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Varstveno delovni center Murska Sobota

Varstveno delovni center Murska Sobota je javni socialno varstveni zavod, ki odraslim osebam 
z motnjo v duševnem razvoju zagotavljajo organizirano dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo.

Pokrivamo Pomurje s štirimi enotami dnevnega varstva, ki so Murska Sobota, kjer je tudi 
sedež zavoda, Ljutomer, Gornja Radgona ter Lendava. Institucionalno varstvo nudimo v treh 
bivalnih enotah, v Gornji Radgoni, v Lendavi in v Ljutomeru.

KONTAKT

Uprava
VDC Murska Sobota
Trstenjakova ulica 69,
9000 Murska Sobota
T 02 / 522 36 40
F 02 / 522 36 52
E vdcms@siol.net

enota Murska Sobota
T 02 / 522 36 44
E enota.vdcms@siol.net

enota Ljutomer
T 02 / 584 94 80
E vdcms.ljutomer@siol.net

enota Lendava
T 02 / 577 12 18
E vdc.lendava@siol.net

enota Gornja Radgona
T 02 / 564 88 66
E vdc.gornjaradgona@siol.net
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VDC Murska Sobota deluje od 1. 3. 2000 kot samostojni javni socialno varstveni zavod. Takrat so se tudi preselili v nove 
prostore na Trstenjakovi ulici 69 v Murski Soboti.

Uporabnikom omogočajo aktivno življenje in vključevanje v širše okolje, razvijanje v samostojno odraslo osebo in 
strokovno pomoč pri uresničevanju svojih pravic.

V vseh teh letih so razširili in obogatili lastne programe. Uporabniki imajo možnost vključiti se v lesno, šiviljsko, tkalsko 
ter ustvarjalno in kooperacijsko delavnico. Delo se prilagaja zmožnostim in sposobnostim uporabnikov.

ENOTA MURSKA SOBOTA

Izdelki: pladnji, škatlice, zabojčki, pručke, podstavki, 
dekorativni izdelki.

Izdelki: sobni copati, predpasniki, vezeni prtički, torbe, 
maturantske kape, vzglavniki, dekorativni izdelki.

Izdelki: voščilnice, aranžmaji, nakit iz različnih 
materialov, tkani izdelki (pogrinjki, torbe).

Izdelki: darilne vrečke (A4 in A5), vrečke za buteljke, 
darilne škatlice, steklene sklede, skodelice, pladnji, 
svečniki, nakit iz različnih materialov.

Aktivnosti: šport (mali nogomet, balinanje, regijske 
igre), letovanje,  pohodi, izleti, sodelovanje z zunanjimi 
ustanovami, praznovanja, projektni dnevi, družabna 
srečanja, prostočasne dejavnosti (pevski zbor, 
naravoslovna dejavnost, vrtnarska dejavnost, 
gospodinjska dejavnost, bralne ure).

Lesna delavnica

Šiviljska delavnica

Tkalsko ustvarjalna delavnica

Kooperacijska delavnica

Prostočasne aktivnosti
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, ajdove luščine

dekorativni izdelek za udobnejše  potovanje

Murska Sobota

Potovalni vzglavnik Ajda
Ajda, ki jo najdemo na Pomurskih poljih je nekoč veljala za običajno kmečko hrano in celo za hrano revežev. Že 
Valvasor je v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske opisal pridelavo ajdove kaše in zapisal, da je kruh iz ajdove 

moke črn kakor zemlja, a hrani kmete širom dežele. Iz ajde dobimo z luščenjem ajdovo kašo, z mletjem 
pa ajdovo moko. Pri pridobivanju ajdove kaše nastane odpad, ajdove luščine, katere so že naše babice 

uporabljale za polnjenje vzglavnikov.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

netkana tekstilija

torba ali nahrbtnik

Murska Sobota

Nahrbtna torba Narečje
Znani Prekmurec, ki je prekmurski jezik ponesel širom Slovenije je Vlado Kreslin, ki poje: “Včasih pa, ko je 

sonce zašlo spod’ goric tja, v mursko vodo, zaslišal se je tisti cimbalski glas, pobožal je loke, pobožal je vas“.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

nakit

Murska Sobota

Zapestnica in verižica Dotik narave
Veliko ljudi v Pomurju se ukvarja s poljedelstvom ter z vinogradništvom, zato smo navdih za izdelke iskali tudi 
na teh dveh panogah. Nižinski svet prikrivajo žitna polja, ko pa se nižinski svet začne dvigovat v gričevnatega, 

najdemo mnoge vinograde. Med Jeruzalemskimi goricami ali Radgonsko-Kapelskimi goricami najdemo skoraj 
v vsaki vasi zidanice kjer nas pogostijo s tipičnimi kmečkimi jedmi, zraven pa nam ponudijo izvrstno vino iz 
svojih goric. V teh krajih, v jesenskem času, slišimo ropotanje klopotcev, ki s svojim ropotom predstavljajo 

ptičje strašilo ter oznanjajo čas trgatve.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

dekorativni izdelek

Murska Sobota, Ljutomer

Smrečica Božična noč
Božic je tradicionalni praznik, ki ga v naši državi praznujemo 25. decembra.                                                                         

V Sloveniji ga zaznamujemo kot enega najpomembnejših družinskih praznikov, saj je to praznik
družine, človeške bližine in miru.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

dekorativni izdelek. podstavek

Murska Sobota

Podstavki Buče
Buče in bučno olje iz bučnih semen predstavljata ene izmed glavnih značilnosti Pomurja. V pomurski kuhinji 
se uporablja bučno olje za pripravo solat in kot preliv v vanilijevem sladoledu. Buče pa se uporabljajo za peko 

tikvinih retašov in tikvače.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

dekorativni izdelek, podstavek

Murska Sobota

Podstavki Palete
Pomurje je zelo bogato s polji in vinogradi. Lesene gajbice so se in se še vedno uporabljajo v pomoč pri 

prinašanju in shranjevanju pridelkov.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les, papir

beležka

Murska Sobota

Srčna beležka
Motiv “Treh src” že vrsto let spremlja domačine pomurskega turističnega kraja Radenci in tako buri domišljijo o 

njegovem pomenu in nastanku.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

obesek za ključe

Murska Sobota

Leseni obesek Srce
Lectovo srce simbolizira veselje in ljubezen. Medena srca že od nekdaj najdemo na sejmih. V Prekmurju so 

srca tradicionalno okrašena z napisi z ljubezensko vsebino. Še danes v tej regiji najdemo ljudi, ki se ukvarjajo z 
medičarstvom in izdelavo figuralnega lectovega peciva, med katera spadajo tudi lectova srca. 

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, netkana tekstilija

sobni copati

Murska Sobota

Copati Pomurje
Prekmurci in Prleki živijo že od nekdaj na ločenih bregovih reke Mure. Med njimi pa vre tudi določena mera 

tekmovalnosti. Vsako leto se “čistokvrvni” Prekmurci in Prleki med sabo spopadejo pri vlečenju vrvi preko Mure.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, polnilo: cvetovi sivke

dekorativni izdelek

Murska Sobota

Vrečka s sivko
Konec junija in v začetku julija je sivka v polnem razcvetu. Takrat je čas, da naberemo šopek sivkinih cvetov, 
uživamo ob pogledu nanj in se sproščamo ob njegovih prijetnih dišavah. Zaradi ugodnih razmer in pozitivnih 
učinkov sivke so jo začeli uspešno gojiti v Dobrovniku v Prekmurju. Za sivko nam torej ni več treba hoditi v 

Provanso in Toskano.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

steklo

dekorativni izdelek, servirna posoda

Murska Sobota

Steklena skleda in krožnik Ivanov izvir
Ena izmed legend je novodobna in govori, da je v bližnjih Ižakovcih v letih po 1. svetovni vojni živel pastir, ki je 
imel bolne oči (trahom). Na Ivanovo so šle žene na proščenje na Razkrižje. Vedele so za pastirjevo bolezen in 
so ga povabile s seboj rekoč, da bi mu voda iz Ivanovega izvira lahko pozdravila oči. Pastir je zaprl živino in 

pošel za njimi. Voda iz izvira mu je pozdravila oči.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

dekorativni izdelek, podstavek

Murska Sobota

Podstavki Grozdje
Na dan svetega Martina se v vinskih kleteh izvede degustacija vina. Dogodek spremlja posebna kulinarika, 

prepevajo se vinske pesmi in ob polnoči poteka tudi blagoslov novega vina.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

glavnik za brado, lase ...

Murska Sobota

Leseni glavnik Tkalečka
Tkalečka je edini moški ples na Slovenskem. V tem plesu moški preizkušajo svoje spretnosti s pretikanjem 
robca pod kolenom in tako tekmujejo medseboj. Prekmurski plesi ne morejo skriti, da so se oblikovali med 

ravninci. Iz njih vejejo sproščenost, širina in lirično občutje, ki je značilno tudi za prekmurske pesmi.
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Enota VDC Gornja Radgona je leta 2000 postala enota samostojnega javnega socialno varstvenega zavoda VDC 
Murska Sobota. 

Enota VDC Gornja Radgona je namenjena zaposlitvi, vodenju in varstvu odraslih oseb z motnjo v razvoju na območju 
upravne enote Gornja Radgona. Vanjo se vključujejo uporabniki iz občin: Gornja Radgona, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici in 
Radenci. V enoto Gornja Radgona so vključeni uporabniki iz območja celotnega Pomurja in tudi od drugod po Sloveniji, saj  
je bila ta enota ustanovljena kot prva  bivalna enota VDC-ja v Pomurju.

ENOTA GORNJA RADGONA

Izdelki: vrč za vino, kozarci za vino, s kodelice za kavo (belo 
in črno), posoda za česen ali čebulo, posoda za lazanjo, 
posoda za pasulj, posoda za sadje, razni pekači, sklede 
različnih dimenzij, keramični cekar, vaze  (valjane na 
vretenu), ročno okrašene posode iz kačic, lončki, svečniki, 
okraski s pomočjo kalupov, keramične slike večje in manjše.

Izdelki: igrače iz blaga, dekorativni izdelki, torbice iz blaga, 
klobuki (pokrivala za glavo iz tekstila za zimo ali poletno 
vročino), voščilnice, toaletne torbice, aranžiranje daril, 
ikebane, razni aranžmaji.

Izdelki: vezeni prti, nadprti in najrazličnejši prtički, 
kuhinjske krpe, predpasniki (ženski, moški), 
prijemalke za vročo posodo, sobni copati, šiviljske 
usluge, poslikava na svilo, izdelava najrazličnejših 
daril iz tekstila.

Izdelki:  nakit iz Fimmo mase, nakit vezeni, razni 
dekorativni izdelki.

Aktivnosti: prostočasne dejavnosti 
(samozagovorništvo, nordijska  hoja, ribištvo, 
balinanje, bralna, pohodna, pevska, literarno 
ustvarjalna dejavnost), planinska sekcija, šport 
(Abilimpiada), projektni dnevi, rojstni dnevi, pikniki, 
srečanja med enotami, predavanja o zdravem 
načinu življenja v okviru preventivnih programov, 
izleti.

Keramična delavnica

Ustvarjalna delavnica

Šiviljska delavnica

Varstvena delavnica

Prostočasne aktivnosti / dogodki
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, ajdove luščine

dekorativni izdelek, antistresne žogice 

Gornja Radgona

Žogica Maček Muri in Mica Maca
Mačje mesto že več let deluje kot družinski festival. Ta žoga in motiv muce (Mačka Murija in Mici Maci) 

predstavljata veselje in sproščujočo okolje ki ga festival ponuja.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, ajdove luščine

žogice za žongliranje

Gornja Radgona

Žogice za žongliranje
Vsi si kdaj pa kdaj zaželimo malo oddiha in zabave, pri čemer pomagajo žogice za žongliranje. S svojim 

preprostim izgledom in funkcionalnostjo bodo pričarale nasmeh na obraz žonglerja in njegovega občinstva.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

filc

obesek za ključe

Gornja Radgona

Obesek Lectovo srce
V Prekmurju je dolgo časa deloval edini medičar in svečar v ulici Štefana Kovača v Murski Soboti. Lectarska 
in svečarska obrt se je obdržala vse do danes in je še vedno povezana s človeškim življenjem, ljubeznijo, 

rojevanjem, umiranjem in obredi.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

filc

obeseki za ključe

Gornja Radgona

Obesek Štrk,Štrkovo pero in Žitno klasje
Obeski so narejeni v treh različnih oblikah. Te simbolizirajo raznoliko pokrajino Pomurja, ki jo sestavljajo gričevja 
in ravnine. Obeski imajo motive štorklje, perje štorklje in pšenica, kar so prepoznavni simboli pomurske regije. 

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina (drobižnica), filc (obesek)

obesek, denarnica

Gornja Radgona

Drobižnica in obesek Plavček
Ob reki Muri najdemo mnoge Murine rokave imenovane mrtvice v katerih se nahajajo redke in ogrožene 

rastlinske in živalske vrste. Med najbolj zanimivimi živalmi je zagotovo vrsta žabe, imenovana Plavček. Plavček 
je ime dobil po barvi, v katero se samci odenejo za nekaj dni v času parjenja.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

glina

dekorativna vaza

Gornja Radgona

Vaza Valovi Mure
Na Severovzhodnem delu Slovenije, na Panonski nižini se nahaja prelepa ravninska pokrajina, imenovana 

Pomurje. Sestavljeno je iz Prekmurja in Prlekije, ki ju ločuje naravna meja, reka Mura. Ta vijuga med žitnimi polji in 
je že iz preteklosti pomembna za tamkajšnje prebivalce. Po reki so nekoč bile speljane transportne poti, uporabljali 

so jo za namakanje polj, njeno vodno energijo pa so uporabljali za mletje žita v Babičevem mlinu na Muri.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

glina

podstavek za odlaganje kuhalnice 

Gornja Radgona

Podstavek za kuhalnico Štrk
V Pomurju ima kulinarika pomemben značaj, enako velja za pripomočke, ki olajšajo kuhanje in omogočajo čim 

manj nereda v prostoru. 
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

glina

vaza

Gornja Radgona

Vaza Sončnice
Otroci v Prlekiji so pogosto pomagali tudi pri luščenju sončničnih semen. Na njivo so dali veliko plastično folijo, 

na katero so položili kape od sončnic. Posedli so se v krog  po štorih okoli te folije in z lesenimi palicami tolkli po 
sončničnih kapah, da so ven popadala semena. Medtem so se zabavali, govorili vice in peli.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

glina

stojalo za svečko, izparilnik.

Gornja Radgona

Svečnik Čebela
Le Slovenci poznamo čebelnjake, ki služijo čebelam kot zaščita pred slabim vremenom in ostalimi nadlogami. 
V njih čebele dnevno proizvajajo med, ki se je tudi nekoč dobro prodajal tako doma, kot v tujini. V preteklosti je 
bila uporaba medu veliko bolj razširjena, saj so ga uporabljali namesto sladkorja, vosek pa namesto parafina. 

Čebele so tako postale sestavni del naše kulture in tradicije.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

glina

jedilni set

Gornja Radgona

Jedilni set Rotunda
Rotunda v Selu je po velikosti majhna, vendar po slogovni ubranosti in v romanski dovršenosti, velika cerkev. 

Je kot biser položen v zeleno dolino Kobiljanskega potoka. Zgodba rotunde je zavita v skrivnost. Po ljudskih 
izročilih naj bi jo za svojo postojanko postavili templarji. Ali pa morda kdo drug,–zagotovo pa je že od nekdaj 

zbliževala ljudi. Tudi danes opravlja to nalogo, ko si jo ogledujejo turisti in obiskujejo domačini. 

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, kamen

spodbujanje domišljije

Gornja Radgona

Kamenčki Povej mi zgodbo
Domišljija je sposobnost ustvarjanja podob in misli, ki ne ustrezajo resničnosti. Domišljija je pri ljudeh zelo 

pomembna, saj mora biti vse najprej zasnovano v domišljiji, šele nato lahko to dejansko uresničimo v življenju. 
Vsak otrok ima bujno domišljijo, ki jo je treba podpirati in negovati. Če domišlijo hraniš, bo rasla, če je ne 

hraniš, se bo zmanjšala, mogoče celo izginila. Človek brez domišljije je kot svinčnik. Vse kar zmore je pisati 
in risati v sivih odtenkih. Včasih je to dovolj. Ampak prav domišljija je tista, ki navdihuje poezijo in glasbo, 

umetnost in slikarstvo. Njen sad so izumi, ki so olajšali in izboljšali človeško življenje.
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Enota VDC Ljutomer je leta 2000 postala enota samostojnega socialno varstvenega zavoda VDC Murska Sobota. 

V enoti VDC Ljutomer izvajajo naloge vodenja, varstva in organizirane zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe 
z zmerno, težjo in lažjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Dejavnost dnevnega varstva je namenjena ohranjanju 
pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju 
individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.

ENOTA  LJUTOMER

Izdelki: preproga, prtički, okrasne blazine, moški predpasniki, 
potovalni vzglavniki, ročno vezeni prtički, tapiserije.

Izdelki: Ustvarjalna delavnica svilenih izdelkov (rute, šali, 
kravate), tapiserije, ročno vezenje prtičkov, makrameji 
(obešanke za rože), praznični program (voščilnice, okraski 
iz mavca).

Izdelki: samokolnice, gajbice, štorklje, ptičje krmilnice, 
leseni okvirji, nosilke za buteljke, sani za buteljke, sani za 
dekoracijo, lesene rožice.

Izdelki: nakit iz fimo mase (uhani, verižice in 
zapestnice), rezanje pene.

Izdelki: kooperacija (montaža objemk, demontaža 
elektronskih modulov), ročno vezenje.

Aktivnosti/dogodki: letovanja, razni krožki, kostanjev 
piknik, praznovanje rojstnih dni,  plavanje v  termah 
Banovci, projektni dnevi, glasbena terapija.

Tkalsko šiviljska delavnica

Ustvarjalna delavnica

Lesarska delavnica

Varstveno kreativna delavnica

Delavnice

Prostočasne aktivnosti, dogodki
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

multifunkcionalno stojalo

Ljutomer

Multifunkcionalno stojalo
Multifunkcionalno stojalo poudarja funkcionalnost in inovativen dizajn, povzet po arhitekturni znamenitosti 

Vinskega hrama, ki se nahaja v Jeruzalemu. 
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina

ženska pisemska torbica

Ljutomer

Torbica Pozvačin
Pozvačin je oseba, ki vabi na poroko. Glavna pozvačinova naloga je zabavati goste in skrbeti za prijetno 

razpoloženje. V torbico je vključen njegov duh veselja in razigranosti, ki na usta prikliče nasmeh.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les (stol), sedalo (tkanina)

otroški stol

Ljutomer

Stol Muca
Stol z otroškim motivom, ki spominja na priljubljeno knjigo Kajetana Koviča Maček Muri.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

obešalo

Ljutomer

Prihaja novorojenček
Obešalo “z motivom štorklje z novorojencem” je izvirno darilo in lepo presenečenje ob rojstvu otroka. Obešalo 

vsebuje tradicionalni simbol Pomurja. 

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

stojalo za shranjevanje očal

Ljutomer

Stojalo Očalko
Osebe, ki uporabljajo očala, se srečujejo z vsakodnevnim problemom: “Kam sem odložil očala?” Očalko je na 

predlog v podobi znanega prekmurskega kantavtorja in in folk rock glasbenika Vlada Kreslina. Lahko pa je 
oblikovan tudi po vaši želji.
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Enota Lendava je ena od štirih enot Varstveno delovnega centra Murska Sobota.

Uporabniki VDC Lendave so odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki se ne morejo zaposliti v rednih 
pogojih dela. Pri delu jih vodi enostavna in hkrati tudi zahtevna naloga: to je zadovoljstvo uporabnikov. Prijetno vzdušje 
v skupini ali kjerkoli drugje je pogoj, da lahko vsak izrazi svoja hotenja in samega sebe. V sproščenem okolju gradijo z 
uporabniki trdne in zanesljive odnose, kar vodi v dvig njihove samopodobe ter samozavesti. Velik poudarek dajejo tudi 
samostojnosti.

ENOTA LENDAVA

Izdelki: šivanje po naročilu (razna popravila oblačil), celoletni 
program (tkanje tepihov, šivanje copat), pustni program 
(šivanje pustnih kostumov za velike in male), velikonočni 
program (drobni izdelki za Veliko noč), božično-novoletni 
program.

Izdelki: velikonočni program, božično-novoletni program 
(leseni zabojčki, police, obešalniki, stojala za buteljke, ...), 
pustni program (izdelovanje pustnih rekvizitov).

Izdelki: izdelovanje recikliranega papirja, slikice iz 
suhega cvetja, izdelovanje voščilnic, izdelovanje 
priložnostnih aranžmajev s pomočjo različnih tehnik, 
priprava herbarija.

Aktivnosti: šport, letovanje, krožki, izleti, sodelovanje 
z zunanjimi ustanovami, praznovanja, projektni dnevi
.

Šiviljska delavnica

Lesna delavnica

Kreativna delavnica

Prostočsne aktivnosti
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, polnilo

dekorativni izdelek

Lendava

Dekorativna blazina Štorklja
Štorklja je izredno prepoznavna po svojem izgledu. Sprednji del njenih kril je obarvan belo, letalna peresa pa so 

črne barve.
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, polnilo

za sproščanje, mehkejšo podlago, dekoracijo

Lendava

Dekorativna blazina Štorkljino perje
Najbolj prepoznaven simbol Prekmurja je štorklja, ki pa hkrati velja za največjo ptico v Evropi. V prekmurščini 

jo imenujejo “bejli štrk” in velja kot znanilec sreče v kraju, kjer gnezdi. 

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

dekorativno stojalo za pisala

Lendava

Stojalo za svinčnike Štorklja
Štorklja velja za simbol sreče in že stoletja biva v človeški bližini. Do teh ptic ljudje v Pomurju gojijo posebno 

ljubezen. Vas Velika Polana je bila leta 1999 razglašena za evropsko vas štorkelj. 
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

les

multifunkcionalni podstavki

Lendava

Leseni podstavek Slovenija
Zaradi geografske lege je za Pomurje značilen drugačen način življenja in s tem povezani običaji in navade. 

Običaji in navade so se skoz leta ohranili vse še do danes tudi v kulinariki.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, polnilo

dekorativni izdelki

Lendava

Žabica, Plavček in Štorklja
V Pomurju je veliko nedotaknjene narave. Ta dejavnik in klima v Pomurju so vplivali na naselitev veliko živalskih 

vrst, kot so štorklje, srne, žabice, in druge živali. 
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MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, polnilo

dekorativni izdelek

Lendava

Dekorativna blazina List vinske trte
Legenda pravi, da so se na  poti v Sveto deželo križarji ustavili na daleč najlepšem hribu, da bi se odpočili. S 
seboj naj bi prinesli podobo Matere Božje, za katero pravijo, da izhaja naravnost iz Svete dežele. Zaradi dolge 

poti so bili utrujeni, zato so jim domačini ponudili izjemno vino iz najboljše vinske trte.Takrat so se križarji 
odločili, da tam ostanejo in kraj poimenujejo Jeruzalem.

MATERIALI

UPORABNOST / NAMEN

VDC ENOTA

tkanina, polnilo

dekorativni izdelek

Lendava

Dekorativna blazina Štorkljino gnezdo
Iz Afrike je v Moravske Toplice priletela bela dolgonoga štorklja. Najprej je priletel samec, ki je spletel gnezdo in 

pripravil dom za svojo družico štorkljo. Čez nekaj časa se mu je pridružila štorklja, ki je kmalu začela nesti jajca. 
Iz jajc so se izlegli mladiči, poleti so se mladiči začeli učiti leteti, zato da bi se lahko jeseni v starši vrnili v Afriko.
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