Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
Rokodelci LAS med Snežnikom in Nanosom
ČIPKOLITA, Mojca Brezavšček s.p.
Kontakt:
e-naslov: hello@cipkolita.com
Povezave spletna stran / FB / IG
www.cipkolita.com
www.facebook.com/cipkolita
www.instagram.com/cipkolita
www.etsy.com/shop/Cipkolita
Kratek opis
Mojca Brezavšček prihaja iz dežele Pivških presihajočih jezer, po izobrazbi je univerzitetna diplomirana
inženirka agronomije. Ima svoje podjetje Čipkolita, kjer združuje oboje, izobrazbo in ustvarjanje. Rada ima
nasmeh, sonce, cvetoče travnike, regratove lučke, milne mehurčke, mavrične barve, jutro, življenje in
ustvarjanje. S svojim ustvarjanjem želi podariti vse to, kar imam najrajši, in vam pomagati, da nasmehe
podarite tudi drugim. Pod imenom Čipkolita ustvarja unikatne izdelke, kot so lesene ročno vezene broške,
ročno izdelane voščilnice, albumi, različni zvezki in okvirčki. Verjame v lepoto in izvirnost.
Lesena ročno vezena broška LUNIN CVET: Na Pivškem se skrivnostno pojavlja in izginja 17 presihajočih
jezer. Legenda pravi, da polna luna prinaša dež, posledično se pojavijo jezera in rože zacvetijo. Po navdihu
jezer so nastale lesene ročno vezene broške, kjer nit pronica skozi cvet kot voda skozi tla.

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
Tina Renko
e-naslov: info@mimma.si
Povezave spletna stran / FB / IG
facebook.com/punckemimma
https://mimma.si
www.instagram.com/mimmadolls

Kratek opis
Tina Renko, ki izdeluje punčke iz blaga imenovane mimme, je že od nekdaj rada risala, slikala, fotografirala,
preizkušala svoje spretnosti v šivanju, kvačkanju in pletenju ter fotografiranju. S šivalnim strojem se je
spoprijateljila šele pred kratkim, a takoj vzljubila možnosti, ki jih ponuja svet krojenja, šivanja in pisanih
vzorčkov. Po zgledu njene najljubše punčke iz blaga nastala prva prava Mimma, a Tina poleg punčk
izdeluje tudi fante, medvede, zajčke, mucke, pravzaprav karkoli vam srce poželi. Čeprav je blagovna
znamka Mimma še sveža, punčke razveseljujejo otroke in odrasle po vsem svetu. In prav to je Tini v
največje veselje.

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
PIŠ, Tadeja Pecman Penko s.p.
Kontakt
e-naslov: tadeja.pecman.penko@gmail.com
telefon: 041 / 337 739

Povezave spletna stran / FB / IG
https://tadejaart.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008806297361

Kratek opis
Tadeja Pecman Penko je vešča različnih ročnih spretnosti. Tovrstno delo ji je v veselje in jo spremlja že
od malih nog, ko je domačim pomagala pri zavijanju daril, aranžiranju cvetja, zelo rada je tudi risala,
slikala in ustvarjala ostala ročna dela.
Pred leti sem se je želela dodatno preizkusiti v oblikovanju in izdelovanju nakita. Njena strast so barve, ki
jih spretno vnaša v svoj nakit. Slikovita mavrica barv, ki jih ponuja narava, ji predstavlja navdih za novo
barvno kombinacijo. Strast do izdelovanja nakita je prerasla v malo podjetje, za svoje izdelke pa je
pridobila certifikat domačih in umetnostnih obrti Obrtne zbornice Slovenije.
Novih tehnik se uči sama, z ogledom različnih delavnic preko spleta in z vztrajno vajo doseže svoj cilj.
Delo z polimernimi masami ji pomeni pobeg iz vsakdana in polno sprostitev. V veseljem ji je, ko vidi
zadovoljne stranke, ki s ponosom nosijo moje kose nakita.

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
Danica Šajn, Račice pri Ilirski Bistrici
Kontakt
LAS med Snežnikom in Nanosom
Telefon: 064 277 620
Kratek opis:
Rešilje je vrsta ročnega vezenja, gre za zahtevno tehniko, pri kateri je potrebna natančnost. Najprej se
izbere vzorec, sledi ročno vezenje ter na koncu izrezovanje po določenih linijah. Danica Šajn rešilje prte,
prtičke, zavesa in posteljnino vešče izdeluje že drugo desetletje. Tehniko je osvojila na tečaju, ki je bil
organiziran v Hrpeljah in od takrat dalje zna skupaj z možem, ki ji pomaga pri risanju vzorcev, pričarati
čudovita dela, ki jih rada podari svojim bližnjim.

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
Društvo Lokalc
Navdih za ustvarjanje in inovativnost so ustvarjalci društva Lokalc našli v izjemni naravni in kulturni
dediščini njihovega kraja - Postojni z okolico.
Društvo Lokalc združuje oblikovalce, umetnike in rokodelce, ki izdelujejo ročno izdelane unikatne kose
nakita, oblačil, torbic, mil, igrač, keramike, umetniške slike in ilustracije, lesene izdelke, izdelke iz
recikliranih materialov in druge uporabne ali okrasne stvari za vsak dan, obdarovanja ali promocijo. Vodijo
raznolike ustvarjalne delavnice, ki omogočajo prenos znanj na otroke, mlade in odrasle in se vključujejo v
različne aktivnosti, ki pripomorejo k ohranjanju rokodelstva na Postojnskem in širše.
S skupno promocijo vabijo k podpori domačih ustvarjalcev, ki s svojimi izdelki skrbijo za ohranjanje lokalne
identitete.
Nekaj njihovih izdelkov lahko najdete v TIC Galeriji v Postojni, v decembru pa (15.12. - 19.12.)
napovedujejo sejem domačih ustvarjalcev. Nekateri člani so predstavljeni tudi v katalogu
rokodelcev: http://rokodelci.si/.
Kontakt:
Mateja Premrl
e- naslov: centerlokalnihumetnosti@gmail.com
Povezave spletna stran / FB / IG
https://www.facebook.com/centerlokalnihumetnosti

