
   

 

TEČAJI LONČARSTVA  
LONČARSTVO FRANC ZELKO, PEČAROVCI 90, 9202 

MAČKOVCI 

Kontakt: Darja Zelko 051 605 860 ali 

darja.zelko@amis.net 

KRAJINSKI PARK GORIČKO 

Začetek vseh tečajev: zadnji teden v 
januarju 2012. 

 
 

� ENODNEVNI TEČAJ LONČARSTVA  
Termin: vsako soboto od 9:00 do 14:00 ure. 
Opis: Enodnevni tečaj lončarstva je namenjen vsem, ki bi radi okusili čar dela z glino in nimajo 
veliko časa.  
Tečaj vključuje: delo na lončarskem vretenu, krašenje izdelkov vključno z slikanjem na pol-izdelke 
ter tudi risanje na že enkrat žgane izdelek. Izdelki se zapečejo naknadno in po dogovoru dostavijo 
izdelovalcu. 
 
Cena*: 35 EUR za odrasle in 25 EUR za otroke  

 

� DVODNEVNI TEČAJ LONČARSTVA  
Termin: vsak petek in soboto: dopoldne (9:00-13:00) ali* popoldne (15:00-19:00). *Po 
dogovoru. 
Opis: Dvodnevni tečaj lončarstva je namenjen tistim, ki imajo za delo z glino več časa. Vključuje: 
spoznavanje in pripravo gline, osnovno delo na lončarskem vretenu, slikanje na končane izdelke, 
loščenje in žganje izdelkov. 
 
Cena*:75 EUR 
 

� ENOTEDENSKI TEČAJ LONČARSTVA  
Termin: vsak zadnji teden v mesecu; od ponedeljka do petka: dopoldne (9:00-12:00) ali* 
popoldne (15:00-18:00). *Po dogovoru.  
Tečaj se bo izvajal le v primeru zadostnega števila prijav (minimalno 3 udeleženci). 
Opis: 

1. Teoretičen del s praktičnimi prikazi: kaj je glina in kaj vse lahko z njo počnemo: žganje, 
barvanje, loščenje; kaj potrebujemo pri delu; uporabnost izdelkov. 

2. Praktičen del: delo na lončarskem vretenu, izdelava skodelice za kavo s podstavkom 
(odtiskanje predmetov v skodelico, barvanje s pod-glazurnimi barvami), poslikava okrasnega 
stenskega krožnika. 

 
Cena*: 120 EUR za odrasle, 100 EUR za otroke 
 
 

� POSEBNA PONUDBA:  

 ENODNEVNI TEČAJ LONČARSTVA ZA OSNOVNO- IN SREDNJEŠOLCE  

Termin: vsak dan v tednu od 8:30-12:30 (dan po dogovoru) ali v soboto 
Opis: Delo na lončarskem vretenu, ročno oblikovanje izdelka, slikanje na enkrat žgan izdelek. 
Cena*: 7,50 EUR na osebo 
 

*V ceno pri vseh ponudbah je vključeno mentorstvo lončarke, ves material (glina, barve, glazure), 
uporaba orodja (vreteno, čopiči, drugo orodje), uporaba zaščitne obleke, stroški žganja narejenih 
izdelkov – ki jih tečajniki odnesejo domov. 


