V SOLČAVI PRVA MESTA NA NATEČAJU IZDELKOV IZ VOLNE OSVOJILI
IZDELKI IZ IDRIJSKEGA
V okviru projekta NOVI IZZIVI SLOVENSKE DROBNICE se je 14. septembra 2019 v sklopu 9. Festivala ovčje
volne BICKA v Solčavi odprla razstava izdelkov iz volne z naslovom PRINESI KAR IMAŠ.
Izdelke na razstavi so ustvarile roke izjemnih slovenskih ustvarjalk, ki prihajajo iz območij Lokalnih akcijskih skupin
- LAS s CILjem, LAS Notranjske, LAS Dolenjske in Bele Krajine ter LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Na natečaj, ki je bil objavljen 6. junija 2019, pa vse do 6. septembra 2019, je prispelo skupaj 47 izdelkov, od teh iz
območja vseh štirih LAS-ov 45, ter 2 izven območja sodelujočih LAS-ov. Izdelke je ocenila tričlanska strokovna
komisija v sestavi Urške Marolt, Jane Jezernik ter Ajde Krajnc.
Komisija je imela pri ocenjevanju in odločitvah težko nalogo, saj je bilo izdelkov, ki bi si zaslužili nagrado izjemno
veliko. Da so izdelki res odlični, kažejo številke, saj je polovica vseh ocenjenih izdelkov prejela nad 80 % vseh
možnih točk.
Razstavljeni izdelki kažejo na inovativnost ljudi slovenskega podeželja, da iz doma pridelanih surovin, z uporabo
različnih tehnik obdelave, znajo narediti izjemne izdelke, ki so izvirni, uporabni, kvalitetno izdelani, imajo vključene
elemente dediščine lokalnega okolja in so oblikovalsko dovršeni.
Z razstavo z naslovom »Prinesi kar imaš«, v okviru projekta sodelovanja med Lokalnimi akcijskimi skupinami z
naslovom »NOVI IZZIVI SLOVENSKE DROBNICE«, smo želeli spodbuditi večje število sodelujočih, da z uporabo
različnih tehnik uporabljajo surovino, ki je pridelana v Sloveniji. Prepričani smo, da nam je to v največji meri uspelo,
saj je razstava pravi čudežni mozaik, ki predstavlja pestrost slovenskih pokrajin.
Komisija se je v hudi konkurenci odločila podeliti prva tri mesta:
Komisija se je odločila, da podeli nagrado za 1. mesto za izdelek posamezne ustvarjalke in nagrado za 1. mesto
za skupno delo.
Nagrado za 1. mesto je prejela ALENKA RUPNIK iz Idrije, LAS s CILjem, za čudovite tkane izdelke iz
solčavske volne, za kolekcijo Prihaja jesen in Set za opremo interjerja
Nagrado za 1. mesto za skupno delo je prejela Gimnazija Jurija Vege, ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA, LAS s
CILjem, po zaslugi Maje Svetlik in Vlaste Lukek, za unikatni volneni tekač z idrijsko čipko,
Nagrado za 2. mesto sta prejeli Maja Žerovnik in Amanda Kladnik iz Gornjega Grada LAS Zgornjesavinjske
in Šaleške doline, za lučko.
Nagrado za 3. mesto sta prejeli Neža Plesnik iz Luč in Marjeta Majnik iz Solčave LAS-a, Zgornjesavinjske in
Šaleške doline, za »ženske in moške copate, imenovane »IN«,
Komisija je podelila dodatne nagrade še določenim izdelkom, ki so pri ocenjevanju prejeli 65 točk in več od skupno
75. V tem sklopu je nagrado iz območja LAS s CILjem prejela Manica Govekar iz Idrije, LAS s CILjem, za tople
pletene rokavice.
Iz območja Idrije in Cerknega je sodelovalo 9 ustvarjalk z vsaj 13 izdelki oziroma kolekcijami. Ustvarjale so
Marija Novak Boškovič, Čipkarska šola Idrija, Darja Frelih, Manica Govekar, Ivana Mikuž, Sonja Mlakar,
Jožefa Peternel, Metka Prezelj in Alenka Rupnik.

V okviru modne revije »Pletemo prijateljstva« - volneni mozaik so se v okviru Festivala Bicka v nedeljo, 22.
septembra predstavile kreatorke z ročno polstenimi in volnenimi oblačili in modnimi dodatki.
Iz Idrijskega je svojo odlično kreacijo - volnen plašč iz 100 % volnene tkanine v turkizno zeleni barvi,
kombiniran z ročno pletenino predstavila Darja Frelih, ki ustvarja unikatne izdelke pod blagovno znamko
Pletenine Jerca.
Čestitke in zahvala VSEM sodelujočim za sodelovanje!
Organizacija natečaja in razstave: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Občina Solčava.
Sodelujoči LAS-i: LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Dolenjske in Bele krajine.
Operacija ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020. Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska
skupina LAS s CILjem, ki jo zastopa vodilni partner Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja za
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Projektni partnerji operacije so: LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Dolenjska in
Bela krajina.

