
 Božično novoletni katalog izdelkov



Pri vseh izdelkih je v ceno vštet DDV. Vsi izdelki so opremljeni z darilno embalažo. 
Izdelke lahko naročite: e-mail: biserka.jarc@sent.si, tel.: 05 662 14 80 ali Irena Klun, tel: 059 337 806                                                                         

Izdelke si lahko ogledate in naročite tudi na: www.sent.si, facebook: ŠENT-Izdelki-iz-programa-socialna-vključenost  

Prodajni izdelki nastajajo v programu Socialne vključenosti in so delo invalidnih oseb, ki so začasno 
nezaposljive. Izdelki so rezultat večletnih delovnih izkušenj in usposobljenosti vključenih v program. 

Nekateri izdelki so že  pridobili certifikat domače in umetnostne obrti 
“Duo-Rokodelstvo Art&Craft Slovenija” pri Obrtni zbornici Slovenija.

Izkupiček od prodaje izdelkov je namenjen izključno izplačilu nagrade za udeležence  programa  
Socialne vključenosti. 

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna in neprofitna  organizacija, ki se ukvarja s 
psihosocialno rehabilitacijo oseb s težavami v duševnem zdravju. Delujemo v skladu z vrednotami in načeli:  
vzajemne podpore, socialne solidarnosti, ne-diskriminacije in spoštovanja duševne stiske posameznika ali posameznice.

http://www.sent.si


SRČKI IN GUMBKI 
Mali gumb in srček 1,50€ / kos
Velik srček 2,50 / kos

Glineni srčki in gumbki so opremljeni z mislijo za uspešen začetek 
Novega leta.
Sporočilo ali misel lahko izberete ali sestavite sami.



BOŽIČNE IN NOVOLETNE VOŠČILNICE

2,00€ / kos

Izberite si motiv,
ki vam je najbolj všeč.

Ročno delo narejeno s sukancem in iglo.



SLAMNATI OBESKI 
Zlitje preteklosti in prihodnosti

Angelčki in zvezdice

Srčki in obeski

Izdelki predstavljajo slovensko rokodelstvo in imajo 
certifikat »Rokodelstvo Art &Craft Slovenija«.
Dobili so tudi priznanje Naša Slovenija 2014. 

Komplet obeskov(10 kos): 5,00€
Vsebino kompleta lahko 
izberete sami.



GLINENI ZVONČKI

Vsak zvonček je ročno poslikan in unikaten.

Glineni zvončki so iz bele gline. 

3,50€ / kos



KERAMIČNE MAČKE

Mica, Maca, Piko, Muri… 
vsaka je unikatna in ima svoj značaj. 

Mačke-obešanke so narejene iz bele gline, različno poslikane in glazirane.

5,00€ / kos



Sestavljeni nakit: 8,00€ 

UNIKATEN KERAMIČNI NAKIT

Nakit je sestavljenka različno oblikovanih  in glaziranih kosov. 
Možne so različne barvne kombinacije. 



Barve obeskov: 
rdeče-bela, črno-bela.
Druge možne kombinacije: 
črno-rdeča, rdeče-črna.

Mali obesek 6,00€
Velik obesek 7,00€
 



Zbrala, fotografirala in uredila: Biserka Jarc
Oblikovanje in prelom: Andreja Štepec


