
Projekt WOOL sofinancira Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Je transnacionalni projekt, ki se 
izvaja v okviru Jadransko-jonskega pro-
grama sodelovanja.

Delavnico je vodila dr. Jana Vilman, 
specialistka za dizajn menedžment tu-
rističnih destinacij in razvoj skupnosti 
preko certifikacijske sheme Izvorno slo-
vensko. 

Udeleženke so se s svojimi rokodel-
skimi izdelki predstavile skozi zgodbe, 
ki so spremljale nastajanje njihovega 
izdelka, ki so ga (jih) prinesle s seboj. 
Skozi komentarje in predavanja so pri-
dobile kar nekaj strokovnih napotkov za 
izboljšanje izgleda, embalaže in ponud-
be izdelkov. Med delavnico so se iskali 
načini, kako v tradicionalne volnene 
izdelke vključevati sodobnost samega 
izdelka in embalaže. Pomembno je, da 
spodbujamo lokalne proizvajalce, da 
se vidi sodobnost v njihovih izdelkih. 
Volna in volneni izdelki imajo v Sloveniji 
dolgo tradicijo in dediščina volnenih 
izdelkov je kar globoko zakoreninjena v 
našem prostoru. Dediščina pa se stalno 
spreminja in tudi na novo ustvarja z no-
vimi vzorci in kombinacijami z drugimi 

naravnimi surovinami (npr. les …). Pred 
delavnico smo obiskale razstavo lesenih 
izdelkov Toplina lesa v Cerkljanskem 
muzeju, drugo. razstavo lesenih izdel-
kov lokalnih ponudnikov z Idrijskega in 
Cerkljanskega. 

V soboto, 24. Julija, sta v Cerknem (v 
sklopu prireditev na festivalu lesa in ro-
kodelstva Larfa art v Cerknem) potekali 
še dve rokodelski delavnici na lesenih na-
pravah – delavnica predenja na kolovrat 
in celodnevna delavnica tkanja. 

Delavnici sta izvedli Alenka Rupnik 
in Sonja Mlakar iz Idrije, predstavnici 
rokodelske sekcije Društva rejcev drob-
nice Idrija-Cerkno. Udeleženke delavnic, 
ki so prišle iz Idrije, Kranja, Ljubljane, 
Dolenjske in tudi Belgije so se preizkusile 
v predenju na kolovrat in izdelale svojo 
klobko volnene preje. Na celodnevni 
delavnici tkanja so se udeleženke sezna-
nile z uporabo različnih tipov statev in 
izdelale svoj končni izdelek iz slovenske 
ovčje volne.

Razstava Toplina lesa v Muzeju Cerkno

Veselo razpoložene udeleženke delavnic Zgodba volnenega izdelka na embalaži

Delavnica za razvoj in trženje 
izdelkov iz slovenske ovčje volne
V okviru projekta WOOL, Wool as Outstanding Opportunity for Leverage je Kmetijsko gozdarski zavod Nova 
Gorica v petek, 23. julija 2021, izpeljal prvo delavnico v nizu načrtovanih delavnic. Delavnica za razvoj in 
trženje izdelkov iz slovenske ovčje volne je potekala v Hotelu Cerkno. Bila je zelo dobro obiskana, udeleženke 
so prišle iz različnih koncev Slovenije, tudi z Idrijskega in Cerkljanskega.
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Glavne teme petkove delavnice za ra-
zvoj in trženje izdelkov iz slovenske ovčje 
volne so bile:

Uvodni del: 
- Ovčja volna in njene značilnosti kot ma-

terial in vir za ustvarjanje izdelkov 
- Dediščinske in sodobne oblike izdelkov 

iz ovčje volne v Sloveniji 
- Primeri dobrih praks uporabe ovčje 

volne v Sloveniji in po svetu 

Mala šola oblikovanja:
- Osnovni pristopi k oblikovanju sodob-

nih izdelkov 
- Kulturna dediščina kot izhodišče za 

oblikovanje sodobnih izdelkov iz ovčje 
volne 

- Možnosti razvoja novih izdelkov z 
vključevanjem ovčje volne (npr. volna in 
interier) 

Marketing in trženje: 
- Priprava izdelka za trg – embalaža, gra-

fična oprema 
- Koncept prodajnih zgodb za izdelke iz 

ovčje volne 
- Cenovna politika volnenih izdelkov 
- Pristopi k trženju: podjetniški pristop in 

ljubiteljske dejavnosti izdelovanja izdel-
kov iz ovčje volne 

Hvala vsem prisotnim za udeležbo in dejavno sodelovanje. 
V prihodnjih mesecih bomo izvedli še eno delavnico na isto 

tematiko in vabimo vse zainteresirane, da se je udeležijo. Vabilo 
bo objavljeno na spletni strani www.kmetijskizavod-ng.si in na 
portalu drobnica www.drobnica.si. 

Za dodatne informacije o projektu lahko kontaktirate Klavdijo 
Kancler, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (041 386 070 
ali klavdija.kancler@go.kgzs.si).

Klavdija Kancler, univ. dipl. inž. zoot.,
koordinatorka projekta WOOL 

NAJBOLJŠA	IZBIRA	ZA	SISTEME
STALNIH	IN	ZAČASNIH

ELEKTROOGRAJ

PAŠNI APARATI
ENERGIJE OD 0,1 J DO 21 J

Dragomer, Na vasi 2, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Tel .: 041 963 152; 01 756 51 27, Fax .: 01 756 53 85

Najhitrejši in najboljši način varovanja 
živali pred zvermi in potepuškimi psi .

Trpežna nosilna izolatorja

Ročka za vrata v ograji

Začasna 
elektroograja v 

enem kosu

ELEKTROMREŽA

Pašna oprema Gallagher
Živali na pašniku jo poznajo!

Učinkovito

Opazno

Preprosto

Zanesljivo

Hitro

Trpežno

Sodobni postopki pri izdelavi tradicionalnega polstenega copata

Izdelki in zgodbe, ki pritegnejo sogovornika

Inovativnost mojstrice, ki je za okras uporabila jezičke za odpiranje pivovskih pločevink
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