
Projekt je nastal s fi nančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in 
šaleške doline. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sobota, 17. 9. 2022
ROBANOV KOT

Prigon in zbiranje plemenskih jagnjic
Vabljeni na ROŽNI VRH na prigon ovac iz 
planin. Prikazal se bo odbir ovac in striža. 
Avtomobile lahko pustite pri kmetiji Roban 
in se peš podate do Rožnega vrha (cca. 
2 h hoje) ali na Knežjem (cca. 30 min hoje).

Sobota, 24. 9. 2022
SOLČAVA, CENTER RINKA

Volneni Butik Bicka
Razstavno prodajni prostor volnenih izdelkov.

Delavnica polstenja - Franc in Liza Filc 
Prijave na 070 870 408 - Špela Orešnik

Odprtje razstave slik olje na platnu 
umetnika Stevana Đukića 
Glasbena spremljava - Brigita Petre

Nedelja, 25. 9. 2022
SOLČAVA, PRIREDITVENI PROSTOR

Prigon in zbiranje plemenskih jagnjic

15.00 -
18.00

09.00 - 
13.00

16.00 - 
18.30

19.00

08.00 - 
10.00

Sveta maša v župnijski cerkvi Marije 
Snežne in po maši voden ogled cerkve.

Okušamo volneno - tržnica volnenih 
izdelkov, izdelkov domače obrti, jedi …
»Solčavska kuhna« - Dobrote iz ovčetine 
in druge domače dobrote: masunk, štruklji, 
mlečni in mesni izdelki, sladice …
Delavnica polstenja za otroke

Ogled razstavljenih živali

Modna revija »Volnena kultura«
Ročno polstena in volnena oblačila, obutev 
in modni dodatki. (Društvo solčavskih fi lcark 
BICKA z gosti)

Okrogla miza s prodajo plemenskih 
jagnjic in dražbo s strokovnim komentarjem. 
(Društvo rejcev ovc jezersko-solčavske pasme 
in LAS ZSŠD)

O volni - prikaz striženja, mikanja predenja in 
odbire volne.

Festival spremlja glasbena skupina 
Kranjci z etno-zabavnim programom
Moderator - Nejc Slapnik

09.30

10.00 -
18.00

10.00 - 
16.00

12.00

13.00

13.30 -
14.00

⋅ Razstava Olje na platnu, Stevana Đukića ter 
razstava Sprehod v naročje Alp, Center Rinka

⋅ Možen nakup oblačil, predstavljenih na modni 
reviji, prireditveni prostor

⋅ Prodajno razstavni prostor, Volneni butik BICKA 

⋅ Prodajno razstavni prostor ateljeja Franc in Liza filc
⋅ Prodajno razstavni prostor Atelje Majnik
⋅ Razstava fosilov iz srednjega triasa, zbirka krajevnih 
metuljev in zelišč, župnišče

Dodatna ponudba
v nedeljo

Nedelja,
25. september 2022


