
TuristiTuristi ččni spominkini spominki
Izdelki domaIzdelki domaččih in umetnostnih ih in umetnostnih 

obrtiobrti
Motivacijska delavnica

Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja 

v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 

vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.



�� SPOMINKARSTVO je dejavnost naSPOMINKARSTVO je dejavnost naččrtovanja, izdelovanja rtovanja, izdelovanja 
in na drugi strani tudi zbiranja spominkov.in na drugi strani tudi zbiranja spominkov. Dejavnost ima Dejavnost ima 
torej svoje ustvarjalne, zaposlitvene, ekonomske in tudi torej svoje ustvarjalne, zaposlitvene, ekonomske in tudi 
izobraizobražževalne uevalne uččinke in pomene. inke in pomene. 

�� Predmete in izdelke, ki nastajajo v okviru spominkarske Predmete in izdelke, ki nastajajo v okviru spominkarske 
dejavnosti, imenujemo spominki.dejavnosti, imenujemo spominki.V Sloveniji se pogosto V Sloveniji se pogosto 
uporablja uporablja šše izraz turistie izraz turističčni spominek, ki pa je neprimeren, saj ni spominek, ki pa je neprimeren, saj 
ozko oznaozko označčuje le opredmetenje spominkov na turizem. Tudi v uje le opredmetenje spominkov na turizem. Tudi v 
tujini se uporablja izraz spominki tujini se uporablja izraz spominki –– souvenirssouvenirs..



�� Spominek Spominek je torej vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavljaje torej vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavlja
posebnosti naravnega okolja in ustvarjalne razliposebnosti naravnega okolja in ustvarjalne različčnosti vsakdanjikov in nosti vsakdanjikov in 
praznikov prebivalcev depraznikov prebivalcev dežžel, tudi posebnosti, ki nam jih ponujajo v el, tudi posebnosti, ki nam jih ponujajo v 
muzejih, naravnih parkih, turistimuzejih, naravnih parkih, turističčnih centrih itd. nih centrih itd. 

�� Vse te predmete, izdelke, drobne pozornosti in (ali) darila poneVse te predmete, izdelke, drobne pozornosti in (ali) darila ponesemo v semo v 
svoja domasvoja domačča, primarna kulturna okolja, kjer nam pomenijo nova a, primarna kulturna okolja, kjer nam pomenijo nova 
spoznanja o despoznanja o dežželah in okoljih, ki smo jih obiskali, spominjajo nas na elah in okoljih, ki smo jih obiskali, spominjajo nas na 
prijetna doprijetna dožživetja in utrjujejo nova spoznanja ali pa nam celo omogoivetja in utrjujejo nova spoznanja ali pa nam celo omogoččajo ajo 
nova odkritja na podronova odkritja na področčjih prehranjevanja, oblajih prehranjevanja, oblaččenja, skrbi za lastno enja, skrbi za lastno 
zdravje ali oblikovanje kakovostnega bivalnega okolja. zdravje ali oblikovanje kakovostnega bivalnega okolja. 



�� Prizadevanja za ustrezno spominkarsko ponudbo segajo v same zaPrizadevanja za ustrezno spominkarsko ponudbo segajo v same začčetke etke 
turizma na Slovenskem. turizma na Slovenskem. 

�� Tako so npr. na Bledu Tako so npr. na Bledu žže v 1. pol. 19. st. prodajali turistom grafiko z e v 1. pol. 19. st. prodajali turistom grafiko z 
motivom panorame Bleda, podobno tudi v Rogamotivom panorame Bleda, podobno tudi v Rogašški Slatini, kjer so turistom ki Slatini, kjer so turistom 
(letovi(letoviššččarjem) ponudili poleg grafiarjem) ponudili poleg grafiččnih upodobitev tudi kozarce z motivi nih upodobitev tudi kozarce z motivi 
iz Rogaiz Rogašške Slatine. ke Slatine. 

�� Proti koncu 19. st. so se kot najbolj mnoProti koncu 19. st. so se kot najbolj množžiiččni spominkarski izdelek ni spominkarski izdelek 
uveljavile razglednice, kasneje uveljavile razglednice, kasneje šše najrazlie najrazliččnejnejšše publikacije (knjige, e publikacije (knjige, 
vodnike) o posameznih krajih in pokrajinah ter prve karte za izlvodnike) o posameznih krajih in pokrajinah ter prve karte za izlete v gore.ete v gore.

�� ZnaZnaččke in razni spominski obeski se zake in razni spominski obeski se začčno pojavljati zlasti v obdobju med no pojavljati zlasti v obdobju med 
obema vojnama, vendar v razmeroma skromnem obsegu. obema vojnama, vendar v razmeroma skromnem obsegu. 

�� Po II. svetovni vojni na spominkarskem podroPo II. svetovni vojni na spominkarskem področčju ni veju ni veččjega napredka, jega napredka, 
razen prizadevanj na podrorazen prizadevanj na področčju slovenskih in regionalnih maskot v ju slovenskih in regionalnih maskot v 
razpoznavnih oblarazpoznavnih oblaččilnih videzih ali narodnih kostumih; DOM)ilnih videzih ali narodnih kostumih; DOM)



SPOMINKARSKI SISTEM OZ. PIRAMIDASPOMINKARSKI SISTEM OZ. PIRAMIDA

�� Spodnji del piramide ali spominkarska tipologijaSpodnji del piramide ali spominkarska tipologija

�� Srednji del piramide ali izbrani reprezentativni spominki Srednji del piramide ali izbrani reprezentativni spominki 
slovenskih pokrajinslovenskih pokrajin

�� Vrh piramide ali reprezentativni spominki SlovenijeVrh piramide ali reprezentativni spominki Slovenije



SPODNJI DEL PIRAMIDE ali SPOMINKARSKA SPODNJI DEL PIRAMIDE ali SPOMINKARSKA 
TIPOLOGIJATIPOLOGIJA

1.1. Tipologija spominkov po posameznih zvrstehTipologija spominkov po posameznih zvrsteh

2.2. Tipologija spominkov po lokacijski vezanostiTipologija spominkov po lokacijski vezanosti

3.3. Tipologija spominkov po naTipologija spominkov po naččinih izdelaveinih izdelave

4.4. Tipologija spominkov po naTipologija spominkov po naččinih prodajeinih prodaje

5.5. Tipologija spominkov po njihovih funkcijahTipologija spominkov po njihovih funkcijah



1. Tipologija spominkov po posameznih zvrsteh1. Tipologija spominkov po posameznih zvrsteh

�� (Turisti(Turisti ččni idr.) vodini idr.) vodi ččii
�� Monografije (monografske in Monografije (monografske in monotematskemonotematske))
�� PoPošštne znamketne znamke
�� RazgledniceRazglednice
�� Zemljevidi, karteZemljevidi, karte
�� ZloZložženke, prospekti in drugi tiskarski izdelki (izrezanke, pobarvankenke, prospekti in drugi tiskarski izdelki (izrezanke, pobarvanke, ponatisi starih e, ponatisi starih 

tiskov idr.)tiskov idr.)
�� Maskote, lutkeMaskote, lutke
�� Spominki s podroSpominki s področčja( lokalnih) mitologijja( lokalnih) mitologij
�� Miniature in pomanjMiniature in pomanj ššaveave
�� MnoMnožžiiččni spominki ali spominkarski kini spominki ali spominkarski ki čč
�� Izdelki sodobnega unikatnega in maloserijskega oblikovanja, tudiIzdelki sodobnega unikatnega in maloserijskega oblikovanja, tudi industrijskega industrijskega 

oblikovanja, notranje opremeoblikovanja, notranje opreme
�� KulinariKulinari ččni in gastronomski spominki (tudi vina in ni in gastronomski spominki (tudi vina in osteleostelepijapija čče)e)
�� Spominki s podroSpominki s področčja zdravega ja zdravega žživljenja (ivljenja ( ččebelji izdelki, ebelji izdelki, ččaji zeliaji zelišščča...)a...)
�� Spominki s podroSpominki s področčja ja žživljenja v (z) naravi (ivljenja v (z) naravi (--o)o)
�� Spominki s podroSpominki s področčja ja ššportaporta



�� Glasbila in zvoGlasbila in zvoččilaila
�� Spominki s podroSpominki s področčja glasbenih in video medijevja glasbenih in video medijev
�� IzobraIzobražževalni spominkievalni spominki
�� Igre in igraIgre in igra čče, spominki za razvedriloe, spominki za razvedrilo
�� Muzejski spominki (replike in ostalo)Muzejski spominki (replike in ostalo)
�� Spominki ustanov, firmSpominki ustanov, firm
�� Duhoviti in humorni spominkiDuhoviti in humorni spominki
�� TuristiTuristi ččno promocijski spominki (no promocijski spominki (GiveGive AwayAway))
�� Industrijski izdelkiIndustrijski izdelki
�� Spominki s podroSpominki s področčja higiene in osebne negeja higiene in osebne nege
�� Spominki s podroSpominki s področčja oblaja oblaččilne kulture in modeilne kulture in mode



�� Izdelki domaIzdelki domaččih in umetnostnih obrti, ki jih podrobneje delimo na ih in umetnostnih obrti, ki jih podrobneje delimo na 
naslednje:naslednje:

LectarskiLectarskiizdelki; izdelki; MediMediččarskiarski in in svesveččarskiarski izdelki; izdelki; 
LonLonččarski in keramiarski in keramiččni izdelki; Klekljane in kvani izdelki; Klekljane in kvaččkane kane ččipke;ipke;
Vezenine; KovaVezenine; Kovašški in umetnostno kovaki in umetnostno kovašški izdelki; Kamnoseki izdelki; Kamnosešškiki
izdelki; izdelki; KrpankeKrpanke; ; 
RibniRibnišška suha roba in ostala lesna galanterija; Pletarski izdelki;ka suha roba in ostala lesna galanterija; Pletarski izdelki;
Strugarski izdelki; Steklarski izdelki; Replike gmotne dediStrugarski izdelki; Steklarski izdelki; Replike gmotne dediššččine; ine; 
Sestavljeni izdelki iz veSestavljeni izdelki iz večč gradiv; Pletenine; Tkanine; Intarzije; gradiv; Pletenine; Tkanine; Intarzije; 
RoRoččne poslikave na razline poslikave na različčnih temeljnikih; Sodarski izdelki; Kolarskinih temeljnikih; Sodarski izdelki; Kolarski
izdelki; izdelki; 
Izdelki iz papirja in roIzdelki iz papirja in roččno izdelan papir; Zlatarski izdelki; no izdelan papir; Zlatarski izdelki; 
VitraVitražž in in tiffanytiffany; Izdelki iz slame; Izdelki iz koruznega li; Izdelki iz slame; Izdelki iz koruznega liččja; ja; 
Rezbarski in Rezbarski in pozlatarskipozlatarskiizdelki; Mizarski izdelki; Puizdelki; Mizarski izdelki; Pušškarski izdelki; karski izdelki; 
ŠŠiviljski in krojaiviljski in krojašški izdelki; Izdelki usnjene galanterije; ki izdelki; Izdelki usnjene galanterije; BiBižžuterijskiuterijski
izdelki; izdelki; 
Suho in umetno cvetje; Izdelki iz (slanega) testa; Sedlarski izdSuho in umetno cvetje; Izdelki iz (slanega) testa; Sedlarski izdelkielki



2. Tipologija spominkov po lokacijski vezanosti2. Tipologija spominkov po lokacijski vezanosti

�� HiHiššni spominkini spominki
�� Krajevni spominkiKrajevni spominki
�� Regionalni spominkiRegionalni spominki
�� DrDržžavni spominkiavni spominki

3. Tipologija spominkov po na3. Tipologija spominkov po naččinih izdelaveinih izdelave

�� Unikatni, avtorski spominkiUnikatni, avtorski spominki
�� Maloserijski spominkiMaloserijski spominki
�� Velikoserijski spominki (tudi industrijski izdelki)Velikoserijski spominki (tudi industrijski izdelki)



4. Tipologija spominkov po na4. Tipologija spominkov po naččinih prodajeinih prodaje

�� Trgovine s prodajnimi mesti za spominkeTrgovine s prodajnimi mesti za spominke
�� (Spominkarski) kioski(Spominkarski) kioski
�� Ponudba v muzejskih trgovinahPonudba v muzejskih trgovinah
�� Delavnice odprtih vratDelavnice odprtih vrat
�� ObObččasni naasni naččini prodaje (ob prireditvah, nastopih idr.)ini prodaje (ob prireditvah, nastopih idr.)
�� (Stalna) razpoznavna veriga spominkarske ponudbe(Stalna) razpoznavna veriga spominkarske ponudbe
�� Ostali naOstali naččini prodaje (na letalih, po internetu, v okviru ini prodaje (na letalih, po internetu, v okviru 

poslovnih daril idr.)poslovnih daril idr.)



5. Tipologija spominkov po njihovih funkcijah5. Tipologija spominkov po njihovih funkcijah

�� UporabniUporabni

�� Dekorativni (sem sodi tudi spominkarski kiDekorativni (sem sodi tudi spominkarski kičč))

�� PromocijskiPromocijski

�� Reprezentativni (zlasti spominki v funkciji poslovnih, Reprezentativni (zlasti spominki v funkciji poslovnih, 
promocijskih in protokolarnih daril)promocijskih in protokolarnih daril)



SPOMINKISPOMINKI
DOLENJSKA, BELA KRAJINA, RIBNIDOLENJSKA, BELA KRAJINA, RIBNIŠŠKA KA 

DOLINADOLINA

�� RibniRibnišški konjiki konjiččekek
�� ŠŠopek ribniopek ribnišške suhe robeke suhe robe
�� CviCviččekek
�� KoKoččevski medevski med
�� ŠŠentjernejski petelinentjernejski petelin
�� Replike arheoloReplike arheološških najdb iz Dolenjskega muzeja v Novem kih najdb iz Dolenjskega muzeja v Novem 

mestumestu
�� Belokranjske pisanice in Belokranjske pisanice in drsankedrsanke

�� Belokranjske vezenine in platnoBelokranjske vezenine in platno
�� GGúúdalodalo



PROMOCIJA IN PRODAJA SPOMINKOVPROMOCIJA IN PRODAJA SPOMINKOV

�� Vzpostavitev verige prodajnih mest (tudi lahko le Vzpostavitev verige prodajnih mest (tudi lahko le 
prodajnih stojal na obstojeprodajnih stojal na obstoječčih prodajnih mestih) z ih prodajnih mestih) z 
izdelki iz vrha in srednjega dela spominkarske izdelki iz vrha in srednjega dela spominkarske 
piramide, ki so oznapiramide, ki so označčeni z enotno blagovno znamko.eni z enotno blagovno znamko.

�� PovePoveččevati evati šštevilo delavnic odprtih vrat in prikazov tevilo delavnic odprtih vrat in prikazov 
izdelovanja izdelovanja »»v v žživoivo««, kar seveda ne velja za vse , kar seveda ne velja za vse 
spominkarske zvrsti.spominkarske zvrsti.

�� OmogoOmogoččiti tudi razne nekonvencionalne naiti tudi razne nekonvencionalne naččine ine 
prodaje spominkov.prodaje spominkov.


