Pot najlepših
razgledov

LEGENDA:

SPC – Solčavska panoramska cesta
SPC razširjena
Razgledne točke in kmetije
Tematske, sprehajalne in lahke
planinske poti
Državna meja
Točke obiska na Solčavski panoramski cesti
1 - Solčava, začetek poti –
starodavna vas na pragu brezmejne lepote
2 - Turistična kmetija Ramšak –
voda in hrana posebnih moči
3 - Kmetija Macesnik –
moč vode, lepota lesa
4 - Turistična kmetija Rogar –
pot do bivališča jamskega medveda in
ledenodobnega lovca
5 - Cerkev Svetega Duha in
turistična kmetija Strevc –
beli golob in meditacija
6 - Izvir kisle vode – vir življenja
7 - Razgledna točka in izletniška
kmetija na Klemenčem –
najlepši panoramski razgled
8 - Razgledna točka Pastirkovo –
tradicija slovenskih visokogorskih kmetij
9 - Turistična kmetija Žibovt –
najboljše iz mleka in lesa
10 - Turistična kmetija Gradišnik –
lov in lokostrelstvo na obali jezera, ki ga več ni

11 - Soteska Lamotje –
bivališče zmaja Lintverja
12 - Logarska dolina –
najlepša alpska dolina v Sloveniji
18 - Solčavska tisa –
veličastna priča stoletij
19 - Solčava, zaključek poti –
stoletja trden in topel dom v naročju gora
13 - Planinski dom Majerhold –
gozd in gozdni sadeži
14 - Razgledna točka in turistična
kmetija Perk – zelišča in čaji
15 - Razgledna točka Matkov kot
in turistična kmetija Matk –
osupljiva igra narave
16 - Izletniška kmetija Bukovc –
najvišji vrh in najvišja kmetija v Sloveniji
17 - Planina Grohot in planinska
koča v Grohotu – pastoralna idila

Skupna dolžina Solčavske panoramske ceste 37 km / Zelena
pot 21 km (12 točk) / Modra pot 8 km (3 točke) / Oranžna pot
6 km (2 točki) / Rumena črta 2 km (1 točka) / Prekinjena pot:
15 tematskih, sprehajalnih in lahkih planinskih poti / 4 vstopne
točke: Solčava, Logarska dolina, Zgornje Sleme s koroške strani in
mednarodni mejni prehod Pavličevo sedlo iz Avstrije.

INFORMACIJE – TIC
Center Rinka, večnamensko
središče za trajnostni razvoj
Solčavskega
Solčava 29, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 839 07 10
E-pošta: info@solcavsko.info
Splet: www.logarska-solcavsko.si,
www.solcavska-panoramska-cesta.si,
www.solcavsko.info

Zgodba Solčavske panoramske ceste –
o pastirčku, ki išče svoje ovce

Kam se odpraviti peš

Pastirčku Krištofu, daljnemu potomcu deteta, ki ga je
na pragu cerkve z zibko vred odložila povodenj, ki jo je
povzročil zmaj Lintver, je v hudi nevihti ponoči ušlo pet ovac.
Pastirček se odpravi na pot in za pomoč prosi vse dobre
ljudi, še posebej otroke, ki vidijo stvari, ki jih odrasli ne
moremo več, pa tudi Lintverja mlajšega, potomca zmaja, ki
je nekoč kraljeval v jezeru, kjer je danes Matkov kot.
Stari Lintver je pred davnimi časi prekljuval steno med
Klemenčo pečjo in Orlovcem, ki je zadrževala jezero, da se je
le-to izlilo, pri tem pa je macesen s sedmimi vrhovi ubil zmaja.
Pastirček pošteno obljublja vsakemu, ki mu pomaga prignati
izgubljene ovce v stajo, nazaj v Solčavo, prikupno nagrado.
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1. Tematska pot do Solčavske tise, 1 h in 15 min (krožna pot)
2. Tematska pot Fidov gaj, 1 do 2 h
3. Tematska pot Šikančeva zijavka, 10 min
4. Tematska pot do Potočke zijavke – Medvedova pot, 2 h od prenočišč Valentina, 1 h od
turistične kmetije Rogar
5. Pot na planino Grohot, 40 min
6. Planinska pot Matkov kot, 30 min do Lovske koče v Matkovem kotu
7. Planinska pot Matkov škaf, od Lovske koče v Matkovem kotu 2 h
8. Tematska pot po Logarski, 3 h (celotna pot v eno smer, 7 km)
9. Pot do slapu Rinka, 15 min
11. Planinska pot na Klemenčo jamo, 1 h
12. Pot do izvira kisle vode, 1 h 15 min
13. Pot v Robanov kot, 1 h
14. Planinska pot na Strelovec, 2 h 30 min
15. Tematska pot Pravljični gozd, 30 min do 2 h

Sprehajalna pot

Solčavska panoramska cesta vas vodi s pastirčkom po
sledeh njegovih izgubljenih ovac iz Solčave po poti trdnih
gospodarjev in njihovih pastirjev, z dvajsetimi nepozabnimi
postanki.
Pastirček Krištof vam na vsaki točki razkriva delček zgodbe,
zmaj Lintver pa pastirčku in tudi vam nalaga naloge.
Pomagajte pastirčku najti njegovih pet ovac in sodelujte v
nagradni igri (več informacij v vodiču, ki je na voljo v Centru
Rinka, in na www.solcavska-panoramska-cesta.si).
Na Solčavsko panoramsko cesto se lahko podate z
avtomobilom, motorjem, kolesom ali jo prehodite peš. Pot
lahko izberete glede na to, kako potujete in koliko časa
imate na voljo.

10. Planinska pot na Okrešelj, 1 h

Tematska pot

Kako na pot

Lahka planinska pot

Na poti vas pričakujejo domače dobrote, številne naravne
in kulturne zanimivosti, raznolike aktivnosti in sobe za
prenočitev, pot pa vas usmerja tudi na 15 tematskih,
sprehajalnih in lahkih planinskih poti (prekinjena črta 1-15).

