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FESTIVAL  SOLZIC 
22.5. – 25.5.2014 

 

 
NOVA PRIREDITEV 

 
Festival solzic kot hommage posebnosti življenja Koroške pod Uršljo goro in povabilo na turistični 

užitek kulture in narave. 
 
Konec maja se bo na prostoru Občine Ravne na Koroškem odvijal Festival solzic, kot kultrno-zabavno-
turistična prireditev, s poslanstvom kulturno-turistične prireditve za domačine ter goste iz bližnje in 
daljne okolice. Prireditev je nova, njeni cilji so: povezati koroške občine v prepoznaven turistični 
produkt Koroške, izpostaviti Koroško kot zanimivo turistično destinacijo, vrniti Koroško na zemljevid 
Slovenije, posebej opozoriti na dogodek 25. maja ob 12. uri – »Solzico miru« (apel po miru, ki bo iz 
osrčja Koroške – Kotelj pod Uršljo goro, dosegel vsa tista mesta, ki so mesta glasnik miru po svetu 
(okoli 130 je vseh, aktivnih je 40); le ti bodo naslednje leto povabljeni pod Uršljo goro po turistični 
liniji in sicer na prireditev »Roža miru-Kotlje, Koroška, Slovenija)... in mnogo več! 
 
Festival solzic postavlja v ospredje solzice; Prežihove in tiste, ki simbolizirajo pestrost narave! Festival 
solzice je poklon Prežihu in poklon diverziteti narave, kulture, dediščine, tradicije, življenja in človeka 
pod Uršljo goro. To bo turistična prireditev v okviru kulture. Gre pa tudi za to, da poleg kakovostne 
turistične prireditve, slovenska Koroška znova najde mesto na slovenskem zemljevidu ter, da se 
hkrati obe Koroški (avstrijska in slovenska) predstavita kot en prostor, sicer zgodovinsko razdvojen.  
 
Festival, ki traja 4 dni (2 dni poteka na Ravnah in 2 dni v Kotljah ter na Prežihovi bajti) nosi s seboj 
različne prireditve, z željo, da v tem izpostavljenem času, vsakdo najde nekaj zase. 
 
Festival solzic bo Praznik Koroške in bo regijskega pomena; na prireditvi »Solzica miru«, na programu 
v nedeljo, 25. maja ob 12. uri, naj bi se srečali, prvič v zgodovini vsi koroški župani, občine in občinski 
sveti. Za pokroviteljstvo in prisotnost na prireditvi se dogovarjamo s kabinetom predsednika Boruta 
Pahorja, navzoči pa naj bi bili tudi župani iz avstrijske Koroške tisti, ki sodelujejo v projektu GEOPARK 
KARAVANKE in drugi... Festival organizira Občina Ravne na Koroškem. 
 

Korošci smo vedno za mušter bili! 
Konec šmarna vam želimo pripraviti dogajanje za razpoloženje ponosa na tradicijo življenja pod 

Uršljo in radosti druženja v imenu pomladi, prijateljstva, ljubezni in miru. 
 
Lep pozdrav, 
Renata Picej, koordinatorka festivala 
041/759 490         24. marec  2014 


