
Dobre prakse o vrednotenju, promociji in uporabi ovčje volne v Sloveniji 
 
V Sloveniji  letno nastrižemo okrog 180 ton ovčje volne. Kljub temu, da se je v zadnjih letih predela vedno več jo še vedno preveč 
zavržemo, namesto koristno porabimo. V Sloveniji se že nekaj let prebuja zavest o uporabi ovčje volne, ki lahko v človekovem 
vsakdanu pripomore k bolj zdravemu načinu življenja. Še vedno je čutiti močno povezavo s tradicionalnim načinom kmetovanja 
in oskrbo iz naravnih, lokalnih virov kar še dodatno vpliva na naravno privlačnost Slovenije. 

 
Predstavljamo vam nekaj odmevnejših primerov dobrih praks na področju uporabe, vrednotenja in promocije lokalne in 
avtohtone slovenske ovčje volne. Seveda bi lahko opisali še veliko primerov saj se vendarle veliko domače volne predela tudi na 
kmetijah oz. v raznih društvih, kjer se izdelujejo manjši kosi oblačil in obutve, modni dodatki in spominki.  
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PROJEKT “LANATURA” Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov” 
 
Splošni cilj projekta je osredotočen na celotno programsko območje v Sloveniji in območje pokrajin Videm in Gorica v Italiji. Gre 
za skupno, slovensko-italijansko pobudo pri oživljanju tradicionalnih in spodbujanju inovativnih aktivnosti predelave živalskih 
materialov na programskem, pretežno podeželskem območju. Ta cilj je doseči pogoje v smislu znanja, izkušenj  in razvoja novih 
možnosti uporabe živalskih proizvodov (volna, kože, maščobe) za izboljšanje kakovosti življenja na programskem območju. Cilj 
projekta je povečati količino predelane volne in zmanjšati količino odpadne volne.  
Lokacija projekta: Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška, Pokrajina Videm in Gorica. Projekt 
je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev  Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
Vodilni  partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod  Nova Gorica, Slovenia 
Vodja projekta: Klavdija KANCLER 
 
Do razloga, da prijavljamo projekt LANATURA nas je pripeljalo dejstvo, da se iz leta v leto povečuje delež »odpadnih a koristnih« 
živalskih proizvodov, ki končajo na smetiščih, se jih zakoplje ali zažge namesto koristno uporabi.  
Programsko območje, še posebej na slovenskem delu je močno ovčerejsko razvito in nam ponuja mnogo priložnosti za 
aktivnosti, ki lahko predstavljajo vir za varstvo okolja, varstvo kmetijskega gospodarstva in revitalizacijo podeželskih območij  s 
pomembno kulturno in umetniško dediščino obmejnih pokrajin. 
 
Vse načrtovane aktivnosti so usmerjene k cilju ohranjanja in oživljanja starih, že pozabljenih znanj ter raziskovanju in implantaciji 
novih, inovativnih znanj v uporabi naravnih živalskih materialov. Izpeljali bomo mrežo čezmejnih kreativnih delavnic in ogledi 
dobrih praks  z namenom spoznavanja in oživljanja starih tehnik obdelave volne in kož, čezmejno izobraževanje, usposabljanje in 
natečaji vseh sodelujočih v procesu pridobivanja kakovostnega volnenega vlakna in predelave z uporabo različnih tehnik. 
Pripravljeni bodo katalogi znanj in katalogi izdelkov. Narejene bodo raziskave ovčjega vlakna z možnostjo uporabe v 
bioarhitekturi in pridelovanju vrtnin. 
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  Impressioni dei workshop (Foto: Klavdija Kancler) 

 
 
 
 



Razstava "Volna skozi čas" 
 
V želji, da bi prebivalci Krajinskega parka Kolpa v kar največji meri izkoristili dane naravne resurse in pridelke svojega dela je javni 
zavod Krajinski Park Kolpa že pred leti pričel z aktivnostmi izobraževanja pozabljenih domačih obrti, pridobivanja cert ifikatov 
DUO pri Obrtni zbornici Slovenije in promociji izdelkov domače in umetnostne obrti iz tega področja.  
Uporaba surovin kot so lan, slama, ličkanje, vrbovje, vejevje, volna, konoplja in njihova predelava ne zahteva posebnih vlaganj, le 
poznavanje velikokrat pozabljenih spretnosti in znanj. Kot taka pa je lahko tudi vir dodatnega ali celo osnovnega zaslužka. 
Veliko aktivnosti KP Kolpa je bilo v preteklosti namenjenih tudi vzpodbujanju pridelave in predelave volne. Večletno delo na tem 
področju je bilo predstavljeno na razstavi v Semiču od 4. do 6. novembra 2011. Trend dela pa se iz preprostih izdelkov usmerja v 
vrhunske kreacije visoke mode, ki so nastale predvsem ob oblikovanju Vite Ivičič, Tončke Jankovič in Eme Kraševec. 
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»Bovško društvo Od ovce do izdelka« z mojstrsko izdelanimi pletenimi in polstenimi izdelki iz domače volne zgovorno 

bogati ponudbo značilnih bovških spominkov. 

Društvo je nastalo na pobudo že triletnega druženja neformalne skupine lokalnih pridelovalcev in izdelovalcev, ki želijo 

domačinom in obiskovalcem Bovške ponuditi avtentičen izdelek brez posrednikov. Društvo Od ovce do izdelka z namenom 

ohranjanja etnološke dediščine trenutno združuje okoli 25 članov, deli pa se na dva sektorja delovanja: lokalno prehrano in 

izdelavo volnenih izdelkov. V zadnjem času so žene zelo razširile svojo ponudbo. V njihovo trgovino v Podeželski hiši v Bovcu, kjer 

članice društva predvsem ob večerih prostovoljno prodajajo svoje mojstrovine prihajajo številni turisti. Izdelki niso le spominki, 

so uporabni in primerni za darila. Ponujajo tople pletene puloverje, brezrokavnike, nogavice, rokavice,… Med polstenimi izdelki 

pa so vabljivi copati, klobuki in nakit. Vse izdelke naredijo iz volne, ki jim jo dajejo bovški rejci ovc. Prede jo mojster iz Žirovnice. V 

društvu upajo, da bodo sčasoma prišli do svojega predilnega stroja.  

 

 

Trgovinica Podeželska hiša v Bovcu (Epicenter, leto XII, n. 6, 2011) 

 
 

Predstavitve Društva na prireditvah 
 
 
 
 
 
 
 



Ekološka kmetija pri Šuštarju se nahaja v vasi Hotemaže pri Kranju. Njen gospodar je Primož Krišelj, po stroki diplomirani 

živinorejec. Na kmetiji redijo 150 ovac jezersko-solčavske pasme. Redijo jih za meso in plemenske živali, na poseben način 
impregnirano volno pa so uporabili za izolacijo svoje nove, energetsko varčne hiše. Volna slovenskih rejcev sicer zaradi nizke 
cene in nezanimanja za odkup redno konča na smetišču.  

Skrb za okolje je za našo prihodnost nujna, postaja pa tudi dober posel na različnih področjih. Primož Krišelj ima ekološko 
kmetijo in novo hišo je zgradil v tem duhu: z naravnimi materiali (les in ilovica, za polnilo lesenih sten je uporabil - volno lastnih 
ovac)! Velik poudarek dajejo izobraževanju. Zato na kmetiji pripravljajo raznovrstne izobraževalne delavnice za otroke in odrasle. 
Izobražujejo tudi o ekološki gradnji in izolaciji z ovčjo volno – vse na podlagi lastnih izkušenj, seveda. Otrokom ponujajo prikaz 
striženja ovac "od ovce do puloverja. Ovco ostrižejo, volno operejo in posušijo, nato jo razčešejo, spredejo in stkejo. Otrokom 
pokažejo avtohtone slovenske pasme živali in razvojno pot od ovce do puloverja. 

"Ovce strižemo v tem času, ampak pralnice za volno pa v Sloveniji nimamo," je nizal zanimivosti in pokazal volno, ki jo je ostrigel 
z ene od ovac - s takšno volno je izolirana njegova ekološka hiša!  

  

Volno za ekološko hišo je pral v Avstriji. V Sloveniji imamo 120.000 ovac, a nobene prave pralnice volne. Tu pa se zgodba o tem, 
kako izkoriščamo tržne niše in kakšne zagate čakajo ekološko usmerjene ljudi, šele začne. "Imam 150 ovc in nasploh se ukvarjam 
s kmetijstvom. Zato sem se odločil, da bo domača volna ekološko in toplotno najbolj primerna izolacija pri moji novogradnji. A v 
Sloveniji volne nisem mogel oprati tako, da bi bila volna ekološko nesporna, obenem pa brez neprijetnega vonja. Edina taka 
pralnica v Sloveniji in okolici je v Avstriji, na Tirolskem. In tako sem tri tone volne zvozil tja in nazaj..." pripoveduje o tem, kako je 
umiranje tekstilne industrije prehitelo ekološko zavest. "Spomnim se, da je imela podobno pralnico nekoč tekstilna tovarna 
Sukno v Zapužah pri Begunjah, a to je res že zgodovina!" 

Seveda pa pranje volne na ustrezen način ni povsod nujno: "Večina ovčerejcev je tudi kmetov in volno perejo sami. Bodisi v 
velikih posodah ali pa jo pustijo na dežju, obešene v posebne mreže. Za osnovno uporabo oziroma prejo to zadošča. Tudi nekoč 
smo imeli ovce, a tudi pralnice volne in tekstilno industrijo. Zdaj se tudi s prejo volne ukvarjajo redki, prav tako tudi s pranjem. In 
če hočeš ekološko hišo izolirati s toplo volno domačih ovac, je treba pač vzeti pot pod noge. 

 

La casa ecologica a basso consumo energetico isolata con la lana di pecora prodotta localmente. 

 
 
 



Knjiga Naša ovca in njena volna – Jezersko-solčavska ovca na Solčavskem 
 
Naše avtohtone pasme so naravno bogastvo, katerega vrednost smo na srečo še pravi čas spoznali in jih uspeli ohraniti za nas in 
naše potomce. So bogat vir vzdržljivih genov, ki jim omogočajo preživetje v najtrših življenjskih pogojih in nam dajejo proizvode 
tudi takrat, ko sodobne, bolj proizvodne pasme komaj preživijo. Ena takšnih robustnih pasem je jezersko-solčavska ovca, ki je kot 
naravna in kulturna dediščina dobila priznanje v knjigi Naša ovca in njena volna – Jezersko-solčavska ovca na Solčavskem. 
Poudarek je na volni in njeni uporabi na več različnih načinov: od pletenja do polstenja. 
 
Vsak od avtorjev je strokovnjak na svojem področju, ki je predstavljeno v knjigi: pregled zgodovinskega razvoja pasme in njenega 
pomena za Solčavsko, selekcijsko delo pri tej pasmi in ohranjanje njenih dobrih genov, pogled rejca na ovco in življenje z njo, 
uporaba ovčetine in jagnjetine za lokalno prehransko oskrbo. Glavni poudarek pa je namenjen volni, ki je bila nekoč eden izmed 
redkih virov za izdelavo oblačil, pa so jo žal umetne snovi izrinile na rob, danes pa se kot naravno vlakno z velikimi koraki vrača 
nazaj. Literarni užitek bodo bralci doživeli v zgodbicah o spominih domačinov na pašo ovc, za boljše razumevanje pa je dodan 
slovarček ovčerejskih izrazov. 
 
 

                                      
 

                                                    
 

 
 
 
 



Festival ovčje volne v Solčavi 
 
Eden izmed proizvodov, ki ga daje avtohtona jezersko-solčavska ovca, je volna. Lahko jo uporabimo na različne načine in eden 
izmed njih je polstenje. Znanje tega je pred nekaj leti na Solčavsko prinesla Vida Matk, ki je spodbudila domačinke, da so začele 
ustvarjati izdelke iz polsti in jih tudi zaščitile pod blagovno znamko »Bicka«. Njihovi umetelni izdelki so slavo solčavskih filcark 
ponesli iz Solčavskega po vsej državi in tudi dlje. 
»Bicka« je ime tudi festivala ovčje volne, ki je letos v Solčavi potekal že drugič. Na njem predstavijo lične in uporabne polstene in 
volnene izdelke. Letos je predstavitev zaokrožila izvrstna modna revija polstenih izdelkov solčavskih filcark in gostujočih 
ustvarjalk iz Slovenije in Gorskega Kotarja.  
Festival Bicka je vzbudil svetal pogled v prihodnost tako zaradi izjemno lepih izdelkov kot tudi zaradi pestre ponudbe, ki se iz leta 
v leto povečuje in zbuja upanje v obstoj ovčereje in ohranitev odročnih biserov naše dežele, ki bi brez obdelane krajine ostali tudi 
brez obiskovalce in s tem dodatnih možnosti za trženje. Uspeh festivala pa je tudi dokaz, kako pomembno je da sodelovanje vseh 
ljudi, ki jim veliko pomeni razvoj domačega kraja. 
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Polstene tapiserije solčavskih filcark 

Finska je vodilna država na področju uvajanja sodobnih načinov predelave volne in hkrati oživljanja tradicionalnih obrti. Zato so 

se solčavske filcarke odpravile na Finsko, kjer so se seznanile s prizadevanji lokalne iniciative za obujanje starega načina 

predelave volne – izdelave polsti. Tam so se srečale z ljudmi, ki so zaslužni za ponovno oživljanje in razvoj te zanimive stare obrti.  

Med obiskom so se preizkusile v izdelavi polstenih tapiserij in vse udeleženke so pridobile certifikat njihove strokovne šole. V 

mestu Jyväskylä so si ogledale številne galerije in muzeje finske umetnosti, v okolici mesta Jämsä pa male obrate in galerije, kjer 

volno predelujejo in prodajajo izdelke.  

Vsaka od njih je domov prinesla tapiserijo, ki jo je po svoji zamisli izdelala na Finskem. 

 

  

 

                                                 

Foto: Marjana Cvirn 

 

 

 

 



Soven 

Podjetje Soven d.o.o. iz Selnice ob Dravi je proizvodno podjetje za predelavo naravne ovčje volne in proizvodnjo volnenih 
izdelkov. Letno odkupimo in predelamo okoli 70 % volne slovenskih rejcev ovac, žal pa je še veliko takih rejcev, ki volno mečejo v 
odpadke ali jo sežgejo. Že nekaj let smo iskali razvojne možnosti, kako porabiti viške volne za uporaben, ekološko neoporečen in 
tržno zanimiv izdelek. In to je to!... Zavest ljudi o uporabi bioloških izdelkov se povečuje. Želijo si ne le zdravo hrano, ampak tudi 
zdravo bivalno okolje. 
Uporabljamo volno slovenskih avtohtonih pasem, največ jezersko solčavske pasme, ki ima še vedno odlično vlakno za produkte 
ki jih delamo. Vsa volna je več ali manj lokalna  in se uporablja za tekstilne proizvode za uporabo na domu kot so prešite odeje , 
nadvložki, vzglavniki, tkana pregrinjala, tkani tepihi, unikatne pletenine kot oblačila (100%slovenska volna). 

Podjetje Soven je izvedlo zelo zahteven projekt razvoja izdelkov, med drugim večplastno biološko strukturo posteljnine, kar 
pomembno vpliva na kvaliteto spanja posameznika v tovrstni posteljnini. V podjetju Soven izvajao pestro ponudbo delavnic, 
izobraževanj, usposabljanj, seminarjev, predavanj in ogledov, s katerimi se zavzemajo za ohranjanje slovenske tradicije, 
ekologijo, vzpodbujajo lokalno samozadostnost in predvsem predelujejo slovensko ovčjo volno. 

Trudimo se obujati tradicionalne tekstilne tehnike, ter jih na svež in moderen način predstavljati širši javnosti. V ta namen smo 
letos odprli nove proizvodne prostore z učilnicami in večnamensko dvorano, kjer bi radi posredovali znanje in izkušnje 
preteklosti v prihodnost.  
 
Poleg standardnih izdelkov podjetje izdeluje izdelke po meri kupca. Osnovna dejavnost podjetja Soven je mikanje in predenje 
naravne ovčje volne. Unikatne ročne pletenine nastajajo v okviru organiziranega osebnega dopolnilnega dela na domu po vsej 
Sloveniji.  
Poleg posteljnega programa in gospodinjskih dodatkov podjetje Soven proizvaja volnene gradbene, tapetniške in oblačilne filce 
in bio volneno izolacijo za ekološko varčne zgradbe. Podjetje se osredotoča na polstenje, ki je ena najstarejših tehnik tekst ilne 
umetnosti, ki se v sodobni obleki uveljavlja tudi v modernem oblikovanju in kot metoda , ki podpira procese zdravljenja. 
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