
ECCP delavnice so sestavljene iz 4 sklopov. Sledijo si od 1-4. Delavnice 

so vodene postopoma oz. po težavnosti. Namenjene so začetnikom 

barvanja s Copic markerji, vsem izdelovalcem voščilnic, albumov, 

knjig in predvsem tistim, ki bi se radi naučili perfektno pobarvati 

odtise štampiljk s svetovno najbolj priznanimi japonskimi Copic 

markerji.  Posamezno delavnico je mogoče kupiti skupaj s Copic 

Sketch markerji ali pa brez markerjev, če jih že imate. Delavnice 

vodim Zdravka Rihtaršič, Certificated Europian Copic Instructor. 

 

 

 

Copic delavnica ECCP 3 z markerji 

 

Nakup delavnice s Copic markerji. Vključuje vodenje delavnice po priporočilu evropskega programa za barvanje s 

Copic markerji (ECCP). Markerji vključeni v delavnico s polno ceno 100€, so:  

1. Copic Sketch  BG10 

2. Copic Sketch  BG11 

3. Copic Sketch  BG53 

4. Copic Sketch  BG57 

5. Copic Sketch  G19 

6. Copic Sketch  E43 

7. Copic Sketch  E42 

8. Copic Sketch  E41 

9. Copic Sketch  YG01 

10. Copic Sketch  YG03 

11. Copic Sketch  YG63 

12. Copic Sketch  E84 

To so le osnovni markerji za izvedbo delavnice. Če imate svoje Copic Sketch ali Ciao markerje v katerihkoli odtenkih 

jih prinesite s seboj na delavnico! Ravno tako prinesite markerje iz prejšnjih delavnic.  Skripto ECCP in delovne liste 

prejmete na delavnici. Delavnice vodim Zdravka Rihtaršič Certificated Europian Copic Instructor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copic delavnica ECCP 3 brez markerjev 

 

Nakup delavnice z lastnimi markerji po priporočilu. Vključuje vodenje delavnice po priporočilu evropskega programa 

za barvanje s Copic markerji (ECCP).  Cena delavnice z lastnimi markerji po priporočilu je 21€. 

Če imate svoje Copic  Sketch ali Ciao markerje v katerihkoli odtenkih jih prinesite s seboj! Ravno tako prinesite 

markerje iz prejšnjih delavnic. 

Obvezno pa morate imeti priporočene markerje v barvnih sklopih: modro zeleni odtenki, temno rjavi, zeleno-

rumeni odtenki in po možnosti nekaj dodatnih barvnih sklopov. 

 

To pomeni, da se lahko udeležite delavnice z lastnimi markerji, v kolikor imate 

priporočene markerje v modro-zelenih odtenkih (vsaj 4 kompatibilne markerje, 

lahko Sketch ali Ciao), v barvnih sklopih:  

1. BG10 

2. BG11 

3. BG53 

4. BG57 

5. G19 

Lahko so podobni kompatibilni barvni sklopi po 4 ali še bolje 5 markerjev odtenkih modro-zelene BG. 

 

Imeti morate tudi markerje v temno rjavih odtenkih: 

1. E43 

2. E42 

3. E41 

4. E84 

Lahko so tudi podobni barvni sklopi po 4 ali še bolje po 5 markerjev v temno rjavih odtenkih. 

 

Imeti morate tudi markerje v rumeno-zelenih odtenkih: 

1. YG01 

2. YG03 

3. YG63 

 

Lahko so tudi podobni barvni sklopi po 4 ali še bolje po 5 markerjev v rumeno-zelenih odtenkih. 

 

Skripto ECCP in delovne liste prejmete na delavnici. Delavnice vodim Zdravka Rihtaršič Certificated Europian Copic 

Instructor. 


