
ADVENTNI KATALOG
NOTRANJSKIH USTVARJALCEV IN ROKODELCEV



Izbirajte premišljeno, trajnostno in ekološko.

Zato izberite nekaj domačega, nekaj kar so izdelale pridne roke
Notranjskih rokodelk. 

Tako srčnih in skrbno narejenih izdelkov drugje ne boste dobili.

V katalogu vam predstavljamo nekaj izmed bogate izbire naših
izdelkov. Če katalog gledate na spletu, ste le KLIK stran od naših
spletnih strani in družbenih omrežij.

Radi bi vas spoznali, saj ustvarjamo prav za vas, vaše bližnje ali
poslovne partnerje.

Že razmišljate o praznikih in pozornostih, 
ki jih boste letos namenili svojim bližnjim? 



SEZNAM USTVARJALCEV

Didi dekor  - Divna Martinčič
unikatni izdelki iz naravnih materialov

Meri Lu studio keramike - Marjeta Lužnik
unikatni izdelki iz keramike

Luisi - Lejla Lavtar
grelne blazinice iz pire in sivke

Katarina Design - Katarina Pirnat Udovič
edinstvene torbice in modni dodatki

Mateja Štembal handmade - Mateja Štembal
unikatni nakit iz polimerne gline

Po osmi in pol - Valentina Škerlj
šivani izdelki iz naravnih materialov

Jazbec in pikapolonica - Maša Verbič 
unikatna oblačila in modni dodatki

Heart's jewellery - Tina Sterle
unikatni nakit iz kvačkane žice

Rerum - Tanja Katern
unikatna personalizirana darila 

Hopka Šivarije - Agata Gabrejna Vesel
otroška oblačila in drugi izdelki iz blaga

Dada Unikat - Dragica Zupančič
unikatni intuitivni nakit



Didi decor
Divna Martinčič

Divna ustvarja unikatne izdelke iz naravnih
materialov, kot so izdelki iz sivke, novoletni
aranžmaji, adventni in ostali venčki, novoletne
smrekice, mozaik krogle, sladke dekoracije in
dekoracije iz plenic.

KONTAKTNI PODATKI: 
e-mail: divna.martincic@gmail.com

mailto:divna.martincic@gmail.com
mailto:divna.martincic@gmail.com
https://www.facebook.com/Katarina.Designslo
https://www.instagram.com/divnamartincic/
https://www.instagram.com/divnamartincic/
https://www.facebook.com/DidiDecorSLO
https://www.facebook.com/DidiDecorSLO


IZDELKI

Adventni venčki iz storžev za na mizo ali vrata, premer venčka od 30 do 35cm.

Adventni venčki



IZDELKI

Dekorativne novoletne smrekice iz storžev v zlati, črni, srebrni in beli barvi. Višina 70cm. 

Novoletne smrekice



Luisi
Lejla Lavtar

Lejla se z mikrostrukturami kovin srečuje vsak dan
pri njenem strokovnem delu.
Njena strast je umetniško ustvarjanje, zato je
blagovna znamka Luisi sinergija njenega
profesionalnega dela in umetniškega ustvarjanja.
Luisi je blagovna znamka za tiste, ki imajo radi
nekaj naravnega s pozornostjo do detajlov. 

KONTAKTNI PODATKI: 
e-mail:  playwithluisi@gmail.com

mailto:playwithluisi@gmail.com
https://www.instagram.com/luisiseigra/
https://www.instagram.com/luisiseigra/
https://www.facebook.com/playwithluisi
https://www.facebook.com/playwithluisi


IZDELKI

Blazinice Luisi so ročno izdelane iz 100 % organskega bombaža, prijazne do kože in mehke na dotik.
Polnjene so z bio ovčjo volno pridelano v Sloveniji in so primerne tudi za alergike. Blazinice, ki so polnjene s
pirinimi luščinami in sivko, dobro uravnavajo toploto, nudijo mikromasažo in aromaterapijo, se uporabljajo
kot termofor, ki ga lahko pogrejete na radiatorju ali v mikrovalovni pečici. Detajli so ročno tiskani z vzorci
mikrostruktur. Lahko se operejo v pralnem stroju na 30°C in posušijo na zraku. 

Blazinice Luisi



Heart's jewellery
Tina Sterle
Večina kosov Heart’s jewellery nakita je
unikatov. Pripovedujejo svojo zgodbo.
Želijo biti tisti, ki jih boste nosili vsak dan za v
službo ali ko greste na kavo. Nekateri so še
posebej edinstveni za kašen slovesen dogodek. 

Stari običaji so ji zelo pomembni in njena želja
je ohranjati ročna dela, ki so nas jih učile naše
babice. Zato je kvačkan nakit njen doprinos k
ohranjanju tradicije. Z njim želi obdariti
ženske, da bodo samozavestne in občudovane. 

Z možem ustvarjata tudi lesene izdelke pod
znamko MojLes.

KONTAKTNI PODATKI: 
e-mail: tina@hearts-jewellery.com
www.hearts-jewellery.com

mailto:tina@hearts-jewellery.com
https://hearts-jewellery.com/
https://www.instagram.com/hearts_jewellery/
http://tiktok.com/@hearts_jewellery
https://www.facebook.com/heartsjewellery4u


IZDELKI

Kvačkan nakit iz žice je lahek za
nosit, hkrati kompakten, in zelo
nežen.
Material: žica in perle iz naravnih
materialov

Kvačkan komplet iz žice
Kvačkane ogrlice so lahko v
različnih barvah, izbirate lahko
med perlami v steklu, poldragih
kamnih, lesu. Dolžina po želji,
Lahko je pletena ali razpuščena. 

Kvačkana ogrlica
Komplet iz žice in steklenih perl z
uhani v obliki lista. Bodite
edinstveni in nosite črno kvačkano
mojstrovino.

Kvačkan komplet List



IZDELKI

Izdelek je v celoti ročno narejen iz
spletenih žičk v različnih
dimenzijah. Obeski v obliki očesa,
kapljice, križa, srca ...

Oglica z obeskom
Narejeni za različne priložnosti, 
možnih nešteto kombinacij: s 
kristali so za urejen videz, s 
keramičnimi perlami pa za retro 
pridih.

Uhani iz zvite žice
Earcuff je poseben uhan in zanj ne
potrebujete luknjic. Je pravi hit za
vse generacije. Nosite samo enega
in vaš ušesek bo prav zavidljiv.

Earcuff



IZDELKI

Pobarvanke na lesu so tablice z
vžganim motivom, ki ga
pobarvate. Pobarvanko lahko
podarite ali pa krasi vaš dom.
Barvanje možno s suhimi barvami,
flomastri ...

Lesene pobarvanke in jaslice
Unikatne lesene sklede iz
domačega lesa. Primerne za
serviranje narezkov, piškotov, sadja
...

Lesene sklede
Prikupni leseni obeski z različnimi
motivi. Prevladujejo živali iz
Notranjskih gozdov in motivi iz
slovenske kulturne dediščine.
Možno naročilo motiva po željah.

Obeski živali iz naših gozdov



Katarina Design
Katarina Pirnat 
Udovič
Katarina se ukvarja s šivanjem torbic in ostalih
modnih dodatkov iz umetnega usnja.

Vsi njeni vzorci na torbicah in ostalih modnih
dodatkih so premišljeni, sodobni ter dovršeni.
Visoko kakovost različnih kolekcij dosega z
natančno, maloserijsko in ročno izdelavo ter z
uporabo kakovostnih materialov. Vedno sveža
ponudba sledi najnovejšim modnim smernicam.
Ponuja vedno nove kolekcije izdelkov, ki jih boste
lahko kupili iz zaloge, hkrati pa omogoča povsem
individualno oz. personalizirano izdelavo po
naročilu.

KONTAKTNI PODATKI: 
e-mail: info@katarina-design.com
www.katarina-design.com

mailto:info@katarina-design.com
http://www.katarina-design.com/
https://www.instagram.com/katarina_designslo/
https://www.tiktok.com/@katarina_designslo
https://www.facebook.com/Katarina.Designslo
https://www.facebook.com/Katarina.Designslo


Potiskan žakeljček je zašit iz trpeženega platna in je velikosti cca. 45x38
cm. Na vrhu se zatisne s srebrno oz. zlato vrvico. 
Ime otroka natisnem po naročilu. 

Miklavževa ali božičkova vrečka za darila
Enobarvna torbica z modno
pisano naramnico je nepogrešljiv
kos k vašemu outfitu. 

Torbica s pisano naramnico

IZDELKI



IZDELKI

Unikatne toaletke so zašite iz umetnega usnja in so namenjene za ličila, pisala, damske pripomočke, ključe
in druge drobnarije. Kombinacije, barve in velikost skombiniram po vaši želji. 

Čudovito darilo, ki bo razveselilo še tako zahtevno damo.

Toaletne torbice, unikatne toaletke



Meri Lu studio 
keramike
Marjeta Lužnik
KERAMIKA, KI TE OBJAME

Likovna pedagoginja, ki vozi čisto eno hecno, svojo 
pot. Kreativa je njeno prevozno sredstvo, v katero 
nabaše vse možne potnike - glasbo, likovnost, igro, 
lutke, naravo, živali, vse skupaj pa rada obilno posuje 
s smehom.

Potnika, ki ju trenutno najpogosteje vozi s seboj sta 
glina in njen kuža. Oba rada gnete in tudi ona dva 
oba gneteta njo, tako, da je njena pot ves čas 
razgibana. 

Njen moto je: Ne jemljimo življenja preresno, dajmo 
se igrat, juhej!

KONTAKTNI PODATKI:
e-mail: marjeta@merilu.si

mailto:marjeta@merilu.si
https://www.instagram.com/meri_lu_pot/
https://www.instagram.com/meri_lu_pot/
https://www.facebook.com/MeriLu.pot
https://www.facebook.com/MeriLu.pot


IZDELKI

Raznovstni in vsestransko uporabni keramični izdelki za kuhinjo, dom, vrt, vaše ljubljenčke in še kaj. Izdelki
so plod raziskovanja in igranja z različnimi materiali, tehnikami, formami, orodji in načini oblikovanja gline,
kamenine in porcelana. Izdelani so v domači delavnici, velikokrat pretipani, poglajeni, ogledani, obrušeni in
ocenjeni, nato pa žgani v peči na temperaturi 1200°in več.  Primerni so za uporabo v pomivalnem stroju,
pečici in mikrovalovni pečici. 

Skodelice, skodele, sklede, vrči, čajniki, pekači, potičnice, krožniki in še kaj



IZDELKI

Raznovstni izdelki s katerimi razveselite tiste, ki ne veste, kaj bi jim podarili

https://www.rerum.si/product-category/otroski-bodiji/


Hopka šivarije 
Agata Gabrejna Vesel
Agata je mamica dvema sončkoma, ki sta bila njena 
pobuda in povod, da se je navdušila nad šivanjem. 
Izdeluje otroška oblačila in druge izdelke iz blaga, 
narejene z veliko ljubezni do šivanja.

Na splošno rada ustvarja, seveda pa najraje šiva. To 
je poleg njene družine ena večjih strasti v njenem 
življenju.

Vse njene šivarije so izdelane ročno, zato se lahko 
tudi na videz dva enaka ali podobna izdelka v kakšni 
malenkosti razlikujeta. Nekaj izdelkov je na voljo 
takoj, ostalo pa naredi po naročilu. Če ste 
ustvarjalen tip, kvačkate, pletete ali šivate, pa 
najdete pri Agati tudi ročno izdelane puhaste cofe iz 
umetnega krzna.

KONTAKTNI PODATKI: 
e-mail: info@hopka.si 
www.hopka.si

mailto:info@hopka.si
mailto:info@hopka.si
http://www.hopka.si/
https://www.instagram.com/hopka_sivarije/
https://www.instagram.com/hopka_sivarije/
https://www.tiktok.com/@hopkasivarije
https://www.tiktok.com/@hopkasivarije
https://www.facebook.com/HopkaSivarije
https://www.facebook.com/HopkaSivarije


IZDELKI

Komplet sestoji iz Baggy hlačk
(BHopk) in bodija z aplikacijo
miškolina ali miško, ter napisom
“Božičkov pomočnik-ica” 

Miškast božični komplet z
napisom Božičkova pomočnica
ali pomočnik

Unikatna božična pižama z
napisom in dodano aplikacijo
Božičkove kapice. Kapica je pri
dekliški verziji bleščeča.

Božična pižama z napisom
Božičkova pomočnica ali
pomočnik

"Obvezna" božična oprema v vseh
velikostih za vso družino. Z
napisom Božičkov pomočnik ali
pomočnica.

Božične kapice z napisom

klikni na slike za povezavo na spletno stran

https://www.hopka.si/izdelek/bozicni-komplet-bozickov-pomocnik-miskolin/
https://www.hopka.si/izdelek/bozicna-pizama-z-napisom-bozickova-pomocnica-ali-pomocnik-velikosti-74-128/
https://www.hopka.si/izdelek/bozicna-kapica-z-napisom-bozickov-pomocnik-ali-pomocnica/


IZDELKI

Komplet vsebuje topel trak iz
pletiva v bež barvi ter uhane v oker
rumeni barvi.

Darilni komplet za ženske
HoneyBee

Komplet vsebuje topel trak iz
pletiva v roza barvi ter roza uhane
v obliki srčka.

Darilni komplet za deklice
LovePink Čudovite prehodno zimske kape in

šali iz elegantnega rebrastega
materiala z bombažno podlogo.
Na voljo vse velikosti, različne
barve, možnost cofa.

Zimske kape in šali

https://www.hopka.si/izdelek/darilni-komplet-za-zenske-honeybee/
https://www.hopka.si/izdelek/darilni-komplet-za-deklice-lovepink/
https://www.hopka.si/izdelek/kapa-iz-rebrastega-jerseya-salcof-ali-brez-vse-velikosti/


Handmade  Mateja 
Štembal
Mateja Štembal
Meditativna ustvarjalka iz Cerknice veliko prostega 
časa namenja ročnemu ustvarjanju. Izdeluje 
predvsem izdelke iz polimerne gline in 
recikliranega jeansa, ob tem pa najde navdih v 
naravi in v okolici Cerkniškega jezera. Spretna je 
bila že od malega, čut za umetnost pa imajo v 
družini. 

Pri delu uporablja različne pripomočke, kot so 
skalpeli, igle, nožki in valjčki, večino modelov pa 
naredi kar po občutku. Po končani obdelavi zapeče 
izdelek v pečici ter ga zbrusi in prelakira. Svoje 
izdelke predstavlja na različnih sejmih in v 
galerijah.

KONTAKTNI PODATKI: 
e-mail:  matejastembal@hotmail.com

mailto:matejastembal@hotmail.com
https://www.instagram.com/matejastembal/
https://www.instagram.com/matejastembal/
https://www.facebook.com/maja.teja
https://www.facebook.com/maja.teja


IZDELKI

Taki drobni in za vse barvne okuse.
Lahko izbiraš tudi med različnimi
vzorci in teksturami.

Uhani iz polimerne gline
Čarobne ogrlice, ki popestrijo tvoj izgled. Lahko izbereš take, ki jih boš
ponosno nosila "na veliko" ali pa izbereš samo obesek, ki bo dal piko na
i tvojemu izgledu. 

Seveda pa je kos nakita vedno zelo čudovito darilo.

Ogrlice iz polimerne gline



IZDELKI

Že veš kaj boš nosila na najdaljšo noč v letu? 

Zlata barva je večna in ti ponuja morje kombinacij. Ogrlice pa ti bodo lepo pristajale tudi za popestritev
vsakdanjih oblačil.

Vsi izdelki so izključno ročno delo. 

Ogrlice in obeski s pridihom zlata



Po osmi in pol
Valentina Škerlj
Po osmi in pol ustvarja na Menišiji - na planoti
med Slivnico in Špičko.

Svoja ustvarjanja že več kot 10 let objavlja na
blogu.  

KONTAKTNI PODATKI: 
blog:     http://poosmiinpol.blogspot.com/
e-mail: poosmiinpol@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065794034501
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065794034501
http://poosmiinpol.blogspot.com/
mailto:poosmiinpol@gmail.com


IZDELKI

Mehki in udobni sobni copati iz
naravnih materialov v kombinaciji
s toaletno torbico
št. 35 -47

Sobni copati
 toaletne torbice & etuiji za očala 

Torbica in etui
Dišeče hiške kot obesek za ključe
so polnjene z mehkim polnilom in
lavando. 

Dišeč obesek za ključe



Ženske torbe so iz naravnih in
umetnih materialov. 

Ženska torba
Peresnica za male in velike.

Peresnica

IZDELKI



Rerum
Tanja Katern
Rerum je majhno družinsko podjetje, kjer
nastajajo izdelki z tiskom za različne priložnosti
obdarovanj, promocij in zabave.
 
Najlepši so personalizirani izdelki, kjer otroci ali
odrasli razveselijo svoje bližnje, in jim prikličejo
nasmeh na obraz.  

KONTAKTNI PODATKI: 
Rerum, Rado Katern s.p.
Dolenje Otave 1, Cerknica
 
www.rerum.si
e-mail: info@rerum.si

http://www.rerum.si/
mailto:info@rerum.si
https://www.instagram.com/rerum.si/
https://www.instagram.com/rerum.si/
https://www.facebook.com/rerum.si
https://www.facebook.com/rerum.si


IZDELKI

Personaliziraj skodelico in izberi svoj poljuben napis, za posebne trenutke ob najljubšem napitku. Najboljše
darilo s katerim zagotovljeno prikličete nasmeh na obraz.

Velikost skodelice 350 ml

Skodelica za dobro motivacijo

klikni na slike za povezavo na spletno stran

https://www.rerum.si/product-category/skodelice/
https://www.rerum.si/product-category/skodelice/
https://www.rerum.si/product-category/skodelice/


IZDELKI

Potiskana bobažna vrečka je
vzpodbuda, da ohranjamo naravo
in imamo svojo vrečko za šoping,
piknik ali za na izlet.

Potiskana bombažna vrečka
Majica in bodi z tiskom motiva po vaših željah, sta nekaj unikatnega, 
edinstvenega in posebnega.

Potiskamo jih lahko z besedilom po vaših željah, fotografijo ali željenim 
motivom.

Majica in otroški bodi z tiskom motiva

https://www.rerum.si/product-category/vrecke-iz-blaga/
https://www.rerum.si/product-category/otroski-bodiji/
https://www.rerum.si/product-category/vse-majice/


Jazbec in 
pikapolonica
Maša Verbič
Izdelki Jazbec in pikapolonica so produkt velike 
ljubezni do šivanja in ustvarjanja. Ustvarjalka črpa 
navdih predvsem iz svoje hčerke in sina, ki sta tudi 
glavna »krivca« za nastanek majhnega podjetja.

V šivalnici vsakodnevno nastajajo raznovrstna 
oblačila in modni dodatki, namenjeni predvsem 
mladim mamicam in njihovim otrokom.

Vsi izdelki so narejeni glede na želje in potrebe 
stranke, posebni in unikatni pa so tudi zato, ker jih 
je mogoče personalizirati z napisi ali dodatki.

KONTAKTNI PODATKI:
Jazbec in pikapolonica, Maša Verbič Ličen s.p.
Kamna gorica 40b, Cerknica

e-mail: verbic.masa@gmail.com 

mailto:verbic.masa@gmail.com
https://www.instagram.com/jazbecinpikapolonica/
https://www.instagram.com/jazbecinpikapolonica/
https://www.tiktok.com/@jazbec_in_pikapolonica?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.tiktok.com/@jazbec_in_pikapolonica?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.facebook.com/Jazbecinpikapolonica
https://www.facebook.com/Jazbecinpikapolonica


IZDELKI

Nahrbtnik je namenjen najmljašim
in je izdelan iz umetnega usnja,
velikost, barve in motiv lahko
izbere otrok sam.

Nahbrtnik g. Zajec
Torbice poskrbijo, da vse ostane na
svojem mestu. Vanjo pospraviš
osebno in zdravstveno izkaznico,
potni list, cepilno knjižico.. 

Torbica za dokumente
 Nove oblekice, katere so se najbolj
razveselile navihane deklice, ki si
želijo preprostih, posebnih, malo
drugačnih in navihanih oblačil.

Oblekica - kolekcija #xoxo 



IZDELKI

S srcem izdelana oblačila za
najmlajše. Narejena iz udobnih in
prijetnih materjalov, da se otrok
lahko počuti sproščeno tudi na
pomembnih dogodkih. 

Otroški komplet
Prikupni obeski nastajajo čez celo
leto, med prazniki pa so najbolj
popularne zvezdice, ki pričarajo
nasmeh na vsakem obrazu. 

Obeski
Previjalna torba ali torba za vsak
dan v tvojih najljubših barvah.
Lahko se pripne na voziček, njena
velikost je cca 35x25x15cm, pa je
ravno pravšnja za vsakodnevna
potepanja.

Previjalna torba ali torba



Dada Unikat
Dragica Zupančič
Dragica ustvarja unikaten nakit, ki je narejen iz
različnih materialov, kot so žica, poslikava,
oblikovanje. 

Pri ustvarjanju se vedno prepusti ustvarjalnemu
toku, zato je vsak kos zagotovo edinstven. 

Z njenim nakitom se boste počutile posebne in
unikatne.

KONTAKTNI PODATKI:

e-mail: energijski.kristali@gmail.com

https://www.instagram.com/rerum.si/
https://www.facebook.com/rerum.si
https://www.facebook.com/DadaUnikat/
https://www.tiktok.com/@centerkali
mailto:energijski.kristali@gmail.com


IZDELKI

Kovinske osnove različnih oblik, polepšane z unikatno akrilno poslikavo
v podobnih odtenkih, vam omogočajo, da si izberete in sestavite
komplet nakita po svoji želji.

Kompleti
Unikatni prstani so izdelani iz
barvne žice in po trenutnem
navdihu, zato je vsak kos zagotovo
edinstven in neponovljiv. 

Prstan



IZDELKI

Energijski obeski s kristali – poldragimi kamni, vas ne bodo samo polepšali, temveč tudi energijsko podprli
na vseh področjih vašega življenja.

Obeski



V decembru nas najdete 
tudi na lokalnih sejmih

VESELO NAKUPOVANJE!


