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1. IZHODIŠČA 

 

V Sloveniji, podobno kot v nekaterih sosednjih državah, ovčereja ne 
predstavlja najpomembnejše kmetijske panoge. V zadnjih dveh 
desetletjih je  v napredovanju, prej pa je dolga leta nazadovala. 
Uporaba ovčje volne je začela upadati po letu 1990. Vzrok je bilo 
propadanje tekstilne industrije po letu 1991, kot tudi in zaradi odnosa 
kmetijske politike do reje drobnice in do območij primernih za to 
dejavnost. 

 

Problematiko uporabnosti ovčje volne aktualizira še okoliščina, da je 
volna v okviru dejavnosti stranski proizvod z zelo  nizko ekonomsko 
vrednostjo, poleg tega pa v primeru takojšnje neuporabnosti pridobi še 
status organskega odpadka. Problem je večplasten, na reševanje 
katerega vplivajo različni dejavniki, pogoji in okoliščine. 

 

Namen te naloge – študije izvedljivosti je predvsem iskanje novih, 
inovativnih, alternativnih načinov in področij uporabe manj kakovostne 
in odpadne ovčje volne, ki je v novodobnih pogojih ni možno uporabiti 
za tradicionalno poznane namene uporabe, to je za domačo obrt, 
rokodelstvo in tekstilno industrijo. 

 

Ugotovitve in predlogi iz te študije temeljijo predvsem  na naslednjih 
pogojih in okoliščinah, ki posredno ali neposredno vplivajo na 
problematiko ovčje volne in njeno reševanje: 

 letna količina nastrižene ovčje volne, pridelane v Sloveniji, z 
enkratnim ali dvakratnim striženjem; 

 vrsta in kakovost slovenske volne in njena posledična uporabnost; 

 povprečna in večinska velikost slovenskih ovčjih čred ter njihova 
razporejenost po območjih; 

 zakonske opredelitve o statusu ovčje volne, ravnanju z njo v 
postopkih zbiranja, skladiščenja, transporta, pranja, priprave in 
predelave v surovino, primerno za polproizvode in končne 
proizvode; 

 gospodarski oziroma rentabilnosti vidik – stroški striženja, 
skladiščenja, zbiranja, embaliranja, priprave in obdelave za 
različne namene uporabe; 

 obstoječe in potencialne metode in načini uporabe nastrižene 
ovčje volne, predvsem manj kakovostne in s statusom organskega 
odpadka; 

 trenutno stanje organiziranosti zbiranja na državni ravni, 
organiziranost društev… 

 

Opis slovenske 
pridelave volne 



                                                                                                 LANATURA 

 4/23 

Pri količinski pogojenosti gre predvsem za tako imenovano kritično 
maso, v našem primeru spodnjo mejo, ko postane količina zanimiva z 
vidikov organiziranosti, ekonomičnosti, produktivnosti in v končni fazi 
rentabilnosti ukvarjanja z določeno aktivnostjo oziroma dejavnostjo. 

 

V primerjavi z državami na Balkanu, Škotsko, Novo Zelandijo, Avstralijo, 
kjer je govora o milijonskih in večmilijonskih nacionalnih čredah ovc, je 
Slovenija daleč pod omenjeno točko, ko postane dejavnost rentabilna 
ter zanimiva za državo in rejce. Takšno stanje se posledično odraža v 
odnosu na vseh področjih dela, odločanja, posvečanja pozornosti, 
ekonomske in socialne odvisnosti od dejavnosti… 

 

Kot okvir za predstavo in primerjavo z omenjenimi območji navajamo 
nekaj okvirnih podatkov o slovenski ovčjereji. V Sloveniji imamo po 
statistiki približno 120.000 ovc. Od ene ovce nastrižemo letno, z 
enkratnim in/ali dvakratnim striženjem približno 1,4 kg volne (po 
podatkih SURS za leto 2012), kar pomeni okrog 160 ton nastrižene volne 
vseh kakovosti. Za primerjavo ima Bolgarija po neuradnih podatkih okrog 
3,5 mio ovc, Wales in Škotska okrog 8 mio ovc. V državah, proizvajalkah 
volne volno sortirajo v različno število kakovostnih razredov ali klas (v 3 
ali 4 kakovostne razrede). Izhodišče za našo nalogo in uporabo v 
alternativne ali inovativne namene smo si postavili predvsem naslednje 
hipoteze: 

 postavitev kriterijev za kvalitativno sortiranje, po katerih je 
vsaka klasa prisotna 25%; 

 količina vse nastrižene volne znaša cca. 160  ton letno; 

 za rokodelstvo, domačo obrt in industrijo se odkupuje I. in II. 
klasa, kar pomeni 80 ton letno; 

 za »druge namene«, ki jih obdelujemo v naši študiji, ostane cca.  
80 ton nastrižene ovčje volne (III. klasa) letno; 

 volna za »druge namene« se porabi za domačo neprofesionalno 
porabo in prodajo tretjim osebam. 

 

Pri ocenjevanju hipotez moramo povedati, da je trenutno stanje v 
Sloveniji drugačno. Nimamo organiziranega odkupa, ki bi lahko pokril 
vse kraje, kjer se volna nahaja. Manj kvalitetne in odpadne volne ne 
odkupuje nihče. Posledično, odkup ne dosega količine, ki bi jo lahko 
glede na potencial. Sistem z enim uradnim odkupovalcem (odobren 
obrat, ki se ukvarja z odkupom in predelavo volne) ne deluje popolno. 
Komunalnim podjetjem pa zakonodaja ne dovoljuje zbiranja volne niti v 
okviru sistema ločenega zbiranja odpadkov. Na slovenskem trgu deluje 
še nekaj manjših podjetij, ki pa odkupijo le majhen del slovenske volne. 

 

Eden ključnih elementov v sektorju volne v Sloveniji so stroški zbiranja, 
skladiščenja in odvoza, ki so nekaj krat višji od cene, ki jo rejci lahko 
dosežejo na trgu. Tržna, odkupna cena neobdelane, neoprane ovčje 
volne na sosednjih trgih (npr. v državah na Balkanu), za kakovostno 

Količina volne 
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volno, ki je primerna in gospodarsko zanimiva za nadaljnjo obdelavo in 
predelavo, znaša od 0,30 – 0,40 euro/kilogram. Cene oprane in 
razčesane volne v Sloveniji se gibljejo okrog 1 euro/kg. Poseben 
problem, ki tudi močno vpliva na odkup, je dejstvo, da po razpadu 
tekstilne industrije po letu 1991 nimamo niti ene pralnice volne v 
delujočem stanju. 

Po podatkih FAOSTAT, 2012 se cena za kg neoprane  volne v Sloveniji 
giblje okrog 40 centov za kg.  Realno se v Sloveniji bela volna 1. in 2. 
kakovosti odkupuje po 40 centov/kg, temnejša volna (siva, črna, rjava) 
pa 25 centov/kg.   

Kakovost neobdelane ovčje volne je v osnovi pogojena s pasmami, 
prehranjevanjem, bivalnimi pogoji v zimskem obdobju, genetiko… Od 
tega so odvisne lastnosti vlaken – dolžina, debelina, razteznost, 
prisotnost lanolina, čistost volne in druge lastnosti, ki vplivajo na 
uporabnost za obrt in industrijo. 

 

Upoštevaje navedene okoliščine v prejšnjem odstavku slovenska volna 
težko konkurira na svetovnem trgu glede na rastoče trende uporabe in 
lastnosti, ki jih zahteva trg. Tako tudi ta okoliščina narekuje iskanje 
novih rešitev za uporabo tudi kakovostne slovenske volne. 

 

Velika večina slovenskih rejcev se ukvarja z rejo drobnice kot dopolnilno 
dejavnostjo. Tako je veliko rejcev  z 10 do 20 ovc velikim tropom, zelo 
malo je rejcev s tropom 100 do 200 ovc.  To odločilno vpliva na odnos do 
dejavnosti, rentabilnost, vlaganja, varovanje pred zvermi, 
organiziranost rejcev in društev, gospodarsko politiko in sploh odnos 
države do dejavnosti in rejcev. 

 

Zakonodaja, ki sicer vedno bolj pada pod vpliv evropskih direktiv, je 
zelo zahtevna in se izvaja bistveno bolj nefleksibilno, kot v drugih 
državah, deluje bolj zaviralno kot spodbudno. Enaka ugotovitev velja za 
gospodarsko politiko, ki bi s primernimi ukrepi pozitivno učinkovala na 
razvoj sektorja volne kot celote in s tem tudi na reševanje problematike 
ovčje volne. 

 

Glede na majhnost slovenske ovčereje, razpršenost kmetij, 
konfiguracije terena, organiziranost reje, predelave  in kompletne 
nadgradnje osnovne dejavnosti in drugih pogojev funkcioniranja osnovne 
dejavnosti je volna kot stranski in cenovno zelo nizek produkt v 
novodobnih pogojih z ekonomskega vidika zelo problematična. 

 

 

Klasične oziroma tradicionalne metode priprave ovčje volne in načini 
njene uporabe so poznani, zato jih na tem mestu omenjamo predvsem 
zaradi primerjave s predlaganimi »inovativnimi«  načini, nameni in 
metodami, od katerih jih bomo nekaj predstavili tudi v naši študiji. 

Kakovost slovenske 
volne 

Velikost in 
razdrobljenost 
slovenskih tropov 
ovc 

 

Zakonodajna in 
gospodarska 
politika države 

 

Metode in načini 
uporabe 
neobdelane  ovčje 
volne 
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Na podlagi informiranosti s terena, iz stroke, medijev in določenih 
institucij ocenjujemo, da bo v želji za ponovni vzpon in razvoj ovčarstva 
v Sloveniji kot gospodarski, prehrambeni in okoljsko pomembni panogi 
potrebno veliko aktivnosti, povezovanja in sodelovanja neposredno in 
posredno zainteresiranih za ustvarjanje ugodnejših pogojev za 
funkcioniranje dejavnosti. 

 

Poseben problem, ki vse skupaj dodatno obremenjuje, je statusna 
opredelitev manj kvalitetne volne, ki postane organski odpadek, za 
katerega bi moral rejec plačati prevzem in odvoz, namesto, da bi kaj 
zaslužil. Tudi v primeru, da bi rejec uspel prodati nekvalitetno 
neobdelano  volno, bi bila cena le-te od 0,15 – 0,20 euro/kg. Tako bi na 
primer za 10 kg volne iztržil  1,5 do 2 eura. Iz tega razloga je oddajanje 
neobdelane volne nezanimivo za rejce, odkupovalca ali druge 
potencialne kupce oziroma predelovalce.  

 

 

2. PODROČJA  UPORABNOSTI  OVČJE  VOLNE 

 

Iskanje inovativnih rešitev za uporabo ovčje volne na Slovenskem 
začenjamo z bistvom starega, dobro poznanega reka:  večji so problemi, 
bliže so rešitve.  

 

Problematika ovčje volne v Sloveniji po našem poznavanju in oceni 
stanja ne predstavlja posebno velikega problema, zato je tudi odnos do 
reševanja te problematike temu primeren. 

 

Glede na količino volne, ki jo »pridelamo«  in bi jo lahko nabrali v 
Sloveniji, je problem s primerno organizacijo rešljiv relativno hitro in 
brez velikih investicij v tehnološko opremo ali nepremičnine. Po naši 
oceni obstaja cela vrsta hitrih, improviziranih in profesionalnih rešitev 
za uporabo volne, s katerimi se rešimo »organskega odpadka« na eni 
strani in pridobimo koristno surovino na drugi strani. Nekaj takih 
primerov bomo predstavili in predlagali tudi v naši študiji. 

 

2.1 Novi proizvodi na področju konvencionalne – tradicionalne 
uporabe 

 

Del kvalitetnejše volne, ki se jo splača obdelati bolj ali manj ročno z 
domačimi tradicionalnimi metodami, je možno uporabiti za razne 
etnološke izdelke, namenjene prodaji v okviru turistične ponudbe, ki 
vedno išče nove proizvode. Pri teh proizvodih je možno doseči tudi 
bistveno večjo dodano vrednost oziroma razliko v ceni. Kot primer lahko 
navedemo oživljanje takšne ponudbe v državah na območju Balkana, 

Trenutno stanje 
organiziranosti v 
Sloveniji 
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kjer dajejo vedno večjo pozornost tovrstnemu rokodelstvu za lastne 
potrebe in tudi za prodajo na trgu. 

 

Porast povpraševanja v zadnjih letih je opazen tudi v razvitih evropskih 
državah, ki poleg svoje domače volne vedno bolj kupujejo neobdelano, 
tudi neoprano volno, v deželah jugovzhodne Evrope. Pozitivni premiki so 
opazni tudi pri nas. Glede iskanja novih proizvodov v tem sektorju bi se 
kazalo bolje povezovati z organizatorji  turistične ponudbe.  

Po informacijah in vzorcih, ki smo jih pridobili v stikih z uporabniki 
volne za izdelavo oblačil, nogavic, raznih prevlek, izhaja, da naši 
uporabniki kupujejo finalno pripravljeno volno v Zahodni in tudi Vzhodni 
Evropi (n. pr. Nizozemska, Češka, Slovaška…). Razlogi, ki jih navajajo, 
so predvsem, da pri nas ne dobijo dovolj dobro pripravljene in obdelane 
volne, na primer preje za pletenje (nežnost, debeline, barvne 
kombinacije…). Povedano tudi nakazuje na prazen prostor na 
slovenskem območju, ki bi s primernimi ukrepi in pristopi od rejcev do 
države lahko ponudili zapolnitev praznine pri uporabi kakovostne volne. 

 

 

2.2 Možnosti uporabe na področju gradbeništva 

 

Sedanja uporaba v gradbeništvu je zelo omejena, saj je omejena le na 
toplotno in zvočno izolacijo, kjer pa zelo težko cenovno konkurira 
ponudbi sintetičnih materialov. 

 

Profesionalno se z odkupom volne za izolacijske namene pri gradnji 
objektov  v Sloveniji ukvarja le eno podjetje, ki ponuja  nekaj variant 
filca in v razsutem stanju za toplotno in zvočno izolacijo, s poudarkom 
na izolaciji podstrešij. 

 

Problem pri tej varianti so postopki in stroški obdelave, ki so preveliki, 
da bi lahko s prodajno ceno konkurirali sintetičnim materialom, za 
veliko večino graditeljev oziroma investitorjev pa je zelo pomembna 
cena. 

 

Za učinkovitejše prebijanje na tržišče bi bile dobrodošle razne spodbude 
na primer v obliki raznih olajšav s strani države, ki smo jih omenili že 
uvodoma kot enega možnih dejavnikov razvoja. 

 

Ena od novosti in širokih možnosti, ki jo vidimo,  je uporaba neobdelane 
ali delno obdelane ovčje volne v kombinacijah z drugimi materiali pri 
zunanjih ureditvah, ozelenitvah neplodnih, degradiranih in 
kontaminiranih zemljin. S temi postopki rešujemo več, veliko večjih, 
ekoloških in eksistenčnih problemov, kot je poraba same volne. Postopki 
so enostavni, hitri in s takojšnjimi učinki, zahtevajo malo investicijskih 

Uporaba pri 
zunanjih ureditvah 
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vložkov, istočasno pa z njimi rešujemo, ne pa obremenjujemo okolje. V 
gradbeništvu se pri zunanji ureditvi v načelu srečujemo s pomanjkanjem 
zadovoljive količine dovolj kakovostne zemlje za ozelenitev in zasaditev 
po zaključku gradnje.  

 

Ovčjo volno lahko koristno uporabimo pri pripravi zemljine za ozelenitev 
s travo ali zasaditev z drugimi rastlinami, zelo preprosto vsaj na dva 
načina: 

 

En način je izdelava mešanice z razpoložljivo zemljino, ki jo dobimo 
tako, da nasekano ali narezano surovo ovčjo volno preprosto zmešamo z 
zemljo. Natančnost rezanja ali sekanja ni pomembna, ustreza že 
približna dolžina 2 – 3 cm.  

 

Druga možnost je izdelava zelene volnene blazine. Blazino lahko 
preprosto izdelamo na naslednji način: 

 Izravnamo podložno površino, ki je lahko tudi viseča ali valovita. 

 Na poravnano površino položimo PVC folijo, s katero preprečimo 
stik s podložno zemljino. 

 Položimo plast neoprane volne, katere kvaliteta ni pomembna, 
debeline vsaj 5 cm. 

 S položitvijo folije in volne preprečimo vstop določenim 
škodljivcem, prenos  škodljivih vplivov morebitne 
kontaminiranosti podložne zemljine, morebitni vdor podtalnice 
(kjer obstaja ta nevarnost), olajšalo nam bo vzdrževanje zelene 
površine in zalivanje, vključno z manjšo porabo vode v poletnem 
času. 

 Po zmožnostih se lahko odločimo za položitev namakalnega in 
drenažnega razvoda. 

 Pripravljeno osnovo prekrijemo z vrhnjo plastjo rodovitne 
zemlje. 

 Po zmožnostih položimo še, npr. plastično mrežo, s katero 
zaščitimo zemljo, predvsem na predelih, kjer bo bodoča travnata 
površina bolj obremenjena, na primer pešpoti, otroška igrala in 
podobno. 

 Posejemo travo in zasadimo rastlinje po programu. Pri rastlinah 
se moramo zavedati, da če bomo posadili rastline z navpičnimi, 
močnimi koreninami, nam bodo le-te preluknjale folijo, ki bo 
vsaj delno zgubila na svoji funkciji. 

Za posamezne primere lahko uporabimo alternativne rešitve, ki so 
odvisne od konkretnih pogojev in njihovih specifičnosti. Opisani in 
podobni načini priprave zelenih površin so uporabni za zelo različne 
površine kot na primer: 

 domača dvorišča oziroma zelenice; 

Mešanica zemlje in 
volne -  substrat 
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 okolica javnih stavb, kot so šole, vrtci, igrišča; 

 javne površine kot so parki, okrasne površine; 

 degradirane površine kot so gramoznice, zapuščena gradbišča; 

 zemljine, zastrupljene s pesticidi, herbicidi, težkimi kovinami; 

 brežine avtocest; 

 kamniti tereni in podobno. 

 

Slika 1: odprta gramoznica (vir: Klemen Podgornik) 

 

 

2.3  Inovativni pristopi uporabe neobdelane ovčje volne v kmetijstvu 

 

Upoštevajoč pogoje in okoliščine v slovenski ovčereji, ki smo jih na 
kratko navedli v uvodu, vidimo največjo možnost uporabe nastrižene, 
neobdelane volne na kraju samem ali v neposredni bližini nastanka. Pri 
takšnem načinu uporabe odpadejo številni obremenilni pogoji kot so 
stroški oddajanja, prevozov, postopkov industrijske obdelave in 
podobno. 

 

Te rešitve so še posebej pomembne pri zelo majhnih količinah volne, ki 
jo  nastrižejo rejci z zelo majhnimi čredami, na primer 5 – 20 ovc. Kot 
vemo, pa je teh rejcev velika večina, lociranih v oddaljenih krajih od 
morebitnih zbirnih in odkupnih centrov. 

 

Največ neizkoriščenih možnosti ponujajo vrtičkarstvo, vrtnarstvo in 
cvetličarstvo, kar lahko izvajamo sami in pri čemer nismo omejeni in 
pogojeni z velikostjo, količinami in kakovostjo volne. Uporabimo lahko 

Poraba na kraju 
nastanka ali v 
neposredni bližini 
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priročne, naravne in celo odpadne materiale (npr. odpadno embalažo), 
se izognemo raznim stroškom in nenazadnje na preprost in ekološko 
sprejemljiv način pridelujemo hrano za lastne potrebe in/ali tudi za 
prodajo.   

Omenjene možnosti so uporabne na balkonskem mikro vrtu, v vrtnih 
gredah na dvorišču, na gmajni, na kamnitih in drugih neplodnih terenih, 
na ravnih in visečih površinah, pa tudi v profesionalnem gojenju rastlin 
na odprtih ali pokritih površinah (plastenjaki, steklenjaki). 

 

Pozitivni učinki souporabe neobdelane ovčje volne pri vrtnarjenju: 

 Rešimo problem odstranjevanja organskega odpadka. 

 Volno, za katero bi morali plačati odvzem in odvoz, brez ali z 
minimalnimi stroški spremenimo v koristno surovino. 

 Izognemo se stroškom skladiščenja, oddajanja in nadaljnjih 
postopkov predelave. 

 Izognemo se pranju, uporabi velikih količin pitne vode, 
onesnaževanju vodnih virov, kar je še posebej pomembno v 
hribovskih krajih, na kraških tleh, vodo zbirnih območjih. 

 Pridobimo naravno organsko gnojilo, ki ima pomembne prednosti 
pred hlevskim gnojem in mineralnimi  gnojili. 

 Izognemo se tretiranju ovčje volne z raznimi kemičnimi in 
ekološko obremenjujočimi sredstvi. 

 

V podporo navedenemu v nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih, 
praktičnih primerov, od najpreprostejših in improviziranih do 
profesionalnega gojenja rastlin na tako imenovanih tankoplastnih 
površinah. 

 

2.4 Primer postavitve vrtne grede  

 

Vrtno gredo lahko postavimo na ravnem ali visečem terenu, torej tudi v 
hribovskih  območjih. Kot drugo pomembno dejstvo je možnost 
postavitve rodovitne grede na terenu, ki je iz kakršnih koli razlogov 
nerodoviten ali okužen, bodisi s herbicidi (na primer na Dravskem polju 
in v Prekmurju), težkimi kovinami (na primer Vrtojbensko polje v 
Vipavski dolini – posledice prve svetovne vojne), bodisi zaradi 
neprisotnosti rodovitne  prsti na kamnitih tleh. Postopek priprave 
operativno lahko izvedemo v naslednjih opisanih fazah. 

 

Podložni teren naj bo po možnosti vodoravno izravnan in brez 
izstopajočih koničastih kamnov ali  drugih koničastih materialov. To nam 
bo pozneje zagotavljalo enakomerno oskrbo rastlin z vodo in hranili ter 
preprečevalo erozijo zemlje. 

 

Priprava terena 
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Pri visečem terenu si lahko pomagamo tudi tako, da v ograjeno gredo v 
nižjem delu nasujemo organski material, ki ga imamo pri roki (kakršna 
koli zemlja, mivka, pesek   vejevje, listje, lubje…).  Pri močno visečem 
terenu, kjer pridelovalne površine v hribovskih in gorskih krajih v načelu 
obračamo proti soncu, se raje odločimo za tako imenovano terasasto 
postavitev grede, po enaki logiki kot v vinogradništvu. 

 

Takšna priprava podložnega terena je toliko bolj pomembna, če imamo 
na razpolago malo zemlje za rodovitni del grede, malo volne in malo 
vode. 

 

Ograditev grede je pomembna iz več razlogov: 

 Lažje dosežemo vodoravnost terena in grede, s čimer tudi 
preprečimo erozijo. 

 Ograda nudi oporo na dnu položeni foliji in nanjo položeni ovčji 
volni. 

 Varuje gredo pred voluharji in drugimi škodljivci iz zemlje. 

 Pomaga volni pri ustvarjanju in uravnavanju vlažne podlage 
oziroma »vodohrana« v volneni plasti. 

 

Tudi folija ima več nalog: 

 Preprečuje stik s podložnim terenom. 

 Preprečuje odtekanje vode iz volnene blazine. 

 Preprečuje vstopanje škodljivcev v gredo. 

 Pregrajuje ograjo na zunanji ter volno in zemljo na notranji 
strani in preprečuje oddajanje gnojil v okolje. 

 

Folijo položimo tako, da jo lahko zavihamo na vseh straneh toliko, 
kolikor visoko bo segala volnena blazina. To je pomembno zaradi 
odvajanja odvečne vode po padavinah, in zaradi propadanja 
koreninskega sistema v primeru zastajanja vode v gredi.  

 

V tem primeru bo greda sestavljena iz dveh plasti. Spodnjo plast tvori 
ovčja volna, ki je ni potrebno čistiti, prati ali obdelovati s kakršnimi koli 
drugimi sredstvi. Neobdelano volno preprosto razprostremo po dnu 
ograjene grede. Plast volne v začetku naj ne bo  nižja od 5 cm, raje več. 
Po obtežitvi z rodovitno prstjo in namakanju se plast volne lahko stisne 
tudi do polovice, pretanka plast volne pa ne bi mogla izpolnjevati 
naloge uravnavanja vlage (sprejemanje in oddajanje). 

 

Drugo koristno funkcijo opravlja lanolin, ki ga nismo odstranili s pranjem 
ali drugimi metodami obdelave. Lanolin namreč odganja razne 
škodljivce oziroma preprečuje njihov vdor v gredo. V zimskem času, pri 
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zelo nizkih temperaturah volna deluje kot toplotna izolacija in 
preprečuje zmrzovanje zemlje v globino. 

 

Tretja pomembna funkcija je ekološko preprečevanje rasti plevela, kjer 
vrhnje pokrivanje s folijo nadomestimo s plastjo volne v razsutem stanju 
ali volnenim filcem. Govorimo o tako imenovanem sendviču, ki 
preprečuje vdor določenih škodljivcev z vrha, pozimi pa preprečuje 
zmrzovanje zgornje plasti zemlje. 

 

Četrta funkcija volne je oddajanje dušika in drugih kemičnih hranilnih 
elementov, s čimer volna deluje kot organsko gnojilo, ki ima določene 
prednosti pred hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili. Ovčja volna je 
dober vir lahko dostopnega dušika saj vsebuje veliko organsko vezanega 
N, manj P in K, zato jo lahko smatramo kot naravno, organsko dušično 
gnojilo. Ker ne vsebuje anorganskih, potencialno toksičnih snovi, je 
njena uporaba v kmetijstvu in hortikulturi koristna in okolju prijazna.  

Za vrhnjo plast grede veljajo enaka pravila kot pri ostalih elementih. 
Uporabimo materiale, ki jih imamo na razpolago, pri roki.  

 

Glede na to, da gre pri opisani gredi v načelu za tanko plast zemlje, je 
dobrodošla čim bolj kakovostna zemlja. Sicer pa je danes možno  
nabaviti, po zelo ugodnih cenah, različne substrate, s katerimi 
dosežemo pravo mešanico zemlje. Dobrodošla je tudi gozdna zemlja. 

 

Pozorni  moramo biti pri zalivanju in oskrbi z gnojili. Stremimo za tem, 
da v čim večji meri preprečimo vodne in sušne šoke  koreninskih 
sistemov. To pomeni, da poskrbimo za učinkovito odvajanje odvečne 
vode v primeru močnejših padavin. V sušnem obdobju pa poskrbimo za 
permanentno oskrbo rastlin, na primer s sistemom iz vodohrana, ki ga 
namestimo v bližini na nekoliko višji točki, da se napaja s prostim 
padom. 

 

Debelini vrhnje plasti prilagodimo tudi izbor rastlin, kjer moramo 
upoštevati razvoj koreninskega sistema.  Na tem področju imamo danes 
možnost nabave tako imenovanih balkonskih rastlin – začimbe, vrtnine 
kot so paprika, paradižnik… 

 

Druga možnost vrtičkarstva je postavitev »mobilnega vrta«. Prednost 
takšnega mikro vrta je, da si ga lahko postavi kdorkoli in kjer koli – na 
balkonu, dvorišču, betonski plošči. 

 

Razlika z vrtno gredo je predvsem v terenu. Pri vrtni gredi uporabimo 
takšno ali drugačno zemljino v naravi, pri mobilnem ali balkonskem vrtu 
pa  platoje, nove ali rabljene plastične zaboje (npr. odpadni zaboji od 
sadja in zelenjave, ki jih dobimo zastonj, v trgovinah, gostilnah…), 
večnadstropne police, ki so lahko tudi na kolesih… odprto za fantazijo. 

Vrhnja plast grede 

  

 

 

 

Pomen zalivanja in 
gnojenja 

 

  

 

 

 

Primer postavitve 
mobilnega vrta 

 

  

 

 

 



                                                                                                 LANATURA 

 13/23 

 

Priprava grede je podobna ali enaka kot pri prej opisani vrtni gredi. 
Lahko se tudi odpovemo podložni foliji, zalivamo pa tako, da zaboj z 
vrtninami ali drugimi rastlinami občasno  namočimo v posodo z vodo, 
pustimo, da se izcedi odvečna voda in zaboj vrnemo na staro mesto. 
Enako velja tudi za gnojenje, zalivanje, izbor rastlin in kolobarjenje. 
Razlika med opisano vrtno gredo in mikro vrtom je v tem, da takšen vrt 
lažje zaščitimo pred vremenskimi vplivi – soncem, neurjem, vetrom, 
mrazom, lahko ga premeščamo, pokrivamo in kombiniramo vrsto 
zasaditve. 
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Sklop slik 2: Primeri postavitev mobilnega vrta 

 

2.5  Uporaba ovčje volne pri vrtičkarstvu – ljubiteljskem vrtnarjenju 

 

Za naš eko mikro vrt, ki smo si ga postavili na prostem, lahko običajno 
porabimo toliko volne, kolikor je imamo. Za lažjo predstavo in 
računanje si postavimo vprašanje, kaj lahko naredimo z 10kg, 20kg ali 
100kg neobdelane ovčje volne? 

 

En m3 nastrižene in neobdelane ovčje volne tehta približno 20 kg. To  je 
nekaj več kot oprana in očiščena volna, ker vsebuje težje primesi kot   
so maščobe, zemlja, iztrebki, vejice in podobno. 

 

Druga okoliščina je način uporabe volne. Če jo razrežemo in pomešamo 
z zemljo, je bomo porabili nekaj manj na enoto, kot če jo uporabimo 
kot spodnjo plast gredice. 
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Tretji element za izračun pa je odločitev, koliko volne bomo dodali,  
oziroma kolikšen bo odstotek v mešanici ali substratu oziroma debelina 
volnene plasti. Zelo preprost izračun potrebnih količin volne na 
površine: 

 Pri položitvi volnene plasti debeline 3 cm nam 10 kg volne 
zadostuje za približno 16 m2 površine, 20 kg volne pa za približno 
33 m2 površine. 

 Pri postavitvi blazine debeline 5 cm nam 10 kg volne zadostuje 
za 10 m2 in 20 kg volne za 20 m2 površine. 

 Pri položitvi 3 cm blazine, 100 kg volne letno zadostuje za 160 m2 
vrta, pri 5 cm blazini pa za 100 m2 vrta. 

 Če bi letno odkupili in porabili za te namene 10 ton slovenske 
ovčje volne, kar je glede na organiziranost in druge že opisane 
pogoje težko uresničljivo, bi  pri izdelavi 3 cm sloja lahko pokrili 
približno 1,6 ha, pri 5-centimetrskem sloju pa 1,0 ha površin. 

 

Iz teh podatkov lahko sklepamo o stopnji aktualnosti problema in 
utemeljujemo eno od uvodnih trditev, da je problem s primernim 
pristopom in novimi nameni porabe, ki jih predlagamo na primer v tej 
študiji, zelo hitro rešljiv. 

 

2.6 Uporaba ovčje volne v profesionalnem vrtnarstvu 

 

Vloga volne pri sestavi oziroma pripravi gojitvenih površin je enaka ali 
podobna kot pri ljubiteljskem vrtnarjenju in ozelenjevanju drugih 
površin. 

 

Bistvene razlike nastopajo v pristopu, velikosti, sistemih namakanja na 
tako imenovanih tankoplastnih površinah, oskrbe s hranili, tehnični in 
tehnološki opremljenosti (npr. računalniško vodenje celotnega procesa, 
kolobarjenju in v končni fazi prodaje). 

 

To je »drugi svet«, ki je lahko predmet kakšne druge študije, 
namenjene drugemu proizvodnemu procesu. Za nas je v tej nalogi 
pomembno dejstvo, da se pri profesionalnem vrtnarstvu odpirajo tako 
velike možnosti uporabe volne, da bi jo morali še uvažati. 

 

Za boljšo in lažjo predstavo kako te stvari vidimo v naravi, prilagamo 
nekaj fotografij. 
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Slika 3: Prikaz učinka gojenja solate in motovilca v primeru tankoplastnega 
gojenja in kapljičnega namakanja z izbrano hranilno raztopino 

 

 

Slika 4: Primer tankoplastnega gojenja rastlin v notranjih in na zunanjih 
površinah 
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Sklop slik 5: Primerjava zasnove sistema s šotnim substratom in volno in 
pokritje s folijo 

 

 

Sklop slik 6: Priprava podlage, zemljine, namakalnega sistema in oskrbe 
s hranili 
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Sklop slik 7: Prikaz razvoja koreninskega sistema v gojitvenih ploščah 

(plasteh substrata z mešanico volne pri tankoplastnem gnojenju) 

 

 

3. ORGANIZACIJA ZBIRANJA OVČJE VOLNE 

 

Organizacija zbiranja ovčje volne ter delovanje ovčereje v Sloveniji je 
pogojeno s številnimi okoliščinami, od katerih smo jih nekaj že navedli v 
predhodnih poglavjih. Izhodiščni pogoji za uspešno zbiranje volne, po 
naši presoji, so predvsem tisti, ki so spodaj našteti. 

 

Trenutna organiziranost je neustrezna zaradi večplastnih pomanjkljivosti 
kot na primer: 

 Slabo organizirana mreža odkupa v Sloveniji  

 Nezanimivost pri zbiranju in oddajanju zaradi ekonomičnosti, 
produktivnosti in rentabilnosti, ki se začne pri rejcih in konča pri 
uporabnikih in državi. 
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 Posledično neorganiziranost  večjih posameznikov in društev za 
odkup, zbiranje, oddajanje in odvoz volne. 

 Ni sodelovanja države pri podpori dejavnosti kot celote. 

 

Ena od rešitev, ki jo vidimo in predlagamo, je mnogo večja ter bolj 
koordinirana aktivnost rejcev preko svoje organizacije in drugih 
organizacij za ustvarjanje boljših pogojev ovčereje kot panoge, kar bo  
zagotovo pozitivno vplivalo na reševanje problematike volne kot 
stranskega proizvoda. Ta del bo podrobneje obravnavan v dodatku te 
študije. 

 

Druga aktivnost je sodelovanje z raznimi sredstvi javnega obveščanja, ki 
lahko mnogo doprinesejo k popularizaciji tematike. 

Tretji sklop je sodelovanje na raznih prireditvah (sejmi, razstave, 
sodelovanje s predstavitvami, nastopi, prikazi…)   
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4. ZAKLJUČEK 

 

Pri iskanju inovativnih rešitev uporabe ovčje volne v Sloveniji smo dali 
največji poudarek nastriženi, manj kvalitetni in odpadni volni, ki je 
težko ali sploh ni uporabna za tradicionalne namene v domači obrti in 
tekstilni industriji, poleg tega pa dobi še status organskega odpadka. 

 

Podlaga za iskanje omenjenih rešitev in izdelavo predlog je trenutno 
stanje na področju ovčarstva v Sloveniji – osnovni pogoji in okoliščine, ki 
bolj ali manj ter direktno ali indirektno vplivajo na nastanek volne in 
njeno uporabo v praksi. Iz prikaza in opisa obravnavne problematike 
povzemamo predvsem naslednje ugotovitve in predloge: 

 

4.1 Ocena trenutnega stanja 

Razpoložljivi podatki o številu ovc ter posledično o pričakovani količini 
pridelane volne na eni ter dejansko predelani in/ali odkupljeni volni so v 
velikem razkoraku.  

Nihče v Sloveniji ne razpolaga s točnimi in zanesljivimi podatki o tem, 
koliko in kakšne volne po kvaliteti je letno na razpolago, koliko se je 
odkupi ali odda, koliko se je porabi doma in koliko je izgine neznano 
kam. 

Odvzem volne je slabo organiziran in nekontroliran. Poleg tega 
nekvalitetne volne (III. In IV. klase) ne odkupuje nihče. Odkupovalec ne 
opravlja svoje funkcije pobiranja, komunalnim podjetjem ni dovoljeno 
zbiranje v okviru ločenega zbiranja odpadkov, rejci nimajo organizirane 
svoje  mreže zbiranja, odkupa in prodaje trgovcem ali končnim 
porabnikom.  

Pogojev za profesionalno pripravo ter predelavo v polproizvode ali 
končne proizvode s propadom slovenske tekstilne industrije praktično ni 
več. Priprava in predelava v tujini, upoštevajoč zbrano količino in 
kakovost slovenske volne, izhodiščno vrednost in poznejša namembnost 
ne prenese stroškov, razen manjšega dela najkakovostnejše volne. 

 

4.2 Alternativne možnosti uporabe  

V tej nalogi smo prikazali nekaj možnosti, s katerimi lahko učinkovito in 
sproti rešujemo problematiko porabe ovčje volne, ne glede na kakovost 
in količine, s katerimi razpolagamo. Predlogi ponujajo predvsem 
naslednje primerjalne prednosti: 

- možnost uporabe na kraju nastanka; 

- izognitev raznim stroškom, ki jih volna zelo težko prenese; 

- izognitev problemom v zvezi z zakonodajo oziroma režimom ravnanja z 
nastriženo, neobdelano volno kot organskim odpadkom; 

-  koristna dolgoročna uporaba z večjo dodano vrednostjo; 
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- možnost porabe vse volne, ne glede na kakovost in količine na 
posameznih lokacijah. 

 

4.3 Tržni viški in ostanki ovčje volne  

Za pomoč pri aktiviranju novih pristopov za plasma tržnih viškov in 
ostankov volne je družba Ekopartner d.o.o., Podjetje za varovanje 
okolja, Nova Gorica  pripravljena odkupovati vso razpoložljivo volno, ki 
je rejci iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo plasirati po svojih 
kanalih. Pogoji za odkup so v osnovi naslednji: 

Rejci v okviru društev ali posamično organizirajo zbiranje razpoložljive 
volne na zbirnih mestih, pri čemer zberejo za vsak prihod odkupovalca 
vsaj 100 kg volne, lahko različnih klas. Sortiranje ni potrebno. 

Izhodiščne cene so trenutne cene na slovenskem trgu, plačilo je lahko 
gotovinsko. 

 

   

Ivan Trop 
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