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1 MUCA IZ BLAGA | 22 cm x 13 cm | Muca iz blaga za okras ali polnjena z bio sivko. Na blago lahko pred polnitvijo poljubno tiskate tekst. | 12,50 € //  
2 PTIČEK IZ BLAGA | Dimenzije 12 x 8 x 4 cm | Ptiček iz blaga za okras ali polnjen z bio sivko. Na blago lahko pred polnitvijo poljubno tiskate tekst. | 6 € // 
3 DIŠEČI SRČEK IZ BLAGA S SVEŽINO SIVKE| Srček iz blaga za okras ali polnjen z bio sivko. Na blago lahko pred polnitvijo poljubno tiskate tekst. 
| 4 € // 4 LESENI GLAVNIK | Dimenzije 9 x 7 x 1 cm | Glavnik iz bukovega lesa, ki ni statičen, tj. lasje se med samim česanjem ne naelektrijo. | 4 € //  
5 BRALČEK | Dimenzije 8 x 3 cm | Bralček, narejen iz lesa, pomaga pri držanju knjige in listov ob branju. Kajti, kot je rekel Tone Pavček, če ne bomo 
brali, nas bo pobralo. Izdelano v Muzeju na prostem Rogatec. | 3 € // 6 LESENA ŽLICA MALA | Dimenzije 14 x 3,2 x 0,3 cm | Mala lesena žlička je 
nepogrešljiv del zraven kozarca odličnega domačega medu. | 2 € // 7 KOŠARICA IZ LESA IN LIČJA | Dimenzije 20,5 x 15,5 x 6 cm Košarico narejeno 
iz bukovega lesa in ličja lahko uporabimo za shranjevanje kruha, peciva in sadja. | 15,60 € // 8 OPLETENA STEKLENICA –0,33 l | Mala steklenička 
opletena s šibjem. | 6 € // 9 ROZETA ZA SREČO IN USPEH | Dimenzije fi 25 cm | Lesena rozeta se lahko uporabi za oreščke in suho sadje, na zadnji 
strani kot deska za rezanje ali kot okras. Hkrati kot pričajo starejše generacije prinaša srečo in uspeh v podjetje, hišo… | 9 € // 10 ROČNO PIHAN 
STEKLENI KOZAREC 2 dl | Napihan v Rokodelskem centru Rogatec v Dvorcu Strmol. Možnost peskanja logotipa ali manjšega teksta na kozarec | 9 €
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Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec | 03 818 62 00, 040 373 000
FB: rogatec.si, IG: visitrogatec, www.rogatec.si | info@rogatec.si
Info: Urška Grobelšek | Tel.: 03/ 818 62 02, 040 779 722
        E: urska.grobelsek@rogatec.si

SPLETNA TRGOVINA: elodn.rogatec.si

Vse cene so v € (z DDV). Pred naročilom večje količine je potrebno preveriti zalogo izdelkov v naši trgovini in datum dobave. Vsi izdelki so iz 100% naravnega materiala oziroma iz ekoloških sestavin. Čaji, zelišča, 
kreme, mila, hidrolati so pridelani in izdelani v Muzeju na prostem Rogatec in imajo Ekološki Certifikat.



11 NARAVNO MILO | 100% naravna mila | Ponujamo več vrst (Vijolica – neguje in vlažI zrelo in občutljivo kožo. Limonska trava – primerna za nego 
suhe in normalne kože, pomaga upočasniti staranje in nastajanje gub. Trdi šampon kopriva – preprečuje prhljaj in izpadanje las. Primerna je za 
mastne lase in vse vrste kože. Pridelano in izdelano v Muzeju na prostem Rogatec. Na ovitek je možen poljuben tisk. | 6 € // 12 BIO BALZAM 
ZA USTNICE | Balzam za ustnice limonska trava | 10 g | 100 % naravne sestavine. Pridelano in izdelano v Muzeju na prostem Rogatec. | 3 € //  
13 BIO EKOLOŠKO MAZILO (KREMA) 25 g | 100% naravna krema/mazilo | Sivka, Materina dušica, Ognjič, Kamilica | Pridelano in izdelano v Muzeju na 
prostem Rogatec. | 3 € // 14 NARAVNO MAZILO ZA ROKE | 100% naravno | 30 g | Naravno mazilo: - materina dušica in ognjič - sivka - geranija jasmin 
| Pridelano in izdelano v Muzeju na prostem Rogatec | 5 € // 15 BIO ČAJI IN BIO ZELIŠČA | Domači čaj 25g | Izbirate lahko med domačimi čaji (čajnimi 
mešanicami in posameznimi zdravilnimi zelišči). | POSAMEZNA ZELIŠČA: aronija, sladki pelin, navadna plahtica, meta, melisa, sivka, ognjič, kamilica, ameriški 
slamnik, materina dušica, citronka, rman, bazilika, majaron, luštrek, vrtni šetraj, šentjanževka, origano, žajbelj. BIO DIŠAVNICE: aronija, majaron, luštrek, bazilika, 
vrtni šetraj. BIO ČAJNE MEŠANICE: Antistres:  melisa, baldrijan, šentjanževka, meta, sivka. Za srečo: melisa, citronka, meta, limonska trava, materina dušica, 
kamilica. Moški svet: drobnocvetni vrbovec, zlata rozga, kopriva. Želodček: poprova meta, kamilica, melisa, navadni rman, kumina, janež. Ženski svet: navadna 
plahtica, zlata rozga, kopriva. Mehurček: zlata rozga, njivska preslica, kopriva, ognjič, sladki pelin. Aronija | Pridelano v Muzeju na prostem Rogatec. | 2,50 € //  
16 BIO HIDROLAT 100 ml | Ekološki hidrolat ali cvetna voda – kapljično doziranje | Hidrolat ali cvetno vodo pridobimo s parno destilacijo zelišč. | Izbor: 
Meta, melisa, sladki pelin, kamilica, sivka, citronka, limonska trava, žajbelj. | Pridelano in izdelano v Muzeju na prostem Rogatec. | 5 € kapljično doziranje,  
7 € z razpršilko // 17 NARAVNO MAZILO ZA ROKE | 100% naravno | 15 g | vijolica | Pridelano in izdelano v Muzeju na prostem Rogatec | 3 € //  
18 NARAVNI OSVEŽILEC PROSTORA | Lipa, Jasmin in Vijolica. Izdelano v Muzeju na prostem Rogatec. | 7 €
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Vse cene so v € (z DDV). Pred naročilom večje količine je potrebno preveriti zalogo izdelkov v naši trgovini in datum dobave. Vsi izdelki so iz 100% naravnega materiala oziroma iz ekoloških sestavin. Čaji, zelišča, 
kreme, mila, hidrolati so pridelani in izdelani v Muzeju na prostem Rogatec in imajo Ekološki Certifikat.


