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(izdaja 2015)
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Zeleni kras je območje edinstvene naravne krajine. Pestrost in bogastvo narave odsevata v barvah, aromi, okusu in vonju številnih
pridelkov in izdelkov, ki jih lokalni ponudniki še vedno znajo izdelovati po tradicionalnih postopkih in z najboljšimi sestavinami.
Izdelki domače in umetnostne obrti so pomemben del naše kulturne
dediščine. Preteklost in tradicija nam dajeta znanje in izkušnje za
ustvarjanje novih, sodobnih izdelkov domače in umetnostne obrti.
Hkrati pa z njimi ohranjamo lokalno identiteto.
Tudi letos vam ponujamo osvežen katalog izdelkov uporabnikov
znamke Zeleni kras, ki ponuja darila za vaše poslovne partnerje,
sodelavce ali prijatelje. Izberite in podarite izdelek, ki je plod dela
ljudi iz lokalnega okolja. Na ta način boste podprli prizadevanja za
povečanje kakovosti, pestrosti in prepoznavnosti regijskih izdelkov,
njihovih proizvajalcev in znamke Zeleni kras ter obenem naredili
droben korak k trajnostnemu načinu potrošnje.
V novem letu vam želimo veliko zdravja, poslovnih uspehov in odgovornega ravnanja do okolja.

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. in
LAS Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom

Za naročila in dodatne informacije o izdelkih
se obrnite neposredno na prodajalce.

Ponudba:
1. Poltrdi kozji sir
t DFOBûLH
2. Sveži kozji sir
t DFOBûLH
3. Skuta iz kozjega mleka
t DFOBûLH
4. Namazi iz kozjega sira z dodatki
 ǏFTFO QFUFSÝJMK PMJWF
t DFOBûLH

Kmetija
Štemberger
Kmetija se nahaja v vasi Vrbica,
ki je od Ilirske Bistrice oddaljena
le štiri kilometre. Na kmetiji se
že vrsto let ukvarjamo z vzrejo
drobnice in sirarstvom. Pri nas
lahko poizkusite in kupite
poltrdi in sveži kozji sir, različne
kozje sirne namaze z dodatki
(česen in peteršilj, olive) ter
albuminsko skuto… Navedeni
izdelki so prejeli številna visoka
priznanja za kakovost, na
katera smo še posebej ponosni!
Naše izdelke lahko kupite tudi v
Mercatorjevih trgovinah po
Sloveniji.

KMETIJA ŠTEMBERGER
Jože Štemberger
7SCJDB *MJSTLB#JTUSJDB
. 
&J[JTUFN!HNBJMDPN
www.kmetija-stemberger.si

Ponudba:
1. Poltrdi ovčji sir
t DFOB ûLH
t DFOB û LH
2. Ovčji sir v oljčnem olju
t DFOB ûH
3. Albuminska skuta
t DFOB û LH
4. Potica (orehova, lešnikova)
t DFOB ûLH
5. Različni piškoti
t DFOB ûLH
6. Kruh (različne vrste)
t DFOB ûLH

Ekološko
sirarstvo Brožič
Smo srednje velika kmetija, ki
leži v Jablanici, v dolini reke
Reke, pri Ilirski Bistrici. Na
kmetiji redimo od 50 do 60 ovc
molznic pasme oplemenjena
bovška frizijka. Pridelujemo
ovčji sir in skuto. Številna
priznanja dokazujejo, da so
naši izdelki kakovostni. Po
naročilu spečemo tudi domače
pekovske izdelke (kruh, štruklji,
potice, pecivo) iz doma pridelane moke, jajc in ovčje skute.

EKOLOŠKO SIRARSTVO BROŽIČ
Mojca Brožič
+BCMBOJDB *MJSTLB#JTUSJDB
. 5
&CSP[JDNPKDB!HNBJMDPN

Kmetija
Jernuclevi
Smo srednje velika družinska
kmetija in se ukvarjamo s
proizvodnjo mleka in mlečnih
izdelkov. Živali imamo v prosti
reji in na paši, kar jim omogoča
neomejeno gibanje. Od leta
2009 mleko prodajamo v
mlekomatih v Pivki in Postojni.
Med našimi proizvodi, za
katere smo prejeli že vrsto
priznanj, najdete različne vrste
sirov, narejenih iz surovega
mleka, albuminsko skuto,
sadne in navadne jogurte ter
sirotko. Vsi izdelki so brez
aditivov in konzervansov. V
letu 2014 smo pridobili še
certifikat »Brez GSO« za
proizvodnjo in predelavo.

KMETIJA JERNUCLEVI
Andrej Penko
1FUFMJOKF 1JWLB
. 5
&NJMFOBQFOLP!HNBJMDPN

Ponudba:
1. Poltrdi siri iz kravjega mleka
brez ali z dodatki
 PSFIJ ǏJMJ [FMFOJQPQFS [FMJÝǏB
t DFOB ûTJSW[BCPKǏLV
t DFOB ûEWBTJSBW[BCPKǏLV
t DFOB ûÝUJSKFTJSJW[BCPKǏLV
2. Poltrdi sir iz kravjega mleka
t DFOB ûLH
3. Poltrdi sir iz kravjega mleka z
orehi, zelišči ali zelenim poprom
t DFOB ûLH
Pakiranje po dogovoru.

Štefetova
Kmetija
Smo družinska kmetija, na
kateri se že več generacij
ukvarja z govedorejo in pridelavo mleka. V svoji trgovini na
kmetiji in na nekaterih drugih
prodajnih mestih vam nudimo
pristne domače izdelke iz
kravjega mleka, kot so: trdi
siri, siri z dodatki začimb,
mladi siri, albuminska skuta,
navadni in sadni jogurti,
skutni deserti, skuta, kislo
mleko, sirotka in sir za žar.

ŠTEFETOVA KMETIJA
Tomaž Dekleva
1FUFMJOKF 1JWLB
.
&TUFGFUPWBLNFUJKB!HNBJMDPN
www.stefetovakmetija.si

Ponudba:
1. Poltrdi sir iz kravjega mleka
t DFOB ûLH
2. Skutine kroglice z zelišči v olivnem olju
t DFOB ûLPT

Ponudba:
1. Poltrdi ovčji sir
t DFOB û LH
2. Albuminska ovčja skuta
t DFOB û LH
3. Ovčja sirotka
t DFOB ûM

Sirarstvo
Stari grad
Naša kmetija se nahaja pod
gradom v Podgradu na
nadmorski višini 600 metrov.
Ohranjamo tradicijo staršev in
nadaljujemo z rejo avtohtonih
ovc istrijank. Med našimi
izdelki, za katere smo prejeli že
vrsto priznanj, so ovčji sir, skuta
in sirotka.

SIRARSTVO »STARI GRAD«
Rudi Lakota
1PEHSBE 1PEHSBE
.
&MBLPUBSVEJ!HNBJMDPN

Ponudba:
1. Poltrdi ovčji sir
WBLVNTLPQBLJSBOKF
t DFOB ûEBH
t DFOB ûEBH

Ekološka
Kmetija Turn
Ekološka kmetija leži v zaselku
Turn v Gornji Bitnji. Ukvarjamo
se z rejo mlečnih ovc, med
drugimi avtohtone istrske ovce,
ki daje majhne količine kakovostnega mleka. Iz njega izdelujemo sir, ki ga obiskovalci lahko
poizkusite in kupite na kmetiji. V
stari graščini si lahko ogledate
tudi črno kuhinjo. Zunaj imamo
urejeno balinišče in igrala za
otroke. Lahko pa samo uživate v
čudovitem razgledu.

EKOLOŠKA KMETIJA TURN
Franjo in Irena Penko
(PSOKB#JUOKB 1SFN
. 5
&JSFOBQFOLP!HNBJMDPN

Kmetija Zahar

Ponudba:

Na Kmetiji Zahar ponujamo
raznovrstne izdelke. Med njimi
najdete različne čajne mešanice, ki so pridelane in nabrane v
neokrnjeni naravi Kočanije pri
Ilirski Bistrici ter zeliščni sirupi
brez konzervansov. Ko nam
letina dopušča, pripravimo
odlično marmelado in džem iz
domačih sliv. Izdelujemo tudi
domače piškote, pecivo in kruh
ter različne testenine, predvsem iz starodavnih žit kot sta
pira in kamut.

1. Zeliščna sol
t DFOB ûH
t DFOB ûH
2. Čajne mešanice
t DFOB ûH
3. Zeliščni sirupi
 TNSFLPWJWSÝJǏLJ BNFSJÝLJTMBNOJL
t DFOB û EM
4. Različni piškoti iz pirine moke
NFEFOKBLJ
EFOKBLJ [WF[EJDF ÝLSMBUOFOPǏJ 
 DBOOBCJCF
BCJCF [CVǏOJNJTFNFOJ
t DFOB
 ûH
H
5. Potice
ce
 PSFIPWB
MFÝOJLPWB
IPWB MFÝ
ÝOJLPWB
t DFOB
ûLH
 û
ûLH

Ekološka
kmetija Ileršič
Na naši ekološki kmetiji
delamo po načelih sonaravnega kmetovanja, ki smo ga
prejeli od prejšnjih generacij.
Obdelujemo 20 hektarjev
kmetijskih površin. Gojimo
veliko vrst zelenjave, v visokodebelnem sadovnjaku zori
sadje. Po ekoloških načelih
vzgajamo tudi industrijsko
konopljo, ki je vir zdravja za vse
ljudi, saj vsebuje vsa najpomembnejša hranila, ki jih naše
telo potrebuje za uravnoteženo delovanje.
Na kmetiji dobrodošli vsi
obiskovalci, željni zdrave
prehrane.

KMETIJA ZAHAR
Metka Vergan in Ivan Hribar-Majk
(BCSKF *MJSTLB#JTUSJDB
. 
&WFSHBONFULB!HNBJMDPN

EKOLOŠKA KMETIJA ILERŠIČ
Nina Ileršič
$FTUBQPE4SOKBLPN 3BLFL
.
&FLPJMFSTJD!HNBJMDPN

Ponudba:
1. Konopljino olje
t DFOB û M
t DFOB û M
2. Zeliščni sirupi brez konzervansov
 USQPUFD KFHMJǏ QMKVǏOJL MBQVI
 TNSFLPWJWSÝJǏLJ CF[FH SNBO
t DFOB û EM
3. Likerji
 TMBELJ WJKPMJDF USPCFOUJDF MJQB CVLFW CSJOy
y
 JOTBEOJ SJCF[ WJÝOKB NBMJOB CPSPWOJDB 
 ǏFÝOKB CF[FHy
t DFOB ûM
4. Aperitivi
 ÝJQFL BSOJLB BTUSBNPOUBOB
 CSJOPWFKBHPEF ESFO
FO CF[FHy
t DFOB ûM
5. Bezgovo vino
t DFOB ûM
6. Grenčica iz 152 zelišč
išč
t DFOB û MM

Ponudba:
1. Gozdni med
t DFOB ûH
t DFOB ûH
2. Hojev med
t DFOB ûH

Čebelarstvo
Ernest Penko
Sem čebelar in ocenjevalec
medu, ki že več kot 40 let
prijateljujem s čebelami v
neokrnjeni naravi pod Sv.
Lovrencem. Naši čebelnjaki
stojijo tik ob gozdu in daleč
stran od večjih kmetijskih
površin. Pri pridelavi medu
uporabljam izključno sonaravne metode, kar se pozna
tudi v kakovosti medu in
ostalih čebeljih pridelkov.

ČEBELARSTVO ERNEST PENKO
Studeno 1a, 6230 Postojna
. 5
&FSOFTUQFOLP!HNBJMDPN

Ponudba:
1. Hojev med
t DFOB ûH
t DFOB ûH
t DFOB ûH
2. Gozdni med
t DFOB ûH
t DFOB ûH
t DFOB ûH

Čebelarstvo
Karel Simčič
Z manjšim številom čebeljih
družin čebelarimo v idilični
okolici Pivka jame in Predjamskega gradu (Gorenje), kjer so
čebelam vso sezono na voljo
različne vrste paš. Vključeni
smo v sistem „Slovenski med z
zaščiteno geografsko označbo“ (SMGO), kjer so postavljena strožja merila kakovosti,
zato govorimo o medu vrhunske kakovosti s kontroliranim
geografskim poreklom.

ČEBELARSTVO KAREL SIMČIČ
6MJDB%PMPNJUTLFHBPESFEB
1PTUPKOB
.

Kmetija Kmjtovi
Na naši kmetiji skušamo s
klasičnimi metodami pridelati
čim bolj kakovostne pridelke.
Pri tem uporabljamo znanja in
tehnike, ki gredo ponekod že v
pozabo, in se predvsem izogibamo uporabi kemičnih
konzervansov. Vse več uporabljamo stare sorte zelenjave in
poljščin, na kar smo še prav
posebej ponosni. Organiziramo raznovrstne kulinarične
dogodke in delavnice povezane z lokalnimi značilnostmi,
kraji in ljudmi.

Ponudba:
1. Zeliščni sirupi brez konzervansov
t DFOB û EM TNSFLPWJWSÝJǏLJ
t DFOB û M BLBDJKB CF[FH NFUB
t DFOB ûEM TJSVQJ[WSUOJD
2. Marmelade
 WJÝOKB ǏFÝOKB EJWKBǏFÝOKB
 CFMBǏFÝOKB SJCF[ CSFTLFW
t DFOB ûH
3. Marmelade
 [FMFOJPSFIJ CSFTLWFCSF[TMBELPSKB
t DFOB ûH
4. Sadni sirupi
 EJWKBǏFÝOKB [FMFOJPSFIJ
t DFOB û M
t DFOB û M
5. Zelenjava v slanici / kisu
 SEFǏBQFTB KBKǏFWDJ DWFUBǏB
t DFOB o ûHoH

Sadjarska
kmetija Morelj
Naša kmetija z večletno
tradicijo leži na obrobju
Brkinov. Naša glavna dejavnost je pridelava in predelava
sadja, predvsem jabolk, sliv in
hrušk. Iz sadja izdelujemo
jabolčne krhlje in suhe slive,
jabolčni kis ter razna žganja.
Kakovost naših žganj izvira iz
dolgoletnih izkušenj in majhnih domačih skrivnosti, ki se
prenašajo iz generacije na
generacijo. Naš brkinski
slivovec ima geografsko
označbo in predstavlja sam
vrh tovrstne ponudbe.

6. Črni fižol v slanici
t DFOB ûH

KMETIJA KMJTOVI
Rihard Baša
+BTFOB *MJSTLB#JTUSJDB
.
&SJIBSECBTB!HNBJMDPN

SADJARSKA KMETIJA MORELJ
Marjan Morelj
#VKFB 7SFNTLJ#SJUPG
.
&LNFUJKBNPSFMK!CVKFOFU
www.kmetija-morelj.buje.net

Ponudba:
1. Brkinski slivovec
z geografsko označbo
t DFOB ûEM
t DFOB ûEM
t DFOB ûEM

Ponudba:
1. Jabolčno žganje
t DFOB û M
t DFOB û M
t DFOB û M
2. Češpovo žganje
t DFOB û M
t DFOB û M
t DFOB û M
3. Brkinski slivovec
z geografskim poreklom
t DFOB û M
t DFOB û M
t DFOB û M
t DFOB û M
4. Jabolčni, češpov,
orehov ali žajbljev liker
t DFOB û M
t DFOB û M
t DFOB û M

Družinska
kmetija Biščak
Družinska kmetija Biščak se
nahaja v vasi Buje ob reki Reki.
Naši osnovni dejavnosti sta
pridelava in predelava sadja.
Med izdelki najdete različna
žganja in likerje (tudi brkinski
slivovec z geografskim poreklom), jabolčni kis, jabolčno
marmelado in sušene jabolčne krhlje. Po predhodnem
dogovoru lahko organiziramo
ogled kmetije in pokušnjo
izdelkov, za katere smo prijeli
že več kot sto priznanj.

Ponudba:
1. Marmelada iz gozdnih sadežev
t DFOB ûH
2. Likerji
CPSPWOJDF äBKCFMK SFHSBU
 ǏSOJUSO ESOVMF
t DFOB û EM
t DFOB ûEM
t DFOB ûEM
t DFOB û EM
t DFOB û M

Kmetija T‘dolenj
Naša kmetija se nahaja ob
izviru Cerkniškega jezera,
največjega presihajočega
jezera v Evropi. Po starih
domačih receptih pripravljamo različne vrste likerjev in
marmelad. Pri nas imate
razgled na celotno jezero.
Ogledate si lahko še žago
venecijanko in kaščo iz leta
1746, ki sta še vedno v uporabi.

5. Borovnice v žganju
t DFOB û M
1. Jabolčni krhlji
t DFOB û[BCPKǏFLH
t DFOB ûWSFǏLBH
t DFOB ûWSFǏLBH
2. Jabolčna marmelada
t DFOB ûNM

DRUŽINSKA KMETIJA BIŠČAK
Anton Biščak
#VKF 7SFNTLJ#SJUPG
. 5
&BOUPOCJTDBL!CVKFOFU
www.biscak.buje.net

KMETIJA T´DOLENJ
Katarina Kotnik
-B[FQSJ(PSOKFNKF[FSV
(SBIPWP PCǏJOB$FSLOJDB
. 5
&LNFUJKBUEPMFOK!HNBJMDPN

Kezić
Mirela in Petar
Smo malo podjetje, ki proizvaja različne testenine po 115 let
stari recepturi nekdanje
tovarne Pekatete, ki je davnega leta 1899 zagnala svojo
proizvodnjo v Ilirski Bistrici.
Proizvodnjo testenin smo
ponesli nazaj v stare čase.
Vanje dajemo le najboljše
sestavine. Z dolgotrajnim
sušenjem pri temperaturi nižji
od 30 °C dosegamo vlažnost
testenin do 12,5 odstotka in s
tem učinek »babičinih testenin« - 24 ur sušenih na prtu,
kot so to delali nekoč. V kratkem bomo izdelovali tudi
brezglutenske testenine.

KEZIĆ MIRELA IN PETAR
Levstikova 12, 6250 Ilirska Bistrica
.
&LF[JDQ!HNBJMDPN
www.kezic.eu

Ponudba:
1. Jušni rezanci Fidelini
t DFOB ûH
2. Široki rezanci
t DFOB ûH
3. Široki rezanci
s koprivo in čemažem
t DFOB ûH
4. Široki rezanci
z moko iz konopljinega semena
t DFOB ûH

Kmetija
Jagodnik
(Lačmanovi)
Na kmetiji Jagodnik, po
domače »Lačmanovi kmetiji«,
ki stoji na obrobju mesta Ilirska
Bistrica, se ukvarjamo s prašičerejo. Letno vzredimo okoli sto
prašičev, ki jih v lastni predelavi, predelamo v domače mesne
dobrote. Pri tem uporabljamo
le tradicionalne sestavine: sol,
poper in česen. Tako vam lahko
ponudimo domače tradicionalne suhomesne izdelke: klobase,
pancete, bržole, salame.
Obiščete nas lahko na tržnicah
Sežana, Koper, Izola ali na
kmetiji v popoldanskem času.

KMETIJA JAGODNIK - LAČMANOVI
Pavel Jagodnik
,PTF[F *MJSTLB#JTUSJDB
. 
&LNFUJKBKBHPEOJL!HNBJMDPN

Ponudba:
1. Klobase - pečenice
t DFOB ûLH
2. Polsuhe klobase
t DFOB ûLH
3. Suhe klobase, panceta, podgrlina
t DFOB ûLH
4. Salame
t DFOB ûLPT
5. Ombolo (sušena hrbtna prata), bržole
t DFOB ûLH
6. Ocvirki
t DFOB ûLH

Ponudba:
1. Punčka iz cunj
t DFOBPE ûLPT
(odvisno od vrste izdelka)

Tina Renko
- Mimma
Mimma je navdih iz preteklosti
s pridihom sedanjosti. Je ime
punčk, ki so narejene po vzoru
tradicionalnih punčk iz cunj, s
katerimi so se igrale naše
mame in babice. Vsaka
punčka je ročno izdelana,
sešita s pozornostjo in osredotočenostjo na podrobnosti.
Zaradi trpežnih in hkrati
mehkih materialov so tudi
prijetne na otip. Namenjene so
malim in velikim, mladim in
nekoliko manj mladim. Punčke
Mimma so unikatno oblikovane, lahko pa jih oblikujemo
tudi skupaj z naročnikom.

TINA RENKO-Mimma
Prem 6a, 6255 Prem
M: 041 938 205
E: tinarenko@gmail.com

Ponudba:
1. Pravljične posode
t cena: 25,00 – 35,00 € / kos
2. Keramični pladnji
t cena: 10,00 – 30,00 € / kos
3. Keramični angelčki
t cena: 4,00 € / kos
4. Keramične žlice
t cena: 3,00 € / majhna žlica
t cena: 4,00 € / velika žlica
4. Med (lipov, cvetlični)
t cena: 7,00 € / 950 g
5. Propolis
t cena: 3,00 € / 10 ml

Kmetija Oštarjevi
Oštarjeva kmetija se nahaja v
bližini izvira reke Reke, v čistem
okolju kjer stoji tudi naš čebelnjak. Pri čebelarjenju se držimo
ekoloških smernic, prav tako
smo vključeni v blagovno
znamko Slovenski med. Letos
imamo na zalogi samo še
cvetlični in lipov med.
Na naši kmetiji se ukvarjamo
tudi z oblikovanjem gline. Ročno,
z velikim spoštovanjem in
ljubeznijo, izdelujemo unikatne
dekorativne in uporabne izdelke
iz gline. Izdelujemo tudi spominke, priznanja, medalje in pokale.

KMETIJA OŠTARJEVI
Š
Mojca Žnidaršič in Vojko celin
Kuteževo 10a, 6250 Ilirska Bistrica
M: 031 431 592, 068 173 657
E: mojca3333@gmail.com

Tanja Milharčič
Sem akademska slikarka, a se
poleg osnovne dejavnosti
ukvarjam tudi s tekstilom
oziroma z njegovo ponovno
uporabo. Ustvarjam igrače, ki
so oblikovane iz naravnih
materialov (100-odstotni lan)
ter polnjene s pirinimi luščinami in janežem. Blazine polnim
z naravnimi polnili, kot so
pirine luščine in z umetnim
polnilom, v katerega dodam
vse ostanke blaga in šivanja.
Meni in drugim oblikovalkam
se lahko pridružite na Cikcak
večer-jah, kjer si vsak udeleženec sešije nekaj uporabnega.

Ponudba:

Čipkolita

1. Blazine iz blaga
t cena: 25,00 € / kos

unikatni papirnati izdelki
Brezavšček Mojca

2. Igrače iz naravnega materiala
t cena: 30,00 € / kos

Ustvarjam unikatne, izvirne in
uporabne, z ljubeznijo izdelane
papirnate izdelke za vse, ki
živite nekaj posebnega.
Shranite svoje najlepše spomine v unikatnem albumu.
Otroku podarite knjigo za prve
risbice. Zapišite svoje iskrene
želje na izvirno voščilnico.
Podarite kuharsko knjigo, ki jo
bo obdarovanec napolnil s
svojimi najljubšimi recepti.

Ponudba:
1. Okrašen album
(format 20 x 25 cm)
t cena: 4,00 € / stran
2. Album, kuharska knjiga,
zvezek/blok, dnevnik,
spominska knjiga,….
t cena: 23,00 €
format 14,8 x 21 cm – A5
(50 listov gramature 120 g)
t cena: 23,00 €
format 14,8 x 21 cm – A5
(15 listov gramature 300 g)
t cena: 28,00 €
format 20 x 25 cm
(50 listov gramature 120 g)
t cena: 28,00 €
format 20 x 25 cm
(15 listov gramature 300 g)
3. Okrašena škatla
t cena: 6,00 €
format 13,5 x 13,5 cm in A6
t cena: 8,00 €
format 14,8 x 21 cm – A5
t cena: 10,00 €
format 20 x 25 cm
4. Voščilnica
t cena: 5,00 € / kos.
Posebni formati po dogovoru.

TANJA
A MILHARČIČ
Dilce 10, 6230 Postojna
M: 031 663 609
E: santan@gmail.com
http://tanjamilharcic.tumblr.com/
http://cikcakvecerja.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cikcarveceri/

ČIPKOLITA – unikatni papirnati izdelki
Brezavšček Mojca
Selce 11, 6257 Pivka
M: 031 275 019
E: cipkolita@gmail.com, FB: cipkolita

Ponudba:
1. Lesena piščalka
t cena: 2,00 € / kos
2. Lesen štokovnik
(za pripravo pire krompirja)
t cena: 5,00 € / kos
3. Šuštarski stol
t cena: od 40,00 – 50,00 € / kos
(odvisno od vrste lesa)
4. Leseni zabojčki
t cena: od 2,00 – 6,00 € / kos

Domača obrt
Sandi Ravšelj
Iz navdušenja nad lesom s
pridihom starih slovenskih
običajev in navad prihaja iz
Notranjske kolekcija lesenih
izdelkov. Pester darilni
program in tradicionalni
kuhinjski pripomočki iz domačega lesa z malo domišljije
ponujajo prepletanje rokodelstva in narave. Med najbolj
zaželene in uporabne izdelke
spadajo trinožni stoli, narejeni
po vzoru starih čevljarskih
stolov, ter gajbice različnih
velikosti in oblik.

DOMAČA OBRT SANDI RAVŠELJ
Markovec 18, 1386 Stari trg pri Ložu
M: 041 337 637, T: 01 705 78 43
E: sandi.ravselj@gmail.com

Ponudba:
ba:
1. Lesene kuhalnice
lnice
t cena: 2,50 € / majhne
e
t cena: 4,00 € / velike

Daška
Damjana Škrlj s.p.
Ko les postane naš prijatelj.

2. Leseni podstavki
tavki / sslike
like
t cena: od 10,00
00 € / kos
kos
odvisno od velikosti
elikosti izdelka
3. Posodice s pokrovi,
okrovi, posvetili
t cena: od 20,00
00 € / kos
kos
(odvisno od velikosti
velikosti,i, obdelave)
4. Sušilci za sadje,
dje, zelišča
t cena: od 15,00
00 € / kos
(odvisno od velikosti,
lik ti obdelave)
bd l )

Izdelki Daška nastajajo v
domači delavnici in so narejeni
iz lesa naših gozdov. To so
predvsem uporabni predmeti.
Pri njihovi izdelavi se prilagodimo individualnim željam
kupcev in uporabnikov.
Poleg manjših predmetov,
predstavljenih v katalogu, vam
lahko po naročilu izdelamo
tudi večje, kot so: zaboji za
drva, vrata, omare in podobno.
Vabljeni, da nas za povpraševanja poiščete na našem naslovu,
nas pokličete ali nam pišete.

DAŠKA
A Damijana Škrlj s.p.
Begunje pri Cerknici 131,
1382 Begunje pri Cerknici
M: 051 245 271
E: damijana.skrlj@siol.com
B: damijanaskrljdaska.blog.siol.net

Danica
Zeljkovič
V moji ponudbi lahko najdete
kvačkane prte in prtičke,
vezene čestitke za razne priložnosti in cvetlične aranžmaje iz
krep papirja, v katerih se
skrivajo prav posebne povoskane vrtnice, ki bodo očarale vas
in vaše najbližje. Svojo dolgoletno ljubezen do ročnih del in
natančnost pri ustvarjanju
unikatnih izdelkov prenašam
na udeležence delavnic, ki jih
organiziram za vezenje (rešilje),
kvačkanje in izdelovanje cvetja
iz krep papirja.

DANICA ZELJKOVIČ
Zabiče 16, 6250 Ilirska Bistrica
M: 031 632 517
E: zeljkovic.iskra.danica@gmail.com

Ponudba:
ba:
1. Voščilnice
t cena: 6,00 € / kos
2. Prt, rišelje, čipka
pka (80 x 40 cm)
t DFOB ûLPT
LPT
3. Kvačkan prt (75 x 40 cm) ali
komplet kvačkanih
čkanih prtičkov
t DFOB ûLPTP[LPNQMFU
LPTP[LPNQMFU
4. Izdelki za otroke
oke
(copatki, odejice,
komplet: jopica, copatki)
t DFOB o ûLPTLPNQMFU

Založila in izdala: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. v sodelovanju z
LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Zbrala in uredila: Dragica Bratanič
Oblikovanje: Barbara Kogoj, oblikovalka vizualnih sporočil
Fotografije: arhiv ponudnikov ponudnikov, Fotolia
Tisk: A-media, d.o.o. (1.000 izvodov)

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
N: Prečna ulica 1, 6257 Pivka
T: 05 721 22 44
F: 05 721 22 45
E: info@rra-nkr.si
W: www.rra-nkr.si, www.zelenikras.si

