
Festival solzic je hommage koroški pokrajini pod Uršljo goro. Je poklon dediščini iz naslova kulture, narave, tradicije, življenja 
in človeka. Je kulturno-turistični projekt, ki napleta zgodbe in jih ponuja v doživetje. Je zgodba besede, ki je vedno sinonim 
doma. Je priznanje pisani besedi, kot jo je zapustil Prežih in je priznanje izjemni literarni posebnosti Koroške – bukovništvu. 
Je prireditev Občine Ravne na Koroškem, ki gradi samozavest, samopodobo in ponos ter slovensko Koroško postavlja nazaj 
na zemljevid Slovenije! Letos praznujemo 5. obletnico festivala.

POVEZUJEMO KRAJE S FESTIVALI CVETJA!

Poklon Koroški pod Uršljo goro

Organizator: Društvo za turizem in življenje – Solzice Ravne in ZKŠTM
 Prežihova 7,2390 Ravne na Koroškem, p. p. št. 5
 Tel.: 031 828 694; 041 759 490



PROGRAM
Petek, 18. maj, STROJNA: KRES BESED

LIKOVNI TABOR: 
sodeluje Kulturno društvo koroških likovnikov.  

LITERARNI TABOR: 
sodelujejo učenci šol iz avstrijske in slovenske Koroške ter 
Kulturno društvo literatov Mežiške doline in Literarno 
kulturno društvo Beseda iz Dravograda.

OTVORITEV FESTIVALA: 
Strojna, ob 18. uri.
Bogat kulturni program; prvič bomo slišali skladbo Slavka 
Avsenika, namenjeno Festivalu Solzic; zapela jo bo 
Marjana Mlinar.

VENEC SOLZIC: 
prejme ga koroški kantavtor Milan Kamnik.
Na prizorišče bo z avtobusne postaje Ravne na Koroškem 
ob 17. uri odpeljal poseben avtobus.

POSEBNOSTI FESTIVALA SOLZIC 2018:

1. Na Strojni bo izvedena skladba  SLAVKA AVSENIKA, ki jo je mojster narodne glasbe napisal posebej za Festival solzic in nosi  
    naslov »Pozdrav Koroški«.
2. V Kotljah se bo s svojim Festivalom alpskega cvetja predstavil ZAVOD ZA TURIZEM BOHINJ;
    gre za oblikovanje novega turističnega produkta: »Cvetlični festivali Slovenije«.
3. Na pošti Kotlje bo od 19. maja do 2. junija, v času obratovanja pošte, na voljo poseben poštni žig, posvečen Festivalu solzic.

Sobota, 19. maj, KOTLJE: POKLON PREŽIHU

KOTL'JADA: od 9. do 14. ure

KOROŠKA TRŽNICA: od 9. do 17. ure

KULTURNI PERPETUUM MOBILE: od 12. do 17. ure

MILENIJSKA FOTOGRAFIJA: ob 11. uri Hrvatov travnik, 
režirana fotografija, posneta iz zraka.
Obiskovalce prosimo, da oblečejo belo obleko oz. majice, saj 
bodo sooblikovali cvetove belih solzic.

POZDRAV IZ PEKLA:
Obisk Pekla ob 11. in 14. uri z vodičem, 
odhod od Solzice velikanke v Kotljah.
Poseben dodatek  – peklenska kulinarika: hudičeva slina, veliki in 
mali grehi, peklenski namaz, luciferjeva slina. 
Prosimo za primerno obutev, čas hoje do Pekla je okoli 30 
minut iz Kotelj.
Skupine lahko kadar koli naročijo poseben obisk Pekla 
tel. št. 041 759 490.



SLEDI FESTIVALA SOLZIC
Koroški vrt / Kotlje
Na prostoru med potokom Hotuljščico in pokopališčem, na katerem je pokopan Lovro Kuhar-Prežihov Voranc, smo v življenje obudili 
koroški gartlc (koroški vrt) in ga zasadili z nekaterimi rastlinami tega okolja. Pokrovitelj: Arboretum Volčji Potok; posvojitelj: Šolski 
center Ravne na Kor.

Solzica velikanka iz jekla / Kotlje
Jekleni simbol Festivala solzic, Koroške in njenih ljudi. Poklon dediščini, odraz lepote poduršeljskega sveta in ponos železarske 
tradicije. Pozdrav iz literarne pokrajine z imenom Koroška. Tri veje solzic za tri koroške doline: Mežiško, Dravsko in Mislinjsko. Po pet 
cvetov na vsaki veji za elemente turizma, ki jih je zaznati tudi v logotipu Festivala solzic: voda, zemlja, zrak, jeklo in ogenj.

Pozdrav iz Pekla
Inscenirana zgodba, ki se odvija na avtentičnem prostoru Pekla, po črtici Prežihovih Solzic. Govori o naravi pod Uršljo, vodi, ljudskih 
običajih ter izpostavlja nekaj »peklenske kulinarike«: hudičevo slino, velike in male grehe, peklenski namaz in luciferjevo slino.

Vodna klop in kažipoti do Pekla
Vodno klop pod Peklom smo postavili v okviru Festivala solzic; kot poklon vodnemu bogastvu v naročju Uršlje gore. Kažipoti bodo 
olajšali iskanje Prežihovega pekla.

Pozdrav Koroški 
Skladba Slavka Avsenika, ki jo je mojster narodnozabavne glasbe napisal posebej za Festival solzic. Prvič jo bomo slišali v izvedbi 
Marjane Mlinar na Strojni, v petek, 18. maja.



Da bi dali cvetličnemu bogastvu Bohinja, Triglavskega narodnega parka in Slovenije pravo veljavo, da bi vzpodbudili spoznavanje alpskega cvetja, 
znanstvenih spoznanj in ustvarjalnosti, povezane z njim in da bi obiskovalcem in domačinom omogočili bogatejše doživljanje bohinjske narave in kulturne 
dediščine, smo se odločili, da v času, ko se razcveta največ samoniklega cvetja, nekaj dni posvetimo cvetličnim temam. Srce festivala predstavljajo 
vsakodnevni vodeni botanični pohodi, kjer pod vodstvom domačih vodnikov in botaničnih strokovnjakov lahko spoznavate cvetlično bogastvo Bohinja in 
njegove okolice. 
Ob praznovanju 240-letnice prvega pristopa na Triglav bodo letošnje festivalsko dogajanje spremljale štiri alpske cvetlice, ki v svojem imenu nosijo Triglav: 
Triglavski svišč, Triglavska neboglasnica, Triglavski dimek in Triglavska roža.

Drobci iz programa:
Sobota, 19. 5., in nedelja, 20. 5. 2018, od 10.00 do 15.00 v Ukancu: Zlatorogova pravljična dežela
Sobota, 26. 5., cel dan pred Kulturnim domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici: Domača tržnica z Marijo Merljak in Otvoritvena slovesnost 
12. Mednarodnega festivala alpskega cvetja
Sreda, 30. 5. 2018, ob 9.00 v Centru TNP v Stari Fužini: Strokovni posvet na temo štirih triglavskih rož
Sobota, 2. 6. 2018, ob 18.00 v Kulturnem domu Joža Ažmana: Po sledeh štirih srčnih mož
Sobota, 9. 6. 2018, ob 18.00 v centru TNP v Stari Fužini - Za vsako bolezen rožca raste, niso pa vse rožce za vse ljudi, strokovno predavanje Sanje Lončar

Celoten program je objavljen na spletni strani: www.bohinj.si/alpskocvetje/
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