestavljeno iz najboljših sestavin in 
po skrbno izdelanih recepturah. Vega je lahkotno in praktično 
pivo, z dovršeno, enostavno in ponovljivo formulo. Slog: Pale Ale, 
4,7 % alkohol.  

Pridelano: Maister d. o. o., Kamnik  

Cena: 2,10 EUR 

 

PIVO GALLUS 

Pivo, ki nosi ime po znamenitem Slovencu skladatelju Jakobu 
Petelinu Gallusu, je nefiltrirano, nepasterizirano, sestavljeno iz 
najboljših sestavin in po skrbno izdelanih recepturah. Skrbno 
sestavljena kompozicijo zlatih odtenkov in aromatične svežine. 
Gallus je pivo, ki je hkrati klasično, a drugačno. Slog: Pils, 4,5 % 
alkohol.  

Pridelano: Maister d. o. o., Kamnik  

Cena: 2,00 EUR 

 

PIVO VOLK TURJAŠKI TEMNOZLAT 

Domače, naravno, nefiltrirano pivo. Rahlo bledo in motno zlato 
pivo s temnejšim odtenkom. Aroma je na začetku dokaj nežna, z 
nežnimi sadnimi notami, travniškimi in cvetličnimi vonjavami ter 
pridihom medu. Sčasoma pridejo bolj do izraza cvetlične arome, ki 
kasneje dominirajo v vonju. V okusu se na začetku zazna rahla 
sladkoba, ki pa jo kasneje prekrijejo grenka zelišča in zmerna 
hmeljna grenkoba. Slog: Zlati Ale, 5,2 % alkohol. 

Pridelano: Volk Turjaški d. o. o., Moravče pri Gabrovki, Litija  

Cena: 1,50 EUR 
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PIVO VOLK TURJAŠKI JANTAR 

Domače, naravno, nefiltrirano pivo. V temni in motni barvi 
jandarja. Aroma nežna, s sladom, kvasom in karamelo. Okus na 
začetku sladkoben, na koncu blago grenak. Stil piva: Jantarni Ale, 
5 % alkohol.  

Pridelano: Volk Turjaški d. o. o., Moravče pri Gabrovki, Litija  

Cena: 1,50 EUR 

 

PIVO VOLK TURJAŠKI ČERNI 

Domače, naravno, nefiltrirano pivo. Pivo temno črne barve z 
nežnim okusom praženega sladu in zelo milo noto čokolade. Na 
začetku blago sladkoben z nekaj kiselkastega priokusa žit, na 
koncu s  hmeljno grenkobo in rahlim priokusom zelišč. Stil: Stout, 
5 % alkohol. 

Cena: 1,50 EUR 

OKUSI S PAŠNIKOV: OD MLEKA DO SIROV  
Mleko živali, ki se pasejo po cvetočih travnikih Srca Slovenije, je odlične kakovosti. Tu 
delujejo živinorejci, ki se ponašajo z uglednimi priznanji za kakovost svojih mlečnih izdelkov. 
Mleko, skute, jogurti in siri za različne okuse. 

 

EKO SVEŽE MLEKO  

Ekološko sveže mleko je mleko v naravnem stanju, kot smo ga 
pridobili od krave. Ni kuhano ali termično obdelano, pridelano pa 
je na naravi prijazen ekološki način. Vsebuje mnoge vitamine in 
minerale, zato ga za zdravo življenje vključujmo v vsakdanjo 
prehrano.   

Pridelano: Ekološka kmetija Pr' Rakari, Šmartno pri Litiji  

Cena: 1,00 EUR 

 

JOGURT 

Jogurt je izdelan iz kravjega mleka. Krave so v sezoni (marec do 
november) na paši, ostale mesece pa v prosti reji. Za jogurt so 
prejeli priznanje Dobrote slovenskih kmetij. V embalaži po 0,5 l. 

Pridelano: Kmetija Pr' Špan, Šentvid pri Stični  

Cena: 0,90 EUR 

SUROVO KOZJE MLEKO  

Zdravilnost surovega kozjega mleka so poznali že v starih časih in 
ga uporabljali v mnogih dietah. Danes spet vse več ljudi uživa 
surovo kozje mleko, ki je lažje prebavljivo, manj alergeno in 
krepilno za imunski sistem. Na Kmetiji pri Ropet cenijo naravo in 
njene danosti, krma za koze je pridelana doma in visoke kvalitete. 

Pridelano: Kmetija Pri Ropet, Radomlje, Kamnik 

Cena: 2,00 EUR 
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DOMAČA SKUTA 

Skuta je izdelana iz kravjega mleka. Krave so v sezoni (marec do 
november) na paši, ostale mesece pa v prosti reji. 500 g 
embalaža. 

Pridelano: Kmetija Pr' Špan, Šentvid pri Stični  

Cena: 2,50 EUR 

 

ALBUMINSKA SKUTA 

Albuminska skuta je pridelana je iz domačega senenega 
nepasteriziranega mleka in nastane v procesu izdelave sira. 
Proizvedena je po načelih ekološkega in biodinamičnega 
kmetovanja. 

Pridelano: Kmetija Pr' Špan, Šentvid pri Stični  

Cena: 6,00 EUR 

 

BIO OVČJA SKUTA 

Mehka ovčja skuta ima prijetno kremno strukturo ter blag in 
sočen okus. Za razliko od kravje, ovčja skuta vsebuje veliko 
vitaminov in mineralov ter nenasičene maščobe. Pakirano po 250 
g. 

Pridelano: Ekološka kmetija Vovše, Vače, Litija 

Cena: 3,50 EUR 

 

BIO OVČJI JOGURT 

BIO ovčji jogurt ima gost in kremast okus zaradi višje vsebnosti 
maščob. Okus je izredno nežen, aroma prijetna. Hranilna vrednost 
ovčjega jogurta je zelo visoka. Pakirano po 500 g. 

Pridelano: Ekološka kmetija Vovše, Vače, Litija 

Cena: 3,20 EUR 

 

DIMLJEN SIR  

Na manjši kmetiji Pr' Homarju v Tuhinjski dolini se krave pasejo 
skozi celo poletje na prostem, pozimi pa jih hranijo s senom. 
Kravje mleko je tako najboljše kakovosti. Z ljubeznijo in s 
preverjenimi postopki sveže kravje mleko predelujejo v prvovrstni 
dimljen sir.  

Pridelano: Kmetija Pr' Homarju, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 12,00 EUR 

 

DIMLJEN SIR Z DROBNJAKOM 

Na manjši kmetiji Pr' Homarju v Tuhinjski dolini se krave pasejo 
skozi celo poletje na prostem, pozimi pa jih hranijo s senom. 
Kravje mleko je tako najboljše kakovosti. Z ljubeznijo in s 
preverjenimi postopki sveže kravje mleko predelujejo v prvovrstni 
dimljen sir, ki mu dodajo drobnjak z domačega vrta.  

Pridelano: Kmetija Pr' Homarju, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 12,50 EUR 
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DIMLJEN SIR S SEMENI 

Na manjši kmetiji Pr' Homarju v Tuhinjski dolini se krave pasejo 
skozi celo poletje na prostem, pozimi pa jih hranijo s senom. 
Kravje mleko je tako najboljše kakovosti. Z ljubeznijo in s 
preverjenimi postopki sveže kravje mleko predelujejo v prvovrstni 
dimljen sir, ki mu dodajo semena.  

Pridelano: Kmetija Pr' Homarju, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 12,50 EUR 

 

POLTRDI SIR 

Sir je pridelan iz domačega senenega nepasteriziranega kravjega 
mleka. Proizveden je po načelih ekološkega in biodinamičnega 
kmetovanja. 

Pridelano: Sirarstvo Sešlar, Izlake 

Cena: 12,00 EUR/kg 

 

GABRŠKOV SIR 

Polnomastni sir iz surovega kravjega mleka izdelujejo po receptu 
»tolminca«, za soljenje pa  uporabljajo sol iz piranskih solin. Sir z 
zorenjem pridobiva na aromi - po mesecu zorenja je primerno 
blagega okusa, po šestih mesecih pa je ima že izrazit okus in 
aromo. 

Pridelano: Kmetija Pr' Gabršk, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 10,00 EUR/kg 

SIR TRNIČ 

Trdi sir trnič z Velike planine je izdelan po tradicionalnem receptu 
pastirjev. Skuti iz posnetega kislega mleka se doda sol in se jo 
ročno zgnete v značilno čebulasto obliko ter okrasi z unikatnimi 
pisavami. Ta spominek iz planin so v starih časih pastirji v znak 
ljubezni podarjali svojim izvoljenkam. Pakiran je v darilni embalaži. 
Izdelek je prejel znak kakovosti na ocenjevanju Dobrote slovenskih 
kmetij. 

Pridelano: Kmetija Pr' Gabršk, Laze v Tuhinju, Kamnik 

Cena: 8,00 EUR/kos 

PO TRADICIONALNIH RECEPTURAH: SUHE MESNINE  
Meso, odkupljeno od lokalnih kmetov, mojstri predelujejo v domače klobase, salame, 
pancete in druge dobrote, ustvarjene po tradicionalnih recepturah in postopkih.  

 

DOMAČA SUHA KLOBASA 

Trajen suhomesnati izdelek, narejen na tradicionalen način po 
starih recepturah iz visoko kakovostnega svinjskega mesa iz 
slovenskih kmetij s prosto rejo. Z dodatkom naravnih začimb ter 
morske soli, brez konzervansov. Dimljena z bukovimi drvmi, 
sušena na gorskem zraku.  

Pridelano: Mesnine Bajec, Liberga, Šmartno pri Litiji  

Cena: 11,95 EUR/kg 
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DOMAČA SUHA PANCETA 

Mesnati izdelek, narejen na tradicionalen način po starih 
recepturah iz visoko kakovostnega svinjskega mesa iz slovenskih 
kmetij s prosto rejo. Z dodatkom naravnih začimb ter morske soli, 
brez konzervansov. Tehnološki proces izdelave pancete obsega 
soljenje, sušenje in zorenje.  

Pridelano: Mesnine Bajec, Liberga, Šmartno pri Litiji  

Cena: 12,00 EUR/kg 

 

DOMAČA ŠPEHOVKA 

Trajen suhomesnati izdelek, narejen na tradicionalen način iz 
visoko kakovostnega svinjskega špeha iz slovenskih kmetij s prosto 
rejo. Z dodatkom naravnih začimb ter morske soli, brez 
konzervansov. Ovojnica salame je prirodno črevo. Rahlo dimljena, 
sušena na gorskem zraku. Rahlo pikantna, s prijetnim vonjem in 
okusom.  

Pridelano: Mesnine Bajec, Liberga, Šmartno pri Litiji  

Cena: 10,85 EUR/kg 

 

DOMAČA SUHA SALAMA 

Suhomesnati trajni izdelek, narejen na tradicionalen način iz 
visoko kakovostnega svinjskega špeha iz slovenskih kmetij s prosto 
rejo. Z dodatkom naravnih začimb ter morske soli, brez 
konzervansov. V naravnem ovoju. Dimljena z bukovimi drvmi, 
sušena na gorskem zraku. Prijetne arome in okusa. Klasični proces 
sušenja in zorenja, brez pospeševalcev zorenja.   

Pridelano: Mesnine Bajec, Liberga, Šmartno pri Litiji  

Cena: 16,00 EUR/kg 

DOMAČNOST OKUSOV: OD JAJC DO TESTENIN 
Kokoši, ki se v Srcu Slovenije pasejo prosto na kmetijah, nesejo jajca odlične kakovosti. 
Pečena na oko ali skrbno predelana v domače testenine – vseeno, samo da je hrana okusna!  

JAJCA IZ PROSTE REJE 

Številka certifikata: 0029-2016 

Kokoši na kmetiji pri Ropet se celo leto prosto pasejo na pašniku. 
Njihovo dobro počutje pa pomembno vpliva tudi na kakovost jajc. 
Pakirano po 10 jajc. 

Pridelano: Kmetija Pri Ropet, Radomlje, Kamnik 

Cena: 2 EUR 

 

AJDOVE JAJČNE TESTENINE 

Narejene iz 100% ajdove moke pridelane v Sloveniji z dodatkom 
jajc. Vsebujejo 7 jajc na kg ajdove moke. Imajo temno rjavo – sivo 
barvo značilno za ajdovo moko in specifičen vonj in okus po ajdi. 

Pridelano: LRotar, Lidija Rotar s. p., Izlake 

Cena: 4,20 EUR 
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POLNOZRNATE JAJČNE TESTENINE 

Narejene iz 100% polnozrnate pšenične moke pridelane v Sloveniji 
z dodatkom jajc. Imajo temnejšo barvo značilno za polnozrnato 
moko in vsebujejo veliko vlaknin. 

Pridelano: LRotar, Lidija Rotar s. p., Izlake 

Cena: 3,30 EUR 

 

PIRINE JAJČNE TESTENINE 

Narejene so iz 100% polnozrnate pirine moke in zdroba pridelane 
v Sloveniji z dodatkom jajc. Vsebujejo veliko vsebnost beljakovin 
in temnejšo barvo značilno za polnozrnato pirino moko in zdrob. 
Jajčne pirine testenine vsebujejo 7 jajc na kilogram polnozrnate 
pirine moke in zdroba. 

Pridelano: LRotar, Lidija Rotar s. p., Izlake 

Cena: 3,70 EUR 

 

POLNOZRNATE TESTENINE 

Narejene iz 100 % polnozrnate pšenične moke pridelane v 
Sloveniji brez dodatka jajc. Imajo temnejšo barvo značilno za 
polnozrnato moko in vsebujejo veliko vlaknin. 

Pridelano: LRotar, Lidija Rotar s. p., Izlake 

Cena: 2,50 EUR 

 

PIRINE TESTENINE 

Narejene so iz 100% polnozrnate pirine moke in zdroba pridelane 
v Sloveniji brez dodatka jajc. Vsebujejo veliko vsebnost beljakovin 
in temnejšo barvo značilno za polnozrnato pirino moko in zdrob. 

Pridelano: LRotar, Lidija Rotar s. p., Izlake 

Cena: 2,90 EUR 

 

PŠENIČNI VALJANI REZANCI 

Narejeni so iz 100 % Durum pšeničnega zdroba. V zmes dodajamo 
jajca proste reje iz slovenskih kmetij in sicer 7 jajc na kilogram 
Durum zdroba. Tako imajo rezanci  odličen, domač okus in dobro 
kompaktnost. 

Pridelano: LRotar, Lidija Rotar s. p., Izlake 

Cena: 2,70 EUR 

ZA VSE LETNE ČASE: VLOŽNINE 
Povrtnine, ki zrastejo v Srcu Slovenije, si lahko privoščite vse leto. Kadar ni časa za izbiro 
sveže zelenjave, uporabite vložene dobrote. Iz slovenskih pridelkov, s posebnim okusom!  
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VLOŽEN ČESEN S HRUŠKO 

Iz lastnega česna, ki ga pridelajo na ekološki način na Kmetiji Pr' 
Sončku v neokrnjeni naravi Srca Slovenije, izdelujejo edinstvene 
gurmanske izdelke – vložen česen z dodatkom hruške, čilija, 
ingverja, rožmarina in tudi fig, ki jih pridelajo v svojem 
primorskem sadovnjaku na drugem koncu Slovenije. 

Pridelano: Kmetija Pri Sončku, Gabrovka pri Litiji   

Cena: 9,00 EUR 

 

VLOŽEN ČESEN S FIGO 

Iz lastnega česna, ki ga pridelajo na ekološki način na Kmetiji Pr' 
Sončku v neokrnjeni naravi Srca Slovenije, izdelujejo edinstvene 
gurmanske izdelke – vložen česen z dodatkom hruške, čilija, 
ingverja, rožmarina in tudi fig, ki jih pridelajo v svojem 
primorskem sadovnjaku na drugem koncu Slovenije. 

Pridelano: Kmetija Pri Sončku, Gabrovka pri Litiji   

Cena: 9,00 EUR 

 

VLOŽEN ČESEN Z ROŽMARINOM 

Iz lastnega česna, ki ga pridelajo na ekološki način na Kmetiji Pr' 
Sončku v neokrnjeni naravi Srca Slovenije, izdelujejo edinstvene 
gurmanske izdelke – vložen česen z dodatkom hruške, čilija, 
ingverja, rožmarina in tudi fig, ki jih pridelajo v svojem 
primorskem sadovnjaku na drugem koncu Slovenije. 

Pridelano: Kmetija Pri Sončku, Gabrovka pri Litiji   

Cena: 6,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

VLOŽEN ČESEN S ČILIJEM 

Iz lastnega česna, ki ga pridelajo na ekološki način na Kmetiji Pr' 
Sončku v neokrnjeni naravi Srca Slovenije, izdelujejo edinstvene 
gurmanske izdelke – vložen česen z dodatkom hruške, čilija, 
ingverja, rožmarina in tudi fig, ki jih pridelajo v svojem 
primorskem sadovnjaku na drugem koncu Slovenije. 

Pridelano: Kmetija Pri Sončku, Gabrovka pri Litiji   

Cena: 6,00 EUR 

 

VLOŽEN ČESEN Z INGVERJEM 

Pridelano: Kmetija Pri Sončku, Gabrovka pri Litiji   

Iz lastnega česna, ki ga pridelajo na ekološki način na Kmetiji Pr' 
Sončku v neokrnjeni naravi Srca Slovenije, izdelujejo edinstvene 
gurmanske izdelke – vložen česen z dodatkom hruške, čilija, 
ingverja, rožmarina in tudi fig, ki jih pridelajo v svojem 
primorskem sadovnjaku na drugem koncu Slovenije. 

Cena: 6,00 EUR 
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DA BI ŠE ANGELCI JEDLI: POTICE IN SVEŽE PECIVO  
V Srcu Slovenije se pečejo kruhi, potice in peciva, ki osvajajo visoka priznanja. Poleg 
receptur, ki so ostale od prednikov, tukajšnje gospodinje rade preizkušajo tudi nove 
kombinacije in odkrivajo nove okuse. 

 

IVANKINI KROFI 

Krofi so tradicionalna slovenska sladica, ki ne sme manjkati na 
praznični mizi. Pripravljeni iz prvovrstnih domačih sestavin po stari 
preizkušeni recepturi gospe Ivanke Brodar bodo razveselili 
kateregakoli gurmana. 

Avtorica: Ivanka Brodar, Vesna Lipoglavšek s. p., Dol pri Ljubljani 

Cena: 1,00 EUR 

 

IVANKINI KVAŠENI FLANCATI 

Flancati so priljubljena tradicionalna slovenska sladica, ki ne sme 
manjkati na praznični mizi. Pripravljeni iz prvovrstnih domačih 
sestavin po stari preizkušeni recepturi gospe Ivanke Brodar bodo 
razveselili kateregakoli gurmana. 

Avtorica: Ivanka Brodar, Vesna Lipoglavšek s. p., Dol pri Ljubljani 

Cena: 0,50 EUR 

 

IVANKINA BEZGOVA POTICA 

Bezgova potica je različica tradicionalne slovenske praznične 
sladice, ki ne sme manjkati na praznični mizi. Nadev je narejen iz 
sušenega bezga, zaradi česar je okus potice še bolj izrazit. 
Pripravljena iz prvovrstnih domačih sestavin po stari preizkušeni 
recepturi gospe Ivanke Brodar bo razveselila vsakega gurmana. 

Avtorica: Ivanka Brodar, Vesna Lipoglavšek s. p., Dol pri Ljubljani 

Cena: 7,00 EUR 

 

IVANKINA OREHOVA POTICA 

Orehova potica je tradicionalna slovenska jed, ki ne sme manjkati 
na praznični mizi. Pripravljena iz prvovrstnih domačih sestavin po 
stari preizkušeni recepturi gospe Ivanke Brodar bo razveselila 
kateregakoli gurmana. 

Avtorica: Ivanka Brodar,Vesna Lipoglavšek s. p., Dol pri Ljubljani 

Cena: 7,00 EUR 

 

IVANKINA ZELIŠČNA POTICA 

Zeliščna potica je različica tradicionalne slovenske praznične 
sladice, ki ne sme manjkati na praznični mizi. Pripravljena iz 
prvovrstnih domačih sestavin po stari preizkušeni recepturi gospe 
Ivanke Brodar bo razveselila kateregakoli gurmana. 

Avtorica: Ivanka Brodar, Vesna Lipoglavšek s. p., Dol pri Ljubljani 

Cena: 14,00 EUR 
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IVANKINA ŠPEHOVKA 

Ocvirkova potica ali špehovka je tradicionalna slovenska pustna 
jed, ki ne sme manjkati na praznični mizi. Pripravljena iz 
prvovrstnih domačih sestavin po stari preizkušeni recepturi gospe 
Ivanke Brodar bo razveselila kateregakoli gurmana.  

Avtorica: Ivanka Brodar, Vesna Lipoglavšek s. p., Dol pri Ljubljani 

Cena: 10,00 EUR 

 

BUČNI ŠARKELJ 

Poleg boljših kruhov so na slovenskem kmečkem podeželju ob 
cerkvenih in kmečkih praznikih pripravljali šarklje, ki so jim 
dodajali rozine. Sodobni izvedbi šarklja so dodana bučno olje in 
semena.   

Avtorji: Aktiv žena Plamen Dolsko, TD Dolsko, Dol pri Ljubljani 

Cena: 10,00 EUR 

 

PLETENICA 

Kmečki ljudje so v preteklosti ob posebnih dogodkih, ki so 
zaznamovali posameznikovo življenje, pripravljali pletenice in 
pletena srca, ki so jih okrasili z rožami, ptički, klasjem ali lističi. 
Pletenice v obliki štruce so izročili mamam ob rojstvu otroka kot 
dobro popotnico za hitro okrevanje.  

Avtorji: Aktiv žena Plamen Dolsko, TD Dolsko, Dol pri Ljubljani 

Cena: 15,00 EUR 

 

PLETENO SRCE 

Kmečki ljudje so v preteklosti ob posebnih dogodkih, ki so 
zaznamovali posameznikovo življenje, pripravljali pletenice in 
pletena srca, ki so jih okrasili z rožami, ptički, klasjem ali lističi. 
Pleteno srce je vse bolj prepoznano kot simbol prijateljstva, 
povezovanja in srčnosti, kar so tudi vrednote znamke Srce 
Slovenije. 

Avtorji: Aktiv žena Plamen Dolsko, TD Dolsko, Dol pri Ljubljani 

Cena: 25,00 EUR 

 
 
 
 

PREŠCA 

V okolici Ljubljane so se razvile svojevrstne jedi. Poleg boljših 
kruhov so ob praznikih in drugih posebnih dogodkih pripravljali 
prešco, vrsto kruha, ki se je pekla v času zorenja ajde pa tudi ob 
prazniku vseh svetih. Posebnost kruha je v nadevu iz sestavin: 
tradicionalno je vsebovala maslo, jabolčne krhlje ali suhe hruške, 
češnjevo žganje, rumenjake in med, danes je nadev dobil 
sodobnejšo različico z orehi in rumenim korenjem. 

Avtorji: Aktiv žena Plamen Dolsko, TD Dolsko, Dol pri Ljubljani 

Cena: 10,00 EUR 
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POPRTNIK 

Poprtnik je praznični obredni kruh osrednje Slovenije, znan že v 
času Valvasorja. Motivika, oblika, imena, celo čas peke so se 
razlikovali od vasi do vasi, od hiše do hiše, simbolni pomen pa je 
bil vedno enak. V Dolskem se je poprtnik pekel na dan pred 
božičem, trikrat blagoslovljen se je na svete tri kralje razdelil med 
družinske člane in živali. Poprtnik je pečen iz krušnega testa, kot 
za potice, ali iz krušnega in ajdovega testa v plasteh. Okrasi se ga 
različno. Največkrat se naredi štiri zareze, ki predstavljajo štiri 
letne čase in blaginjo čez vse leto. Včasih se doda ptičke, ki jih je 
toliko, kot je otrok v družini, ali testo v obliki klasja pa tudi napis 
IHS. Od leta 2013 je ta obredni kruh vpisan v Register nesnovne 
kulturne dediščine, nosilec ohranjanja te dediščine je Aktiv žena 
Plamen Dolsko. 

Pridelano: Aktiv žena Plamen Dolsko, TD Dolsko, Dol pri Ljubljani 

Cena: 15,00 EUR 

MALE PITE 

V okolici Ljubljane so se razvile svojevrstne jedi, v sladice pa so v 
preteklosti pogosto vključevali jabolka, ki so v teh krajih vedno 
dobro uspevala. Med sladkimi dobrotami ima posebno mesto 
jabolčna pita, sladica naših babic. V malih pitah so trije nadevi iz 
jabolk, medu, karamele in čokolade. Pakirano po 50 kom.  

Avtorji: Aktiv žena Plamen Dolsko, TD Dolsko, Dol pri Ljubljani 

Cena: 15,00 EUR 

Z NJIVE NA KROŽNIK: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE 
V Srcu Slovenije so številne kmetije usmerjene v zelenjadarstvo. Njihovo znanje in izkušnje 
niso omejeni le na pridelavo, temveč premorejo tudi obilo idej za uporabo zelenjave. Lokalni 
okusi – odlični okusi! 

 

JAGODE 

Jagode s Kmetije pri Ropet nas razveseljujejo spomladi in poleti. 
Najodličnejše so, ko popolnoma dozorijo in okolico preplavi njihov 
sladkobni vonj. Pridelane so na okolju in ljudem prijazen način. V 
jagodah najdemo mnoge vitamine in minerale, ki ugodno vplivajo 
na naše zdravje in počutje. Pakirano po 0,5 kg.  

Pridelano: Kmetija Pri Ropet, Radomlje, Kamnik 

Cena: 3,00 EUR 

 

JABOLKA IDARED 

Jabolka Idared so zimska sorta, ki dozori sredi oktobra. So 
kiselkastega in osvežujočega okusa in je ena od naših najbolj 
razširjenih sort. Pridelana so po načelih integrirane pridelave. 

Pridelano: Sadjarstvo Erjavec, Ivančna Gorica 

Cena: 0,70 EUR/kg 
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KORENJE 

Korenje je vrtnina, bogata z zdravimi snovmi in nepogrešljivo v 
slovenski kulinariki. Na voljo različne vrste korenja, pridelane po 
načelih integrirane pridelave. 

Pridelano: Kmetija Andrej Šimenc, Pr' Pečnikar, Dol pri Ljubljani 

Cena: 0,90 EUR/kg 

 

EKOLOŠKI ČESEN 

Česen je v kulinariki vsestransko uporabno živilo, primerno za 
začinjanje slanih jedi. Z njim začinjamo juhe, omake, ribe, 
zelenjavo, gobe in enolončnice, solate in klobase. Zaradi mnogih 
zdravilnih učinkovin bi moral biti prisoten v vsakdanji prehrani. 
Pridelan je na ekološki in biodinamičen način. 

Pridelano: Ekološka kmetija Pr' Rakari, Šmartno pri Litiji 

Cena: 11 EUR/kg 

 

EKOLOŠKI KROMPIR 

Krompir je ekološke pridelave in pridelan na biodinamičen način. 

Pridelano: Ekološka kmetija Pr' Rakari, Šmartno pri Litiji 

Cena: 1,00 EUR/kg 

 

KROMPIR 

Krompir je zelo priljubljeno živilo, ki je nepogrešljivo v slovenski 
kulinariki. Slovenci ga znamo pripraviti na mnoge načine, najbolj 
značilen je pražen krompir. Na Kmetiji Pr' Pečnikar lahko kupite 
zgodnje vrste krompirja, pa tudi tiste za ozimnico, pridelane po 
načelih integrirane pridelave. 

Pridelano: Kmetija Andrej Šimenc, Pr' Pečnikar, Dol pri Ljubljani 

Cena: 0,30 EUR/kg 

 

SOLATA 

Solata je vrtna rastlina, bogata z zdravimi snovmi in nepogrešljiva 
v slovenski kulinariki. Posebnost slovenske kulinarične kulture je, 
da solato zmeraj uživamo zraven glavne jedi. Na Kmetiji Pr' 
Pečnikar lahko kupite različne vrste solate, pridelane po načelih 
integrirane pridelave.  

Pridelano: Kmetija Andrej Šimenc, Pr' Pečnikar, Dol pri Ljubljani 

Cena: 1,20 EUR/kg 

 

 

 

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. 
Jerebova ulica 14, 1270 Litija 

T:  01 896 27 13 

E:  info@razvoj.si 
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