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podarite zaklad rokodelstva

V današnjem hitrem življenjskem ritmu pogosto pozabljamo na stik z naravnimi in ročno izdelanimi 
stvaritvami, ki nas povezujejo z znanjem in izkušnjami naših prednikov. Vse manj je rokodelk in 
rokodelcev, ki ohranjajo tradicionalne rokodelske veščine ter jih umeščajo v sodobni način življenja. 
Zato je še posebej pomembno, da spodbujamo pozitiven odnos do rokodelske dediščine in sodobne 
rokodelske ustvarjalnosti.

S tem namenom smo v okviru projekta ROKO-DELCI pripravili spletni katalog unikatnih rokodelskih 
izdelkov, v katere so vtkani ljubezen do dela, številni navdihi, potrpežljivost in znanje njihovih 
izdelovalcev. Vsak izdelek nosi zgodbo posameznega mojstra in moč ustvarjalnosti.

V spletnem katalogu predstavljamo in ponujamo izbor lokalnih rokodelskih izdelkov, ki pobožajo 
vašo dušo ali tistega, ki izdelek prejme. Vabimo vas, da z njimi razveselite svoje bližnje, prijatelje, 
sodelavce ali poslovne partnerje. Izdelki so primerni tako za osebno kot tudi poslovno izkazovanje 
pozornosti.

Izbrani izdelki so unikatni in ročno izdelani, zato lahko prihaja tudi do manjših odstopanj od izdelkov 
na fotografijah. Pri naročilu večjih količin izdelkov se lahko rok dobave nekoliko podaljša. O možnostih 
opremljanja izdelka z osebno noto (kratkim sporočilom ali logotipom podjetja) se dogovorite s 
ponudnikom, pri katerem boste izdelke naročili. Vsi kontakti so navedeni ob posameznem izdelku. 
Povezave na spletno stran ali profile na socialnih omrežjih so dosegljive na klik, vabljeni tudi k ogledu 
širše ponudbe posameznega rokodelca ali rokodelke.

Spletni katalog je objavljen na spletni strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka in 
spletni strani Rokodelskega centra DUO Škofja Loka.

Vabljeni k naročilu in nakupu izdelkov!

http://www.ooz-skofjaloka.si
http://www.centerduo.eu
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cajna

Cajna je ena od tradicionalnih 
pletenih košar trebušaste oblike. V 
celoti je izdelana iz leskovih viter, 
njena uporabnost pa ne pozna meja. 
Uporabna je tako v domačih interjerjih 
kot za delo zunaj.   

Cajna je lahko izdelana v različnih 
dimenzijah. 

Janez Krišelj

Francarija 25
4205 Preddvor

+386 (0)31 707 113 
+386 (0)41 707 126

anica.kriselj@gmail.com

30,00–50,00 €

Janez Krišelj
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Janez Krišelj
škundra

Škundra je ena od tradicionalnih 
pletenih košar z ravnim lesenim dnom, 
oplet pa je izdelan iz leskovih viter. 
Škundra služi kot nakupovalna košara, 
uporabljamo jo lahko za pobiranje 
pridelkov z vrta, za obisk tržnice ali pa 
vanjo shranjujemo različne predmete v 
naših hišah.

Škundra je lahko izdelana v različnih 
dimenzijah. 

25,00–50,00 €

Janez Krišelj

Francarija 25
4205 Preddvor

+386 (0)31 707 113 
+386 (0)41 707 126

anica.kriselj@gmail.com
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Janez Jankovec

Črni vrh 14
1355 Polhov Gradec

+386 (0)41 670 045

janez@poezijalesa.si

www.poezijalesa.si

lesena posoda
Janez Jankovec

Posoda je ročno izdolbena iz različnih 
vrst lesa in premazana z oljem, ki 
je primeren za stik z živili. Njena 
uporabnost je zelo široka in se prilagaja 
potrebam uporabnika. Na voljo je v 
različnih velikostih in oblikah.

60,00 €
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Les je prava poezija. Lepota tekstur, 
barv in struktur različnih vrst lesa se 
kaže tudi v kuhinjskih deskah različnih 
oblik in velikosti. 

kuhinjske deske
Janez Jankovec

22,00–28,00 €

Janez Jankovec

Črni vrh 14
1355 Polhov Gradec

+386 (0)41 670 045

janez@poezijalesa.si

www.poezijalesa.si
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Roman Jamnik
solnica

Lesena solnica na svoj unikaten način 
dopolnjuje vsako kuhinjo. Izdelana 
je ročno in iz različnih vrst lesa ter je 
neponovljiva. 

Roman Jamnik

Pod Plevno 81
4220 Škofja Loka 

+386 (0)31 743 194 

albinajam@gmail.com

20,00 €
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Jože Krmelj
damaščanski kuhinjski nož

Na kovačiji z več kot 200 let dolgo 
tradicijo kovanja nastajajo noži 
vrhunske kakovosti. Izdelan je v tehniki 
damaščanskega jekla, ki nastane s 
prepogibanjem materiala in ročnega 
kovanja, v samem rezilu pa je 320 
plasti ogljikovega jekla. Šefovski nož 
je primeren za mojstre v kuhinji in 
kuharske navdušence. Namenjen je 
rezanju in sekljanju. Za shranjevanje 
noža je priložena lesena nožnica.  

305,00 € z DDV

Jože Krmelj, Kovaštvo Krmelj

Log nad Škofjo Loko 13
4220 Škofja Loka

+386 (0)41 784 050

info@kovastvo-krmelj.si

www.kovastvo-krmelj.si
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Jože Krmelj
mini ponvica

Mini ponvica je v celoti kovinska in je 
namenjena pečenju. Primerna je za 
uporabo v domači kuhinji, v njej lahko 
tudi postrežemo sebi ali našim gostom. 
Ker je tako majhna, jo lahko vzamemo 
na kampiranje in izlete v gozd. 
Primerna je za kuhanje nad vsemi 
viri energije (plin, indukcija, elektrika, 
odprti ogenj).

15,00 € z DDV

Jože Krmelj, Kovaštvo Krmelj

Log nad Škofjo Loko 13
4220 Škofja Loka

+386 (0)41 784 050

info@kovastvo-krmelj.si

www.kovastvo-krmelj.si
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Lili Panjtar
košarica za kruh Botanical print

Unikatna košarica za kruh v kombinaciji 
naravne plute* in lanene tkanine 
se poda najrazličnejšim interjerjem. 
Primerna je za shranjevanje kruha in 
pekovskih izdelkov. V laneno tkanino 
avtorica po posebnem postopku 
odtisne rastline iz lokalnega okolja. Pri 
svojem delu ne uporablja kemikalij.

*Naravna pluta je EU porekla, z oznako 
Vegan, pridobljena z okolju prijaznimi 
postopki. Izdelki iz nje se lahko previdno 
perejo. 

Lili Panjtar, LilaStudio

Brode 35
4220 Škofja Loka 

+386 (0)40 896 693  

info@lila-studio.com

www.lila-studio.com

LILAStudio4you

45,00 €

https://www.facebook.com/LILAStudio4you
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Roman Jamnik
medenka

Slovenija je dežela medu in tako je 
lesena medenka obvezna v vsaki 
kuhinji. Medenke so izdelane s 
struženjem lesa in ročno obdelane.  

3,00 €

20,00 €
v leseni škatli

Roman Jamnik

Pod Plevno 81
4220 Škofja Loka 

+386 (0)31 743 194 

albinajam@gmail.com
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kavna skodelica

Ročno izdelana skodelica za kavo in 
podstavek iz bele gline sta glazirana s 
prozorno glazuro. Unikatna skodelica 
vam tako polepša začetek dneva 
in vas z vonjem kave sprosti tekom 
dneva.   

28,00 € z DDV 

Ana Trampuš, Cerawoods

Puštal 103
4220 Škofja Loka 

+386 (0)31 522 732

info@cerawoods.com

www.cerawoods.com

Cerawoods

Cera.woods

Ana Trampuš

https://www.facebook.com/ana.trampus
https://www.instagram.com/cera.woods/
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Darja Rant
polsteno milo z vezenino 

Polsteno milo je izdelano iz naravnega 
marsejskega mila, ovitega v volnena 
vlakna. Z ročnim polstenjem se 
volnena vlakna skrčijo v ovoj, ki tesno 
obda milo. Vezenina je izdelana z 
bombažno prejo. 

Polsteno milo je odlično za umivanje 
rok kot tudi za nego telesa pri tuširanju. 
Zaradi luskaste površine volnena 
vlakna omogočajo piling kože med 
umivanjem in spodbujajo prekrvavitev. 

Vsak izdelan kos polstenega mila je 
unikaten. 

Darja Rant, Klobbka

Spodnja Luša 25
4227 Selca

+386 (0)41 837 458 

darjarant@gmail.com

Klobbka, unikatne tekstilije

12,00 €

https://www.facebook.com/Klobbka.DarjaRant
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Anja Musek
volneno milo

Volneno milo je unikatno in ročno 
izdelano iz česane volne z dodatkom 
lanenih vlaken, polstene preko 
stoodstotnega rastlinskega mila z 
organskim oljčnim oljem. Uporabljamo 
ga za umivanje telesa in rok – kot 
nežen piling odstranjuje trdovratno 
umazanijo in odmrle celice s 
kože. Volna ima antibakterijske in 
antiglivične lastnosti, zato lahko milo 
koristimo dolgo časa brez neprijetnih 
vonjav. 

Anja Musek, Amuse

Cankarjev trg 6
4220 Škofja Loka

+386 (0)31 855 468

anja@musek.eu

www.amuse.si

AMUSEbyAnjaMusek

AMUSEbyAnjaAusek

12,00 €

https://www.facebook.com/AMUSEbyAnjaMusek%0D
https://www.instagram.com/amusebyanjamusek/
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Anton Kosmač
vzglavnik

Vzglavnik s polnilom iz švicarskega 
bora je narejen iz popolnoma 
naravnega materiala, ki diha. Ko na 
njem spimo, se ne potimo, prilagodi 
se naši glavi in vratu ter daje prijetno 
oporo. 
Eterična olja in druge snovi v 
cemprinovih ostružkih dajejo 
pomirjajoč in prijeten vonj blazine. 
Znanstvene raziskave potrjujejo, da 
v spalnici iz švicarskega bora hitreje 
zaspimo in se zbudimo bolj spočiti.

VELIKOST: 40X60 cm

Anton Kosmač, Masivno.si

Hotavlje 1
4224 Gorenja vas 

+386 (0)31 385 126

info@bio-pina.com 

www.bio-pina.com

Biopina

51,00 €

https://www.facebook.com/naravneblazine
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Anton Kosmač
osvežilec zraka 

Dišeča vrečka je polnjena s 
cemprinovimi ostružki. Za 
svež vonj v stanovanju jo lahko 
postavite na polico v spalnici, 
dnevnem prostoru ali v omaro. Za bolj 
intenziven vonj lahko uporabite nekaj 
kapljic eteričnega olja.

VELIKOST: 
10x12 cm (mala vrečka)
16x20 cm (velika vrečka) 

5,00 € (mala vrečka)

6,50 € (velika vrečka)

Anton Kosmač, Masivno.si

Hotavlje 1
4224 Gorenja vas 

+386 (0)31 385 126

info@bio-pina.com 

www.bio-pina.com

Biopina

https://www.facebook.com/naravneblazine
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Tatjana Švab
pleteni copatki

Volneni copatki iz stoodstotne 
domače volne so zelo primerni za 
majhne nožice. So ročno pleteni, 
domača volna pa prihaja s kmetije 
iz Zgornjega Vetrna. Ko jih otroci 
prerastejo, ostanejo spomin na prve 
korake. 

Tatjana Švab 

Zgornje Vetrno 8
4294 Križe  

+386 (0)51 387 798

tatjanasvab@yahoo.com

12,00 €
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Matija Hiršenfelder
lesen stol

Majhen stol je narejen iz parjenega 
bukovega lesa. Je majhen in zložljiv, 
zato je lahko sopotnik na katerem 
koli dogodku, kjer ponudi počitek 
za utrujene noge. Doma nam ne 
zasede veliko prostora, saj ga lahko 
pospravimo na ali pod polico. Narejen 
je bil kot replika starega stolčka. 
Namenjen je otrokom in odraslim, saj 
prenese tudi do 120 kilogramov.

Matija Hiršenfelder

Partizanska cesta 1
4220 Škofja Loka

+386(0)41 200 906 

matija@hirsenfelder-sp.si

www.hirsenfelder-sp.si

Matija Hiršenfelder

88,00 € z DDV

https://www.facebook.com/matija.hirsenfelder%20
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Janja Stopinšek in Klemen Urbanija 
usnjen dnevnik

Unikatni in popolnoma ročno 
izdelani usnjeni dnevniki so narejeni 
iz necepljenega usnja. Usnje je lahko 
naravne barve ali barvano z rjavo 
barvo, vanj pa je možno s posebno 
tehniko dodati odtise rastlin, ki v usnju 
pustijo reliefni odtis. Možnost všitih strani 
je s črtami ali brez.

VELIKOST: 
10x14 cm, 256 strani - mali 
13x18 cm, 352 strani - veliki

Janja Stopinšek in Klemen 
Urbanija, Jaya life

Škrjančevo 4a
1235 Radomlje

+386 (0)40 168 454

usnjeneknjige@gmail.com

www.jaya.si

Jaya Life

48,00 € (mali)

54,00 € (veliki)

https://www.facebook.com/IZDELAVA
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Darja Rant
polstena košarica za drobnarije 

Polstena košarica je dekorativna 
popestritev pisalne mize ali bivalnega 
prostora. Izdelana je iz volnenih vlaken, 
ki se z mokrim polstenjem medsebojno 
prepletejo in ustvarijo tridimenzionalen 
predmet. Primerna je za hranjenje 
drobnarij, kot so ključi, pisarniški 
pripomočki, npr. USB ključki, radirke, 
lepilni listki ali vizitke. Prav tako lahko v 
polsteni košarici hranimo male sladke 
razvade. 

VELIKOST: 15x15x7 cm

32,00 €

Darja Rant, Klobbka

Spodnja Luša 25 
4227 Selca

+386 (0)41 837 458 

darjarant@gmail.com

Klobbka, unikatne tekstilije   

https://www.facebook.com/Klobbka.DarjaRant
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Ana Trampuš
stenska ura

Unikatna in ročno izdelana stenska ura 
iz gline je izdelana v raku tehniki. Gre 
za starodavno japonsko tehniko. Pri 
njej še žareči izdelek vzamemo iz peči 
in ga postavimo v organski material. S 
tem se ustvarijo unikatni in neponovljivi 
vzorci. 

Ana Trampuš, Cerawoods

Puštal 103
4220 Škofja Loka 

+386 (0)31 522 732

info@cerawoods.com

www.cerawoods.com

Cerawoods

Cera.woods

120,00 € z DDV

https://www.facebook.com/ana.trampus
https://www.instagram.com/cera.woods/
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Petra Vengar
buče hvaležnosti in obilja

Mehke buče so narejene iz stoodstotne 
volne s tehniko suhega polstenja. Buče 
so simbol obilja in hvaležnosti in so 
primerne za obdaritev prav vse leto, 
najbolj pa v jeseni. Primerne so tudi  za 
dekoracijo poročnih miz ali kot darilo 
za svate porok. Na voljo so v različnih 
dimenzijah in barvah.  

Petra Vengar, Petruška

Cesta talcev 3a
4270 Jesenice

+386 (0)40 701 638

petruska.vile@gmail.com

Petruška

Petruškafairy

  9,00 € (mala)

12,00 € (srednja)

15,00 € (velika) 

https://www.facebook.com/PETRUSKAbyPetra%0D
https://www.instagram.com/petruskafairy/
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Lili Panjtar
prtič Botanical print

Unikaten lanen prtič, v katerega 
avtorica po posebnem postopku 
odtisne rastline iz lokalnega okolja. 
Vsak izdelek je zgodba zase, unikaten 
in uporaben v vsakdanjem življenju. 
Izdelki so sodobna interpretacija 
bogate tekstilne dediščine, preprosti, 
pa vendar bogati po svoji vsebini in 
sporočilnosti. 

Avtorica pri svojem delu ne uporablja 
kemikalij. Prtiči so lahko barvani ali 
vzorčeni tudi z naravnim indigom. 
Izdelki so na voljo posamično ali več 
kosov v kompletu.

Lili Panjtar, LilaStudio

Brode 35
4220 Škofja Loka 

+386 (0)40 896 693  

info@lila-studio.com

www.lila-studio.com

LILAStudio4you

15,00 €

https://www.facebook.com/LILAStudio4you
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Ladka Peneš
tkan podstavek

Podstavek za skodelico, kozarec ali 
vazo je ročno tkan iz stoodstotne 
domače volne, barvane z rastlinami, 
ki rastejo divje v naravi ali pa jih 
ustvarjalka goji na svojem vrtu.

Vsak izdelek je unikaten.

Ladka Peneš, mamaLadka

Cesta Jaka Platiše 1
4000 Kranj 

+386 (0)40 169 185

ladka.penes@gmail.com

http://mamaladka.blogspot.
com/

5,00–8,00 €

http://mamaladka.blogspot.com/
http://mamaladka.blogspot.com/
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Anica Rakovec
prtič

Klekljan prtič je eden lepših 
tradicionalnih rokodelskih izdelkov. Kot 
dekoracija doma ali pisarne v prostor 
prinaša del dolgoletne in še vedno 
izjemno žive klekljarske dejavnosti, ki je 
še posebej značilna za Škofjeloško. 

Ana Rakovec 

Na plavžu 18
4228 Železniki 

+386 (0)40 370 671 

rakovec.janez@siol.net

40,00 €
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Anica Rakovec
metulj

Klekljani metulji izpod spretnih prstov so 
unikaten okrasek za dom. So lahki in se 
lahko obesijo in lepšajo dom skozi celo 
leto, še posebej zanimivi so, ko jih leti 
več skupaj.  

15,00 €

Ana Rakovec 

Na plavžu 18
4228 Železniki 

+386 (0)40 370 671 

rakovec.janez@siol.net
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Karmen Prelog
svečnik s klekljano čipko

Steklen svečnik s klekljano čipko je 
preprosta, a unikatna dekoracija 
našega doma ali pisarne. 

Klekljana čipka je lahko izdelana 
v različnih barvah metaliziranega 
sukanca. 

Karmen Prelog, Art Carmelia

Gorenja Dobrava 5
4224 Gorenja vas 

+386 (0)40 206 950 

prelog.karmen@gmail.com

ArtCarmelia

20,00 €

https://www.facebook.com/ArtCarmelia%20
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Katja Zrimšek 
steklena lučka

Steklena lučka z aplikacijo motiva 
čipke je izdelana v tehniki fuzije. Ko 
prižgete svečko, se svetloba čudovito 
lomi v steklu in ustvari čarobne 
trenutke. 

Motivi so možni tudi v drugih izvedbah, 
različnih barvah in odtenkih. Za večjo 
varnost v primeru poslovne uporabe 
ali manjših otrok, se lahko doda 
elektronska svečka. 

Na steklo se lahko doda enostaven 
logotip, pri čemer je potrebno 
upoštevati nekaj tehničnih omejitev, 
zato se za to možnost dogovarja 
individualno. 

Katja Zrimšek, NiceArt 

Trnovica 6
1296 Šentvid pri Stični 

+386 (0)41 946 649

stekleni.izdelki@niceart.si

www.niceart.si

NiceArt       

18,00 €

https://www.facebook.com/stekleni.izdelki
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Katja Zrimšek 
stekleno srce na lesu

Na staranem lesu zasije močno rdeče 
stekleno srce, ki s sporočili, natisnjenimi 
na steklo obdarovance obda v 
pozitivne misli. 

Misli si lahko izberete iz že pripravljenih 
ali jih prilagodimo vaši želji. Slika je 
izdelana po naročilu s pripadajočo 
lično ekološko embalažo, pripravljeno 
za darilo.

24,90 €

Katja Zrimšek, NiceArt 

Trnovica 6
1296 Šentvid pri Stični 

+386 (0)41 946 649

stekleni.izdelki@niceart.si

www.niceart.si

NiceArt       

https://www.facebook.com/stekleni.izdelki
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Lidija Debelak
glineni reliefi

Dekorativni stenski reliefi nastajajo ob 
interpretaciji motivov ljudske umetnosti. 
Motivi nosijo močne simbolne pomene, 
izdelani so iz naravnih materialov, v 
vsak dom pa prinašajo barvitost.  

Na voljo so v različnih izvedbah: motiv 
drevo življenja na orehovem lesu, 
ptiček z vzorcem, slovenske narodne 
motivike na lesu, čipkasta roža s srčki 
na lesu, ptiček z dvema vrtnicama na 
lesu. 

Lidija Debelak

Poljanska cesta 57
4224 Gorenja vas 

+386 (0)31 206 123

lidija.debelak@gmail.com

www.lidijadebelak.si

Lidija Debelak           

12,00 € (mali)

20,00 € (srednji)

37,00 € (veliki) 

50,00 € (na orehovem lesu) 

https://www.instagram.com/lidijadebelak_glinenireliefi/
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Petra Plestenjak Podlogar
lesen model za loški kruhek

Okrasni leseni modeli za loški kruhek 
so ročno rezbarjeni. Nadaljevanje 
tradicije izdelovanja modelov za peko 
loških kruhkov je neizčrpen vir navdiha. 
Različni motivi in vzorci so izrezbarjeni 
v hruškov les, ki je premazan z voskom, 
kar da končnemu izdelku mehak 
in meden videz. Vzorci se lahko 
prilagodijo želji naročnika.

35,00 € (8x5 cm)

45,00 € (12X9 cm)

60,00 € (16x12 cm)

Petra Plestenjak Podlogar

Demšarjeva cesta 11
4220 Škofja Loka

+386 (0)41 503 749 

petra.plestenjak@gmail.com

Petra Plestenjak, 
ročno rezbarjenje

https://www.facebook.com/petraplestenjakrocnorezbarjenje%20
https://www.facebook.com/petraplestenjakrocnorezbarjenje%20
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Petra Plestenjak Podlogar
lesen obesek za ključe

Vsak se bo razveselil lesenega obeska 
za ključe iz hruškovega lesa. Obeski 
so unikatni, na njih pa so ročno 
izrezbarjeni motivi, značilni za modele 
malih loških kruhkov.

Možna je izdelava različnih vzorcev 
tudi po želji naročnika. 

Petra Plestenjak Podlogar

Demšarjeva cesta 11
4220 Škofja Loka

+386 (0)41 503 749 

petra.plestenjak@gmail.com

Petra Plestenjak, 
ročno rezbarjenje

27,00 €

https://www.facebook.com/petraplestenjakrocnorezbarjenje%20
https://www.facebook.com/petraplestenjakrocnorezbarjenje%20
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Karmen Prelog
klekljani uhani

Uhani so izdelani v tehniki klekljane 
čipke z metaliziranim bombažnim 
sukancem. 

Uhani so na voljo v več barvah. 

Karmen Prelog, Art Carmelia

Gorenja Dobrava 5
4224 Gorenja vas 

+386 (0)40 206 950 

prelog.karmen@gmail.com

ArtCarmelia

10,00 €

https://www.facebook.com/ArtCarmelia%20
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Lidija Debelak
glineni uhani

Unikatni uhani so izdelani iz zračno-
sušeče mase in ročno poslikani z 
akrilnimi barvami. 

Poleg kvadratnih belo-bakrenih, 
okroglih belo-zlatih in okroglih z 
motivom rožic na črni podlagi so na 
voljo tudi drugi, motivika in barvne 
kombinacije so neomejene. 

12,00 €

Lidija Debelak

Poljanska cesta 57
4224 Gorenja vas 

+386 (0)31 206 123

lidija.debelak@gmail.com

www.lidijadebelak.si

Lidija Debelak           

https://www.instagram.com/lidijadebelak_glinenireliefi/
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Zdenka Rakovec Vilfan in Katja Vilfan
toaletna torbica

Bombažne torbice so unikatno 
ročno delo. Narejene so s pregibom, 
zapnejo pa se z gumbom. So mehke 
in prostorne in se jih lahko uporablja 
kot toaletno torbico ali pa za hrambo 
dokumentov, zdravil, krpic in podobno.

Zdenka Rakovec Vilfan in  
Katja Vilfan, Krpanke 

Zgornje Bitnje 61a
4209 Žabnica

+386 (0)31 251 009

zdenka@krpanke.si

www.krpanke.si

Trgovina Krpanke

Krpanke 

9,00 € z DDV

https://www.facebook.com/TrgovinaKrpanke%20
https://www.instagram.com/krpanke/
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Lučka Tičar
pletene rokavice

Volnene rokavice so ročno pletene iz 
stoodstotne volne. Lahko so čudovita 
kombinacija z nogavicami ali pa  jih 
nosimo samostojno. 

Rokavice je možno izdelati v več 
velikostih. 

17,00–20,00  €

Lucija Tičar

Hrastje 228
4000 Kranj

+386 (0)31 800 061

lucka.ticar@yahoo.com 

Lucija Tičar

https://www.facebook.com/lucija.ticar.5%0D


38

Lučka Tičar
pletene nogavice

Volnene nogavice so ročno pletene iz 
stoodstotne volne. Izjemna natančnost 
pletenja in lepota pletenih vzorcev 
uporabnika greje v hladnih mesecih. 
Primerni so za nošenje doma s copati 
ali brez, v čevljih pa za sprehode in 
daljše pohode, saj noga v njih diha. 

Nogavice je možno izdelati v več 
velikostih. 

Lucija Tičar

Hrastje 228
4000 Kranj

+386 (0)31 800 061

lucka.ticar@yahoo.com 

Lucija Tičar

23,00–28,00  €

https://www.facebook.com/lucija.ticar.5%0D
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Ladka Peneš
svilen šal, barvan z rastlinami 

Šal iz stoodstotne svile je ročno barvan 
in/ali potiskan z rastlinami, ki rastejo 
divje v naravi ali pa jih ustvarjalka goji 
na svojem vrtu. 

Vsak izdelek je unikaten. 

70,00–80,00 €

Ladka Peneš, mamaLadka

Cesta Jaka Platiše 1
4000 Kranj 

+386 (0)40 169 185

ladka.penes@gmail.com

http://mamaladka.blogspot.
com/
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Anja Musek
pajčevinasto polsten šal

Unikaten šal Amuse je ročno izdelan iz 
najmehkejše merino volne z dodatkom 
drugih naravnih vlaken kot so svila, 
viskoza, ramija, bambus, lan ... 
Prepletanje vlaken ustvarja čudovite 
površinske vzorce. Mokro polstenje je 
najstarejša tehnika izdelave tekstila, 
sodobna pajčevinasta oz. cobweb 
izvedba pa ponuja najtanjšo polst z 
izredno mehkobo blaga. Uporabljena 
volna ima certifikat humanega 
ravnanja z ovcami – ‘mulesing-free’. 
Šal lahko uporabljamo preko celega 
leta.

75,00–95,00 €

Anja Musek, Amuse

Cankarjev trg 6
4220 Škofja Loka

+386 (0)31 855 468

anja@musek.eu

www.amuse.si

AMUSEbyAnjaMusek

AMUSEbyAnjaMusek

https://www.facebook.com/AMUSEbyAnjaMusek%0D
https://www.instagram.com/amusebyanjamusek/
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Andreja Stržinar 
lanena tunika

Lanena obleka asimetričnega kroja 
brez rokavov, z večjim ovratnikom ali 
brez in žepom na strani je na voljo v 
več barvah. Laneno blago je izjemno 
prijazno koži in diha. Primerna je za vse 
priložnosti in letne čase – poleti se nosi 
kot samostojna obleka, v hladnejših 
mesecih pa kot vrhnji sloj čez hlače ali 
pajkice. 

Andreja Stržinar, AS unikat

Hotavlje 91
4224 Gorenja vas 

+386 (0)31 504 719  

info@unikatni-kostumi.si

www.unikatni-kostumi.si

As unikat

Andreja Stržinar 

76,00 €

https://www.facebook.com/asunikat/
https://www.instagram.com/andrejastrzinar/
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Projekt Roko-delci sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Za vsebino spletnega kataloga je odgovorna Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka.      

Informacije: 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka 
+386 (0)4 50 60 200
ooz.sk.loka@siol.net
www.ooz-skofjaloka.si

Razvojna agencija Sora d.o.o., 
Rokodelski center DUO Škofja Loka
Mestni trg 34, 4220 Škofja Loka
+386 (0)40 51 12 460
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si
www.centerduo.eu


