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vas Solčava,
krajinski park Robanov kot,
krajinski park Logarska dolina,
Matkov kot - Podolševa
Solčavska panoramska cesta

SOLČAVSKO
Občina Solčava
•
•
•
•

102 km2
53 gorskih kmetij
517 prebivalcev
120.000 obiskovalcev

Posebnosti in značilnosti območja
• povprečna velikost solčavskih kmetij 145 ha

(posebnost v Alpah)

• na 15 kmetijah ekološko kmetovanje, ostale gospodarijo sonaravno
• 1/3 kmetij usmerjenih v turizem
Marko Slapnik

Center Rinka – zavod za turizem in trajnostni razvoj
Solčavskega
041 467 122, marko.slapnik@solcavsko.info

www.solcavsko.info

Blagovna znamka
Latvica Solčavskega
(2001)

živila – prodaja na kmetijah,
prodajno mesto pod slapom Rinka
• zgornjesavinjski želodec (geografska zaščita)

• turizem v tesni povezavi z ostalimi panogami

(kmetijstvo, gozdarstvo, obrt)

• 26 nosilcev dopolnilnih dejavnosti registriranih preko 50 dejavnosti
• preko 80% površine – varovana območja

(dva krajinska parka, Natura 2000)

Polstenje - filcanje volne (2005)

avtohtona jezersko-solčavska pasma ovc

• suhomesnati izdelki

• volna kot odpadek

• mlečni izdelki

• pozabljeno opravilo – ponovna oživitev

• drobni pekovski izdelki

• nov pristop (skupinsko delo, modni oblikovalski pogledi)
• kreativno ustvarjanje, modne revije, video, razglednice
• skupni razstavno prodajni prostor, registracija osebnega dopolnilnega dela

Solčavski gorski les (2006)

Razvoj lokalnih produktov
spodbujanje proizvodnih verig
Strategija in načrt trženja lokalnih produktov
• les – od drevesa do pohištva,
• volna – od ovce do obleke,
• kulinarika – iz narave na krožnik,

gorski les slabo vrednoten, znanje starih mojstrov,

• solčavski marmor – od kamna do posode

velike količine kvalitetne surovine – izvoz okroglega lesa
• študijski krožek (lastniki gozdov, gozdarji, predelovalci lesa, arhitekt idr.)
• projekt Solčavski gorski les (Leader) - strokovnjaki Gozdarskega inštituta
Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, arhitekt, mizar, tesarji...
• Povezava z občinskimi projekti (Turistična infrastruktura, Stara nova Rinka...)
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CENTER RINKA – večnamensko
središče za trajnostni razvoj odprto 2011
• Projekt “Stara nova Rinka“ - občina Solčava in Norveški finančni mehanizem
• Center Rinka - zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
• Turistično informacijska točka
• multimedijska dvorana
• razstave (stalna, gostujoče)
• razstavno prodajni prostor
• podjetniški inkubator, seminarski
prostor

Razstava: Solčavsko – sprehod v naročje Alp
Razstavno prodajni prostor za izdelke iz območja

Solčavski filc
BICKA, polstena volna na Solčavskem
– entuziazem, kreativnost, skupno delo
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Stenske tapiserije v Centru Rinka


Vida Matk se navduši za polstenje in začne delati na Solčavskem



Prvi tečaji polstenja





(2004)

( 2005, 25 žensk iz Solčave in Luč, Zadruga Solčava)

Skupno delo, poskusi, delavnice, projekti (načini polstenja, barvanje volne, projekt
‘Volneno’ 2006 – CD, vzajemno učenje z oblikovalci, razstave (Ljubljana, Slovenj Gradec), modne
revije, stiki s tujino (Hrvaška, Črna gora, Finska), ureditev razstavnega prostora ‘Bicka’ …)
Prikazi, predstavitve in delavnice polstenja po vsej Sloveniji

(Savinjska, Koroška,

Prekmurje, Gorenjska, Notranjska, Dolenjska, Bela Krajina)


Registracija blagovne znamke ‘Bicka’

(2008, spletna stran, nalepke…)
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Solčavski filc
BICKA, polstena volna na Solčavskem
– entuziazem, kreativnost, skupno delo
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Spodbujanje
izdelave in prodaje
lokalnih izdelkov
Prireditve in dogodki
Festival gorskega lesa, Solčavski dnevi, Festival ovčje
volne ‘Bicka’…
Turistični programi



Projekt ‘Naravno.Tradicionalno.Ustvarjalno’

(otroške delavnice, ekskurzija in ustvarjanje

Prikazi, predstavitve, delavnice polstenja in zabavne
filcane igrarije…

na Finskem, knjiga ‘Naša ovca in njena volna’)


Oblikovanje in izdelava dekoracije za Center Rinka



Strategija in načrt trženja lokalnih produktov



Festival ovčje volne ‘Bicka’



Razstave, delavnice, kreativno nadaljevanje…

(2010 – 2011)

(2011)

(2011, 2012, modna revija, razstava…)

Občinski projekti
Občinske ovce – solčavke (urejen ‘farovški’ hlev, ovce na
paši nad cerkvijo), Center Rinka, projekt DogodkiIdentiteta-Kvaliteta, v načrtu Rokodelski center…

HVALA ZA POZORNOST.

Marko Slapnik, Center RINKA, marko.slapnik@solcavsko.info, www.solcavsko.info
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