
 
 

 

Datum: 13. julij 2021 

VABILO 

 

        V okviru projekta WOOL, Wool as Outstanding Opportunity for Leverage, vas vabimo na  

Delavnico za razvoj in trženje izdelkov iz slovenske ovčje volne, 

ki bo v petek, 23.7.2021 s pričetkom ob 13.30 uri 

v Hotelu Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno 

 

Vsebina delavnice 
 
Uvodni del:  
- Ovčja volna in njene značilnosti kot material 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 sodobnih izdelkov  

- Kulturna dediščina kot izhodišče za oblikovanje sodobnih izdelkov iz ovčje volne  

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

- Mreženje in predstavitev udeležencev in njihovih izdelkov  

- Praktične vaje z udeleženci  
 
Marketing in trženje:  
- Priprava izdelka za trg – embalaža, grafična oprema  

- Koncept prodajnih zgodb za izdelke iz ovčje volne  
- Cenovna politika volnenih izdelkov  

- Pristopi k trženju: podjetniški pristop in ljubiteljske dejavnosti izdelovanja izdelkov iz ovčje 
   volne  
 
Individualne konzultacije:  
- Individualne konzultacije z udeleženci (oblikovalec : ustvarjalec z ovčjo volno), ki bodo s 
  seboj prinesli en izdelek iz ovčje volne 



 
 

 

Delavnico bo vodila dr. Jana Vilman, specialistka za design managment turističnih destinacij 
in razvoj skupnosti preko certifikacijske sheme Izvorno slovensko.  
 
Delavnica je brezplačna in se izvaja v okviru projekta WOOL, ki ga sofinancira Evropska unija iz 

evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt WOOL je transnacionalni projekt, ki se izvaja v 

okviru Jadransko-jonskega programa sodelovanja. 

Delavnica bo izpeljana v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki je partner 

v projektu WOOL. 

Za udeležbo na delavnici se zahteva pogoj PCT! 

Število mest na delavnici je omejeno! 

 
Prijavo na delavnico lahko opravite preko: 

E-pošta: klavdija.kancler@go.kgzs.si 

Telefon/mobi: 05 33 51 220/041 386 070 (Klavdija Kancler) 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Koordinator projekta WOOL:                                                 Direktor: 

Klavdija Kancler, univ.dipl.inž.zoot.                                       Branimir Radikon, dipl.ekon.,ing.agr. 
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