
Pot najlepših 
razgledov



Solčavska panoramska cesta – 
pot najlepših razgledov

Solčavska panoramska cesta je kot doživetje prve ljubezni. 
Enkratna je v svoji lepoti, ko vas vodi skozi bisere naravne in 
kulturne dediščine Solčavskega z dih jemajočimi razgledi na 
vrtoglave vršace in prelestne doline ter mimo samooskrbnih 
visokogorskih gostoljubnih kmetij, ki že stoletja pridelujejo, 
kar ponuja narava in ustvarja človek z ljubeznijo. 

S pastirčkom Krištofom vas vodi po sledeh njegovih 
izgubljenih ovčk iz prikupne Solčave po poti trdnih 
gospodarjev in njihovih pastirjev, z dvajsetimi nepozabnimi 
postanki, po večjem delu Solčavskega, ki poleg Solčave 
pokriva še Logarsko dolino, Robanov kot, Matkov kot in 
Podolševo. 

Vodi vas skozi brezčasnost doživetij z mistiko starih zgodb o 
zmaju Lintverju in stvarjenju teh skrivnostnih krajev, polnih 
klene samobitnosti.
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Zgodba Solčavske panoramske ceste – 
o pastirčku, ki išče svoje ovce

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 morejo 
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.

Pastirček Krištof
Pastirček Krištof je pogumen in skrben fant, ki nosi v sebi vso 
trdnost in hkrati šegavost starih solčavskih gospodarjev. Kot 
potomec deteta, ki ga je pred davnimi časi naplavila povodenj, 
ima domala čudežno moč, saj čuti naravo in vidi stvari, ki jih 
oči današnjih ljudi ne vidijo več.

Zmaj Lintver
Zmaj Lintver mlajši je močan in strašen zmaj, kot je strašna 
narava sama, ko se razdivja z nebotičnih vrhov v doline. Je 
občudovanja vreden v svoji strašni lepoti ter hkrati simbol 
hudega in nedoumljive naravne pravičnosti.

Solčavske ovce – Bicke
Solčavske ovce so že od nekdaj znamenite in samobitne, z 
ljubko solzico okoli oči. Odlikujeta jih odlična volna in popolna 
prilagojenost na strme pašnike in skalovje. 

O čem govori zgodba
Zgodba pastirčka Krištofa in mladega zmaja Lintverja 
je zgodba o razmerju med človekom ter skrivnostno in 
neobvladljivo, toda čudovito naravo. Zgodba o vzajemnem 
spoštovanju in kleni trdnosti, ki nam sporoča, da če 
spoštujemo naravo ter kljub težavam pogumno vztrajamo 
na svoji poti, živimo polno in zadovoljno življenje. 
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Center Rinka - TIC
Solčava 29, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 839 07 10
E-pošta: info@solcavsko.info 
Splet: www.solcavsko.info 

Starodavna vas na pragu brezmejne lepote

Solčavska panoramska cesta se začne v Solčavi, starodavni 
gorski vasi, kjer so se v cerkvi Marije Snežne, ki ima že 
romansko osnovo, zbirali trdni gospodarji visokogorskih 
kmetij s priprošnjami k znameniti Solčavski Mariji, gotskemu 
kipu iz sredine 13. stoletja. Legenda pravi, da je prav Marija 
prestavila zid, ki so ga sezidali v enem dnevu, na mesto, 
kjer danes stoji cerkev – saj je vedela za povodenj, ki jo bo 
povzročil zmaj Lintver, ki je živel nekoč v jezeru, kjer je danes 
Matkov kot. Od tu, iz Solčave, se bo odpravil pastirček Krištof 
za svojimi izgubljenimi ovcami in prav sem, v »Farovški hlev« 
– občinsko ovčjo stajo, jih bo prignal, ko jih bo našel.

Solčava je alpska vas, ki s svojo posebno trško arhitekturo 
predstavlja esenco urbanosti Solčavskega, »Evropske destinacije 
odličnosti« na temo turizma in varovanih območij (2009).

Solčava - ZačETEK PoTI

• V Centru Rinka so na voljo suhomesni in mlečni izdelki ter sladice.
• Kupite lahko čaje in ostale domače napitke, izdelke iz ovčje volne in 
 solčavskega gorskega lesa ter druge lokalne izdelke.

• Gotska cerkev Marije Snežne.
• V Centru Rinka: stalna razstava »Solčavsko – sprehod v naročje Alp«.
• V župnišču: razstava jam in fosilov »Zgodbe, zapisane v kamnu«.

• Iz Solčave se odpravimo po Solčavski panoramski cesti.
• Tematska pot do Solčavske tise in tematska pot Fidov gaj.
• Obisk Logarske doline, Robanovega kota in Matkovega kota.
• Stalna razstava Potočka zijavka (Gostišče in muzej Firšt).

Turistična kmetija Ramšak  
Podolševa 13 , SI-3335 Solčava 
Tel.: +386 (0)3 584 60 50
E-pošta: info@tk-ramsak.com 
Splet: www.tk-ramsak.com

Voda in hrana posebnih moči

Zmaji ljubijo vodo in ni naključje, da je mladi 
Lintver pripeljal pastirčka Krištofa prav k bajerju 
lovit ribe, tako kot je njegov oče, ko je bilo v 
Matkovem kotu še jezero, delal z repom silne 
valove, da je odplaknilo v jezero Žibuče krave, ki 
jih je nato požrl. Domača hrana, pridelana brez 
kemijskih pomagal tega časa, ima posebno moč 
in Krištof je z veseljem sprejel zdravo in krepčilno 
popotnico pri Ramšakovih v iskanju izgubljenih 
ovac.

Bivanje na kmetiji vam nudi pristen stik z življenjem na 
solčavski kmetiji, odlikuje pa jo pestra ekološka kulinarična 
ponudba. 

TurISTIčna KmETIja ramšaK

• Priporočamo: Ramšakovo energijsko ploščico, izdelano iz kakovostnih 
 in hranljivih sestavin, in ostale domače dobrote (zaželena predhodna 
 najava).

• Pogled na Olševo (1929 m).
• Relaksacijska točka ob bajerju na robu gozda.

• Poskusite se lahko v prav posebnem ribolovu v bajerju, kjer lahko 
 ujamete lesene ribe.
• Spoznavanje ekološkega načina pridelave hrane.
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Turistična kmetija Rogar 
Podolševa 24, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 839 50 30
GSM: +386 (0)31 204 703
E-pošta: rogar@siol.net
Splet: www.nad1000m.si/rogar

Turistična kmetija Majdač
Podolševa 10, 3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 839 49 40
GSM: +386 (0)31 318 332
E-pošta: majdamajdac@gmail.com

Pot do bivališča jamskega medveda in ledenodobnega lovca

Lintver pri Rogarju pastirčka spomni, da mora 
imeti vsak pastirček piščalko, s katero kliče ovce, 
in mu razloži, da so že ljudje, starejši od njegovega 
očeta, piskali na piščali. Če ne verjame, naj se kar 
peš odpravi k Potočki zijavki, kjer so občasno 
bivali ljudje in za sabo pustili nastarejšo šivanko 
na svetu. Prej pa naj si naredi piščal in naje 
Rogarjeve domače marmelade in kruha, da ga ne 
prevrne vsaka muha.

Moč vode, lepota lesa

Pastirček Krištof ve, kako velika je čarobna moč 
vode – v dobrem in slabem. Da, Lintver se rodi, 
če petelin, ki dočaka sedmo leto, znese jajce, 
veliko kot droben oreh. Če to jajce pade v vodo, 
se iz njega izvali zmaj. Pod Macesnom pa voda 
poganja vse naprave, ki so človeku v pomoč, hkrati 
pa kmetiji grozi plaz, ki ga je sprožila voda. Širni 
razgledi so nad Macesnikovo domačijo vse tja od 
predgorja do prepadnih sten Kamniško-Savinjskih 
Alp in Karavank.

Točka pri kmetiji Macesnik je izjemno razgledišče, kmetija pa 
dragocen biser tehnične dediščine vodnih naprav.

Ta najvišje ležeča turistična kmetija z nastanitvijo v Sloveniji 
je obdana z gozdovi in travniki in se nahaja tik pod mogočno 
goro Olševo.

TurISTIčna KmETIja rogarKmETIja macESnIK In TurISTIčna KmETIja majDač

• Pogled na tradicionalno Macesnikovo kmetijo (obisk ni mogoč).
• Panorama Kamniško-Savinjskih Alp – gora Raduha.
• Macesnikov plaz, ki velja za največji aktiven plaz v Sloveniji.
• Pogled na najvišje ležečo slovensko kmetijo Bukovc (Bukovnik), 
 ki leži na 1327 m.

• Priporočamo: domače marmelade in bezgov sok ter ostale dobrote 
 s kmetije.

• Ustavite se lahko ob cesti in pogledate lokacijo, kjer je železni most 
 čez Solčavsko panoramsko cesto, ki so ga postavili, ko je zemeljski 
 plaz odnesel cesto. 

• Prostor za počitek ob tajhtu, z razgledi na Olševo, Raduho in masiv 
 Kamniško-Savinjskih Alp.
• Le 10 minut hoje od kmetije je cerkev Svetega Duha, 4 km pa je do 
 izvira kisle vode.

• Prespite in okrepčate se lahko na turistični kmetiji majdač, 
 tel.: +386 (0)31 318 332 (od točke, kjer se nahajate, se 
 napotite navzdol proti Solčavi).

• Pot do Potočke zijavke (1 h).
• Podate se lahko do Lipševih vrat, na Obel kamen ali pa na 
 Olševo.
• na sosednji kmetiji Ploder lahko kupite okusne mlečne in 
 pekovske izdelke, tel.: +386 (0)7 890 821 (zaželena najava).
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Turistična kmetija Strevc  
Podolševa 26, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 838 60 20
GSM: +386 (0)40 477 909
E-pošta: milan.selisnik@siol.net
Splet: www.turisticnekmetije.si/strevc

Vir življenja 

Bo morda Krištof našel svoje ovčke pri prav 
posebnem in enkratnem izviru kisle vode, tako 
polnem železa, da so še kamni rjasti, tam, kjer 
izvira in teče? Nekateri verjamejo, da zagotavlja 
večno mladost, zagotovo pa zdravi in daje veselje 
in moč. Izvir je stalen in močan, če vode ne popije 
mladi Lintver, neugnani zmaj.

Beli golob in meditacija

Pastirček Krištof upa, da bo našel svoje ovčke 
na mestu, kjer so nekoč stali beli kamni, ki so se 
čudežno spremenili v bele golobe, in kjer je svet 
pisan in pravljično lep, kot na dlani. Kjer vsak 
popotnik obstane in se naužije širnih razgledov 
in od lepote prevzet lahko najde samega sebe in 
se spet zaljubi v ta svet. Kdo ve, ali jo je našel v 
zavetju cerkve Svetega Duha?

Izvir kisle vode velja za izjemno naravno znamenitost 
Solčavskega, razglašen pa je za naravni spomenik. Izvir je nastal 
ob tektonskem prelomu, ki loči Savinjske Alpe od Karavank.

IZvIr KISlE voDESvETI Duh In TurISTIčna KmETIja STrEvc

• Mineralni izvir kisle vode – najstarejši zapisi o tej kislici so izpod 
 peresa dr. F. Rolleja (1856), cesarsko kraljevega geognostika, ki je 
 potoval po teh krajih in proučeval naravo in znamenitosti.

• Okusite kislo vodo, imenovano tudi železova kislica, bogato z 
 železom, ki ima zdravilne učinke. Voda je pitna, le nekoliko 
 posebnega okusa.

• Podajte se peš do kmetije na Klemenčem in si z razgledne ploščadi 
 oglejte panoramo Kamniško-Savinjskih Alp in Logarsko dolino.

S svojo lego ob cerkvi Svetega Duha, po kateri domačini ta 
del zaselka Podolševa imenujejo kar Sveti Duh, je turistična 
kmetija Strevc v središču Solčavske panoramske ceste.

• Priporočamo: domače štruklje in ostale domače dobrote (zaželena 
 predhodna najava).

• Cerkev Svetega Duha.
• Razgled na Raduho in Olševo z vidnim vhodom v Potočko zijavko.

• Prijeten prostor za meditacijo v naravi.
• Izhodišče za samostojne ali vodene izlete na Olševo in do Potočke 
 zijavke.
• Sprehod do izvira kisle vode.
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Izletniška kmetija na Klemenčem
Logarska dolina 29, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 838 90 24
GSM: +386 (0)41 593 715
E-pošta: judita.klemensek@gmail.com 
Splet: www.na-klemencem.si 

Tradicija slovenskih visokogorskih kmetij 

Pastirček Krištof se rad ustavi na Pastirkovem, 
da se poigra s svojimi ovcami, saj se od tu ne vidi 
samo lepota gora, temveč tudi bivališča ljudi, ki 
so tem krajem dali ime in so ga v sožitju z naravo 
tudi oblikovali, saj stojijo že stoletja. Na široko so 
raztresene visokogorske kmetije, še iz časov, ko 
je na njihove črede prežal Lintver, stari zmaj. Ne 
strašni viharji, velika povodenj, niti ognjeni zublji 
niso pregnali teh delovnih in pogumnih ljudi z 
njihovih domačij.

Najlepši panoramski razgled

Ne moreš, da se ne bi ustavil pri razgledišču pri 
Klemenči domačiji in občudoval prepadna ostenja 
ostrorobih vršacev in si hip za tem spočil oči na 
mehkih travnikih Logarske doline globoko pod 
sabo, pa naj se ti mudi kot Krištofu, ki išče svoje 
ovce, ali pa si lačen kakor Lintver, požrešni zmaj. 

raZglEDna TočKa PaSTIrKovoraZglEDna TočKa In KmETIja na KlEmEnčEm

Klemenškova kmetija velja za eno od najpogosteje 
fotografiranih kmetij v Sloveniji. Poseben pečat tej 
visokogorski kmetiji dajejo strehe, ki so v celoti prekrite z 
macesnovimi deskami iz solčavskih gozdov. 

• Priporočamo: okusno mesnino Klemenči želodec, Klemenče žlinkrofe 
 in ostale domače dobrote.

• Visokogorske kmetije, ki jih lahko vidimo z različnih razglednih točk 
 na Solčavski panoramski cesti, katerih gospodarji so: Gradišnik, 
 Matk, Kočnar, Perk, Covnik, Ložekar, Pastirk, Klemenšek, Macesnik, 
 Žibovt, Šumet, Rogar, Ploder, Strevc, Ramšak, Majdač, Potočnik, 
 Bukovnik, Štiftar, Ošovnik, Prodnik, Robnik, Osojnek, Podbrežnik, 
 Ivanjšek, Logar, Plesnik.

• Lokalne specialitete turističnih in izletniških kmetij ter planinskih 
 postojank, ki so ob poti.

• Na sprehod naprej po Solčavski panoramski cesti.
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• Razgledna točka – najlepši panoramski razgled.
• Stoletna kapelica iz solčavskega marmorja (logarskega apnenca). 

• Počitek na relaksacijski točki z ležalniki na enem najlepših 
 panoramskih razgledov.
• Sprehod po Solčavski panoramski cesti proti Svetem Duhu, kjer je 
 izvir kisle vode (1 km).
• Ogled muzeja starega kmečkega orodja in naprav. 
• Peš po gozdni poti do Logarske doline (3 km).

Razgledna točka Pastirkovo odkriva osnovno bivanjsko 
značilnost teh krajev – to so tradicionalne visokogorske 
samooskrbne kmetije, ki pripovedujejo zgodbe veličine in 
klenosti solčavskih ljudi, ki od nekdaj živijo v sozvočju z naravo.  

Poleg tradicije visokogorskih 
kmetij na Solčavskem spoznajte 
še solčavski gorski les, izdelke iz 
volne ovc avtohtone jezersko-
solčavske pasme in solčavski 
marmor - logarski apnenec.



Turistična kmetija Gradišnik 
Logarska dolina 18, SI-3335 Solčava
GSM: +386 (0)41 526 699,
+386 (0)41 704 599
E-pošta: info@gradisnik.si 
Splet: www.gradisnik.si

Turistična kmetija Žibovt
Logarska dolina 24, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 58 47 118
GSM: +386 (0)41 990 076
E-pošta: kmetija.zibovt@gmail.com, 
lesek.zibovt@gmail.com
FB: lesene družabne igre in igrače
Splet: www.kmetija-zibovt.si

Lov in lokostrelstvo na obali jezera, ki ga več ni

Pastirček Krištof sočutno stoji ob bregu 
nekdanjega jezera, ko se mladi Lintver, nesrečni 
zmaj, spominja vladavine svojega očeta in ju na 
čas pogumnih ribičev spominja Ribča peč, ko 
so zveri lovili še z lokom in puščico. Še danes se 
lahko naučite te spretnosti ali morda prisluhnete 
gospodarjevim citram.

Najboljše iz mleka in lesa

Pastirček Krištof se rad izgovarja na mladega 
Lintverja, češ, da brez vode ne more. In res je 
mokrišče pravo čudo tako visoko v gorah. Toda 
prav rad se tudi sam ustavi na kmetiji Žibovt. Malo 
zaradi poučnih lesenih igrač, še raje pa zaradi vseh 
sladkosti iz mleka. Česa vsega lepega in okusnega 
se bo naužil. Le da bi še ovčke našel pred nočjo.

Gradišnikova kmetija je prva kmetija v dolini Matkov kot. 
Ohranjeni objekti imajo izvirni videz kmečke arhitekture 
Zgornje Savinjske doline, značilne za obdobje iz sredine 19. 
stoletja.

TurISTIčna KmETIja graDIšnIKTurISTIčna KmETIja ŽIbovT

Kmetija Žibovt navduši z domačo kuhinjo, ki sledi letnim 
časom na vrtu, travniku in v gozdu kot tudi tradiciji. Poznani so 
tudi po izdelkih LESek, lesenih družabnih igrah in igračah za 
krajšanje časa na kmetiji ali za domov.

• Priporočamo: mlečne izdelke in pa malico za s seboj (na deski s suho 
 mesnino, sirom in kruhom) ter ostale domače dobrote.

• Mokrišče, na katerem uspeva več kot 50 rastlinskih vrst.
• Kogel, panoramska razgledna točka s klopjo in pratravnikom.

• Kmetija je izhodišče za številne sprehode, pohodniške poti in 
 kolesarjenje.
• Družabne igre in učenje osnovnih veščin preživetja v naravi.

• Priporočamo: kremno gobovo juho in ostale dobrote s kmetije 
 (zaželena predhodna najava).

• Spoznavanje citer – že od nekdaj sta se iz hiše »v Gradišu« slišala 
 pesem in zvok citer.

• Učenje lokostrelstva in lokostrelska proga v gozdu s 3D tarčami.
• K obisku vabijo Mrzla gora (2203 m) in okoliški vršaci.
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Najlepša alpska dolina v Sloveniji 

Gotovo vas zanima, ali sta Krištof in mladi Lintver, 
osamljeni zmaj, našla izgubljeno čredo in ali prav 
vas čakata na pragu najlepše doline na svetu. 
Morda pa še vedno čakata v Solčavi, da jima 
pomagate poiskati izgubljeno čredo.

Bivališče zmaja Lintverja 

Pri domovanju starega zmaja Lintverja Krištof 
sprašuje mladega zmaja, le kaj je bilo njegovemu 
očetu, da je prebil steno, saj je tako uničil svoj 
dom in pravzaprav pokončal tudi samega sebe. Je 
morda vedel, da bo tako ustvaril še lepši solčavski 
svet? Krištof ne more drugače, da ne podraži 
mladega Lintverja, kako bi se njegov oče jezil, 
če bi vedel, da bo njegov dom naselil divji lovec 
Šikanc s številno družino.

Logarska dolina je ena od najlepših in najpogosteje 
upodobljenih alpskih ledeniških dolin v Evropi, hkrati pa tudi 
najprepoznavnejša znamenitost Solčavskega.

logarSKa DolIna SoTESKa lamoTjE

Sredi doline Matkov kot izvira potok Jezera, ki je nižje od 
izvira dolino poglobil in utesnil, ob vstopu v Logarsko dolino 
pa v apnencih naredil slikovito sotesko Lamotje. Lokacija 
pripoveduje legendo o stvarjenju Matkovega kota.

• Šikančeva zijavka, ki je bila 100 in več let nazaj bivališče divjega lovca 
 Šikanca s številno družino.
• Pred Šikancem je bilo tu tisočletja nazaj bivališče zmaja Lintverja, ki 
 ga, v novi podobi, vidimo tudi danes.

• V Matkov kot, najmanjšo izmed treh dolin na Solčavskem: v Gradiše
 streljat z lokom, na Matkovo in na Perkovo, pa k Majerholdu na poti 
 proti Avstriji.
• V Logarsko dolino, najlepšo alpsko dolino v Sloveniji.
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• Izbirate lahko med kulinaričnimi postanki v hotelu, penzionih, na 
  turističnih kmetijah, v gostiščih, planinskih domovih ali na planšariji.

• Odkrijte izjemne naravne vrednote (slap Rinka, slap Palenk, 
 Brložniški slapovi, Rastovški slap, Logarjeva lipa ...). 
• Kapela Kristusa Kralja.
• Spoznajte dediščino lesenih kašč, oglarjenja in planšarij.

• Pot po Logarski, naravoslovno-etnografska pot.
• Do slapu Rinka, pot lahko nadaljujete do Frischaufovega doma na 
 Okrešlju ali pa obiščete kočo na Klemenči jami. 
• Pot do izvira kisle vode.
• Tematska pot Pravljični gozd.

Pastirček Krištof vas vabi, da se 
podate tudi na Medvedovo pot 
proti Potočki zijavki (več na 
www.cavetours.eu).

Vabimo vas, da se odpravite peš 
po naravoslovno-etnografski Poti 
po Logarski in odkrijete njene 
zanimivosti. 
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Solčavska panoramska cesta Kako na pot

lEgEnDa:

SPC – Solčavska panoramska cesta

SPC razširjena

Razgledne točke in kmetije

Tematske, sprehajalne in lahke 
planinske poti (predstavljene 
podrobneje na straneh 24 in 25)

Državna meja

Na Solčavsko panoramsko cesto v skupni dolžini 37 km 
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:

• Na krajši enodnevni izlet se podajte po osrednjem 
  delu poti, kjer vas na dolžini 21 km čaka 12 postankov (na 
  zemljevidu zelena barva). Pot večinoma poteka po asfaltirani 
  državni cesti, le manjši del je makadamska pot. 

•  V okviru celodnevnega izleta lahko pot nadaljujete po 
  cesti, ki pelje do Matkovega kota; dolga je 8 km in ima tri 
  postanke (na zemljevidu modra barva) ter vam ponuja 
  čudovit razgled na to ledeniško dolino.

• Če ostanete pri nas še vsaj en dodaten dan, se poleg 
  osrednjega dela poti lahko podate 6 km po cesti, ki vodi do 

  kmetije Bukovc (Bukovnik), in se   
  sprehodite dobre pol ure hoda do 
  planine v Grohotu (na zemljevidu 
  oranžna barva). 

• Za večdnevni obisk Solčavskega 
  vam Solčavska panoramska cesta 
  predstavlja tudi čudovito izhodišče 
  za raznolike tematske, sprehajalne 
  in lažje planinske poti, ki jih je 
  skupaj dober ducat (na zemljevidu 
  prekinjena pot).

• Vstopne točke: Solčavska 
  panoramska cesta ima štiri vstopne 
  točke. To so Solčava, Logarska 
  dolina, Zgornje Sleme s koroške 
  strani in mednarodni mejni prehod 
  Pavličevo sedlo iz Avstrije.



Turistična kmetija Perk 
Logarska dolina 23, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 584 71 20
GSM: +386 (0)41 282 485
E-pošta: info@perk.si 
Splet: www.perk.si

Planinski dom Majerhold
Logarska dolina 24, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 584 71 24
GSM: +386 (0)41 336 864
E-pošta: pdmajerhold@gmail.com 
Splet: www.majerhold.si

Zelišča in čaji

Krištof je vedno bolj zaskrbljen zaradi izgubljenih 
ovac in mlademu Lintverju, zmaju, potoži, da 
za vsako bolezen raste rož’ca, za skrbi pa prav 
nobena. Vseeno stopi na čaj na kmetijo Perk, ki že 
vsaj od leta 1426 gleda na Matkov kot pod seboj 
in gospodarica ve vse o moči zdravilnih zelišč, še 
preden mu ga popije mladi Lintver, vedno žejni 
zmaj.

Gozd in gozdni sadeži  

Lintver, mladi zmaj, straši Krištofa, da so mu ovce 
pobegnile na Koroško, kamor preko Pavličevega 
sedla vodi starodavna pot. Še nedolgo nazaj so 
predvsem ženske tovorile težka bremena čez 
sedlo, saj so Solčavani po opravkih in poslu hodili 
na Koroško. Do Luč tedaj še ni bilo ceste in pri 
znameniti Igli si moral bresti Savinjo, če si hotel na 
Štajersko. Krepčilo z okusnimi gozdnimi sadeži pa 
je zlata vredno.

S Perkove kmetije na 1230 m se odpirajo izjemni razgledi na 
Kamniško-Savinjske Alpe in visokorasle macesne. Perkovi že 
leta sledijo načelom ekološkega kmetovanja.

raZglEDna TočKa In TurISTIčna KmETIja PErK 

Planinski dom Majerhold je zasnovan kot edinstvena “vasica”, 
ugnezdena med bujne gozdove Matkovega kota na višini 
1150 m in z razgledom na veličastne gorske vrhove, le 2 km od 
avstrijskega mejnega prelaza Pavličevo sedlo. 

• Priporočamo: zeliščni čaj, narezek ali sendvič za na pot z zorjeno 
 govedino in ostale kulinarične dobrote (zaželena predhodna najava).

• Razgled na Ojstrico, Škarje, Planjavo, Krofičko, Babe, Raduho.
• Gospodar vam pokaže razliko med solčavskim gorskim lesom in 
 lesom, ki je hitre rasti in raste v dolini, ter razloži prednosti gorskega 
 lesa.

• Spoznavanje avtohtonih pasem (cikasto govedo, krškopoljski prašiči), 
 vzreje rib, zeliščarstva in čebelarjenja.

• Priporočamo: razne jedi z gozdnimi sadeži in ostale kulinarične 
 dobrote.

• Matkov kot, Logarska dolina, Robanov kot. 
• Železna Kapla (Bad eisenkappel), najbolj južno ležeča občina v 
 Avstriji, in Obirske jame. 

• Igrišče za nogomet, prostor za piknik, sprehod v gozdu.
• Izhodišče za pešpot v Matkov kot.
• Izhodišče za kolesarske in pohodniške poti.
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Izletniška kmetija Bukovc
Podolševa 1, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 584 60 39
GSM: +386 (0)31 416 089
E-pošta: kmetija.bukovc@gmail.com
Splet: www.bukovc.tk

Turistična kmetija Matk 
Logarska dolina 21, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 (0)3 584 71 16
GSM: +386 (0)41 556 752
E-pošta: info@matk.si 
Splet: www.matk.si 

Najvišji vrh in najvišja kmetija v Sloveniji

Kmetija Bukovc (Bukovnik) je najvišja kmetija 
na Slovenskem, toda pastirček Krištof kljub 
pametnemu nasvetu mladega Lintverja ni našel 
svojih ovčk. Je pa videl okamnelo božanstvo, ki 
je mnogo starejše od starega zmaja Lintverja. S 
kmetije se v jasnih dneh odlično vidi Triglav in 
deležen je bil odlične pogostitve krepkih domačih 
jedi.

Osupljiva igra narave

Mladi Lintver, zlobni zmaj, prepričuje Krištofa, da 
so njegove ovce zagotovo šle pit vodo daleč čez 
Matkov kot pod Mrzlo goro v ogromni Matkov 
škaf, ustvarjen iz snega in slapa, iz katerega bi se 
lahko napojilo tisoč ovac, če bil bi poln vode in 
ne ledenega strahu, ki se je natekel vanj, ko je bil 
Matkov kot še jezero in stari Lintver v njem grozni 
gospodar.

Kmetija Bukovc s svojo lego pod goro Raduho, na višini 1327 
m, velja za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Tu so se od 
nekdaj preživljali predvsem z lesom, danes pa so tudi zelo 
priljubljena postojanka za ljubitelje idilične narave.

IZlETnIšKa KmETIja buKovc maTKov KoT In TurISTIčna KmETIja maTK

Domačija Matkovih se nahaja na višini 1165 m, posestvo pa 
se razprostira iz dna doline pa do vrhov Matkovega kota, kjer 
vas vse od pomladi do jeseni spremlja izjemna paleta barv 
obsežnih gozdov. 

• Priporočamo: kislo mleko z ajdovimi žganci in ostale domače 
 dobrote.

• Izjemni razgledi na Raduho, Peco, Olševo, Košuto, Storžič, Kamniško-
 Savinjske Alpe, Podolševo s cerkvico Svetega Duha, Matkov kot.
• edinstven razgled na Triglav se vam ponudi skozi kukalo v deblu (na 
 voljo daljnogled). 

• Izhodišče za sprehajalno pot na planino Grohot.
• Planinska pot na Raduho in planinska pot na Olševo.
• na poti proti Solčavi se ustavite na kmetiji robnik, kjer lahko 
 kupite prehrambene in lokalne izdelke, tel.: +386 (0)31 321 503.

• Priporočamo: okusno jagnjetino in ostale kulinarične dobrote.

• Razgled seže od Olševe, Raduhe, preko Ojstrice, do Mrzle gore.
• Štiri avtohtone pasme: cikasto – bohinjsko govedo, solčavske ovce, 
 kranjska čebela sivka in krškopoljski prašiči.

• Ob večerih lahko na Matkovem prisluhnete prijetnim zvokom citer.
• Planinska pot do Matkovega kota in do naravne znamenitosti 
 Matkov škaf.
• na poti proti dolini lahko na kmetiji Kočnar kupite pekovske 
 izdelke, testenine in domače slaščice, tel.: +386 (0)31 871 386.
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Planinska koča v Grohotu
Podolševa 29, SI-3335 Solčava 
GSM: +386 (0)41 417 951
E-pošta: slavko.tirsek@amis.net
Splet: www.pdmezica.si/postojanke_
grohot.htm

Pastoralna idila 

Kje bi drugje iskal ovce naš pastirček Krištof, če ne 
na planini, ki je pravi pastirski raj. Toda njegova 
pot je bila zaman. Morda ga je mladi Lintver 
pripeljal sem, ker ve, da tu ne raste macesen s 
sedmimi vrhovi, ki se ga boji, da ne bi končal 
kot oče, saj je prav tak macesen ubil Lintverja 
ob povodnji. Njegove kosti so našli pozneje na 
Logarskih njivah.

PlanIna grohoT In PlanInSKa Koča v grohoTu 

Planinska koča v Grohotu pod Raduho (1460 m) je prijetna 
planinska postojanka na planini Grohot, pod severnim 
ostenjem Raduhe. 

• Razgledi na okoliške vrhove Raduha, Lanež, Olševa in Peca.
• Odpira se čudovit razgled na impozantno severno steno Raduhe, kjer 
 lahko pogosto opazujete alpiniste pri plezanju v različnih smereh.

• Izhodišče za planinsko pot na Raduho.
• Planina Grohot je del Slovenske planinske poti – od tu lahko pot 
 nadaljujete na Smrekovec, Peco, Ojstrico in ostale vrhove.

2322

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.solcavsko.info 

Solčava, stoletja trden in topel dom v naročju gora

Pa smo doma, ljube ovčice. Dragi prijatelji, 
Solčavani imamo radi svoje znamenite ovce in smo 
ponosni nanje. Hvala, ker ste delili z mano skrb 
in hkrati lepoto naših krajev. Zdaj pa le v Center 
Rinka po nagrado. 

Če ste našli pet izgubljenih ovac, pa le hitro v Center Rinka po 
simbolično nagrado. 
Ste na poti naredili fotografijo - sebek (selfie) s panoramo 
v ozadju in jo javno objavili na enem od družbenih omrežij 
(#lintver)? V tem primeru se potegujete za nagrado – počitnice 
v turistični destinaciji Logarska dolina – Solčavsko.  

Srečno in kmalu spet nasvidenje!

Solčava je začetna in zaključna točka Solčavske 
panoramske ceste.

Vabimo vas, da obiščete tri čudovite doline: Krajinski park 
Logarska dolina, Krajinski park Robanov kot in dolino 
Matkov kot.

Solčava - ZaKljučEK PoTI

• Priporočamo: jedi na žlico in ostale domače dobrote.
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ob glavni cesti, le 2 km pred vstopom v Krajinski park Logarska dolina 
Zahtevnost: lahka sprehajalna pot, primerna tudi za družine 
Trajanje: 1 do 2 uri
Glavna atrakcija: vrt zdravilnih rastlin in bivališče zdravilca in učenjaka 
Vida Strgarja

 8. TemaTsKa poT po LoGarsKi
izhodišče: 1 km po vstopu v Krajinski park Logarska dolina (poti pa se 
lahko pridružite na več mestih vzdolž doline in tako po želji skrajšate pot)
Zahtevnost: lahka, naravoslovno-etnografska pot
Trajanje: 3 ure (celotna pot v eno smer, 7 km)
Glavna atrakcija: ledeniška alpska dolina – Logarska dolina in slap Rinka

 9. poT do sLapu rinKa
izhodišče: parkirišče na koncu Logarske doline, po vstopu v Krajinski 
park Logarska dolina
Zahtevnost: lahka sprehajalna pot 
Trajanje: 15 min
Glavna atrakcija: slap Rinka (velja za drugi najvišji slap v Sloveniji)

 10. pLaninsKa poT na oKrešeLj
izhodišče: od slapa Rinka naprej, proti Okrešlju
Zahtevnost: srednje zahtevna planinska pot
Trajanje: 1 h
Glavna atrakcija: Okrešelj – ledeniška krnica z izjemno planinsko floro, 
Ledine, ledenik

 11. pLaninsKa poT na KLemenčo jamo
izhodišče: mimo Pravljičnega gozda pri Penzionu na Razpotju ali pa od 
Doma planincev v Logarski dolini (parkirišče pri spomeniku Johannesu 
Frischaufu in Franu Kocbeku) 
Zahtevnost: srednje zahtevna planinska pot
Trajanje: 1 h
Glavna atrakcija: najdebelejši macesen v Sloveniji, ledeniška krnica pod 
Ojstrico

 12. poT do iZvira KisLe vode
izhodišče: parkirišče Logarska dolina in parkirišče Podbreg
Zahtevnost: srednje zahtevna planinska pot
Trajanje: 1 h 15 minut
Glavna atrakcija: izvir kisle vode – vodi pripisujejo zdravilno moč, saj je 
bogata z železom in ogljikovim dioksidom

 15. TemaTsKa poT pravLjični GoZd
izhodišče: Penzion na Razpotju
Zahtevnost: tematska gozdna krožna pot
Trajanje: 30 min do 2 h
Glavna atrakcija: junaki iz pravljic in legend ter spoznavanje narave

ROBANOV KOT

 13. poT v robanov KoT
izhodišče: kmetija Roban
Zahtevnost: lahka planinska pot po dolini
Trajanje: 1 h
Glavna atrakcija: alpska dolina Robanov kot

 14. pLaninsKa poT na sTreLovec
izhodišče: kmetija Knez, visoko nad Robanovim kotom 
Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna planinska pot 
Trajanje: 2 h 30 min
Glavna atrakcija: panoramski razgled na dve prelepi alpski dolini
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SOLČAVA 

 1. TemaTsKa poT do soLčavsKe Tise
izhodišče: v središču vasi Solčava 
Zahtevnost: tematska gozda krožna pot 
Trajanje:  1 h 15 minut (krožna pot) 
Glavna atrakcija: naravni spomenik Solčavska tisa (ocenjena starost med 
700 in 900 let)

 4. TemaTsKa poT do poTočKe ZijavKe – medvedova poT
izhodišče: Prenočišča Valentina/Turistična kmetija Rogar
Zahtevnost: lahka, deloma srednje zahtevna sprehajalna pot, primerna 
tudi za družine
Trajanje: 2 h od Prenočišča Valentina/1 h od Turistične kmetije Rogar
Glavna atrakcija: arheološko najdišče Potočka zijavka in stalna razstava  
Potočka zijavka (Gostišče in muzej Firšt)

SOLČAVSKA PANORAMSKA CeSTA

 3. TemaTsKa poT šiKančeva ZijavKa
Zahtevnost: tematska pot
Trajanje: 10 minut 
Glavna atrakcija: Šikančeva zijavka – bivališče zmaja Lintverja

 5. poT v GrohoT
izhodišče: Izletniška kmetija Bukovc (Bukovnik) 
Zahtevnost: lahka pohodniška pot
Trajanje: 40 min
Glavna atrakcija: planina Grohot z razgledi in pašna planina – 
planšarstvo

MATKOV KOT

 6. in  7. pLaninsKa poT maTKov KoT in maTKov šKaf
izhodišče: razgledna točka blizu Turistične kmetije Matk 
Zahtevnost: srednje zahtevna pohodniška pot
Trajanje: 30 minut do Lovske koče v Matkovem kotu in nato 2 h do 
Matkovega škafa 
Glavna atrakcija: kraterju podoben snežni kotel Matkov škaf

LOGARSKA DOLINA

 2. TemaTsKa poT fidov Gaj
izhodišče: Gostišče in muzej Firšt na pragu Logarske doline, 

Tematske, sprehajalne in lahke planinske poti na solčavskem 
– 15 poti 

Solčavska panoramska cesta predstavlja tudi prijetno izhodišče 
za raznolike tematske, sprehajalne in lažje planinske poti. 
Naredili smo izbor petnajstih, na katere se lahko odpravite, ko 
ste v Solčavi, na Solčavski panoramski cesti, v Matkovem kotu, 
Logarski dolini ali Robanovem kotu. Več informacij dobite v 
Centru Rinka, kjer lahko naročite tudi vodnika.

Kam se odpraviti peš
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lEgEnDa:

SPC – Solčavska panoramska cesta

SPC razširjena

Razgledne točke in kmetije

Tematske, sprehajalne in lahke 
planinske poti

Državna meja

1.    Tematska pot do Solčavske tise
2.    Tematska pot Fidov gaj 
3.    Tematska pot Šikančeva zijavka 
4.    Tematska pot do Potočke zijavke 
        – Medvedova pot
5.    Pot na planino Grohot 
6.    Planinska pot Matkov kot 
7.    Planinska pot Matkov škaf
8.    Tematska pot po Logarski 
9.    Pot do slapu Rinka

10.  Planinska pot na Okrešelj
11.  Planinska pot na Klemenčo jamo
12.  Pot do izvira kisle vode 
13.  Pot v Robanov kot
14.  Planinska pot na Strelovec 
15.  Tematska pot Pravljični gozd 

Tematske, sprehajalne in lahke planinske poti

Tematska pot Sprehajalna pot Lahka planinska pot



nastanitvena ponudba na solčavskem

Na Solčavskem vas pričakujejo udobne sobe v hotelu, 
penzionih, na turističnih kmetijah, v gostiščih s prenočišči, 
zasebnih sobah, planinskih domovih ali na planšariji. Izberite 
počitek po vaši meri. Priporočamo predhodno rezervacijo.

SOLČAVA

TK kmečka hiša štiftar*** in sobe štiftar | Solčava 5, 3335 Solčava | 
GSM +386 (0)41 354 516, +386 (0)41 522 228 | info@stiftar.si | 
www.stiftar.si 

apartma Tisa | Solčava 31b, 3335 Solčava | Tel.: +386 (0)3 584 60 64,      
GSM +386 (0)41 889 021 | solcava.tisa@gmail.com

Turistična kmetija ambrož-Gregorc  | Solčava 53, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 97, GSM +386 (0)41 705 949 | rgregorc@siol.net | 
www.ambroz-gregorc.com

prenočišča valentina*** | Solčava 59, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 52,GSM: +386 (0)31 870 893 | 
valentinaspruk67@gmail.com | www.valentina-solcavsko.si 

SOLČAVSKA PANORAMSKA CeSTA

Turistična kmetija ramšak  | Podolševa 13, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 50, GSM: +386 (0)51 264 203 | 
info@tk-ramsak.com | www.tk-ramsak.com

Turistična kmetija majdač  | Podolševa 10, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 49 40, GSM: +386 (0)31 318 332 | 
anica.klemensek@siol.net

Turistična kmetija rogar  | Podolševa 24, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 50 30, GSM: +386 (0)31 204 703 | rogar@siol.net | 
www.nad1000m.si/rogar 

Turistična kmetija strevc  | Podolševa 26, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 60 20, GSM: +386 (0)41 477 909 | milan.selisnik@siol.net | 
www.turisticnekmetije.si/strevc

Turistična kmetija Žibovt  | Logarska dolina 24, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 71 18, GSM: +386 (0)31 204 703 | 
kmetija.zibovt@gmail.com | www.kmetija-zibovt.si

planinski dom majerhold | Logarska dolina 30, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 17 24, GSM: +386 (0)41 336 864 | majerhold@gmail.com | 
www.majerhold.si 

planinska koča v Grohotu | Podolševa 29, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)41 417 951 | slavko.tirsek@amis.net | 
www.pdmezica.si/postojanke_grohot.htm

LOGARSKA DOLINA

Gostišče in muzej firšt*** | Logarska dolina 1a, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 46 78 | info@first-logarska.si | www.first-logarska.si 

Turistična kmetija juvanija  | Logarska dolina 8, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 90 80 | info@juvanija.com | www.juvanija.com 
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Kje spati

hotel plesnik**** in vila palenk*** | Logarska dolina 10, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 23 00 | info@plesnik.si |www.plesnik.si 

Kmečka hiša ojstrica*** | Logarska dolina 13a, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 90 51, GSM: +386 (0)31 565 229 | 
info@logarska-ojstrica.si | www.logarska-ojstrica.si

Turistična kmetija plesnik  | Logarska dolina 13, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 90 09 | tkplesnik@gmail.com | www.logarska-tkplesnik.si

Turistična kmetija Lenar  | Logarska dolina 11, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 90 06, GSM: +386 (0)41 851 829 | tk.lenar@siol.net |
www.lenar.si  

penzion na razpotju*** | Logarska dolina 14, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 16 50, GSM: +386 (0)31 249 441 | razpotje@siol.net | 
www.logarska-narazpotju.si  

dom planincev | Logarska dolina 15a, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)70 847 639 | info@domplanincev.si | www.domplanincev.si 

planšarija Logarski kot | Logarska dolina 15, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)59 958 692, +386 (0)41 210 017 | logarski.kot@gmail.com | 
www.logarski-kot.si 

Koča na Klemenči jami | Logarska dolina 31, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)51 708 063 | novak.rado@gmail.com 

frischaufov dom na okrešlju | 1396 m | Tel.: +386 (0)3 838 90 70, 
GSM: +386 (0)41 380 177 | okreselj@siol.net

MATKOV KOT - SOLČAVSKA PANORAMSKA CeSTA

Turistična kmetija perk  | Logarska dolina 23, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 71 20 | info@perk.si | www.perk.si

Turistična kmetija matk  | Logarska dolina 21, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 71 17, GSM: +386 (0)41 556 752 | 
klemen@matk.si | www.matk.si

Turistična kmetija Gradišnik  | Logarska dolina 18, 3335 Solčava |      
Tel.: +386 (0)3 838 90 12, GSM: +386 (0)41 526 699 | info©gradisnik.si | 
www.gradisnik.si

ROBANOV KOT

Turistična kmetija bevšek-ošep  | Robanov kot 29, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 60 36 | bevsek.osep@siol.net | www.bevsek-osep.si

Turistična kmetija pečovnik-ošep  | Robanov kot 33, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 56

Turistična kmetija Govc-vršnik  | Robanov kot 34, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 50 16 | govc.vrsnik@siol.net | www.govc-vrsnik.com

apartmaji mala hiša | Robanov kot 34, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)31 208 703 | info@malahisa.com | www.malahisa.com

apartma bela | Robanov kot 34a, 3335 Solčava | GSM: +386 (0)31 369 529 | 
helena.prepadnik@gmail.com | www.apartma-bela.si 

apartmaji robanov kot | Robanov kot 18, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)41 328 814

apartmaji in wellness pod macesnovo streho*** | Robanov kot 5 | 
GSM: +386 (0)41 287 742 | info@pod-macesnovo-streho.si |
www.apartma-logarska.si



Kulinarična ponudba na solčavskem

Pričakujejo vas raznoliki kulinarični postanki v hotelu, 
penzionih, na turističnih in izletniških kmetijah, v gostiščih, 
planinskih domovih ali na planšariji. Izbirate lahko med 
tradicionalnimi jedmi in posebnimi solčavskimi specialitetami. 
V večini gostinskih objektov imajo dnevno gostinsko ponudbo, 
medtem ko na turističnih in izletniških kmetijah priporočamo 
predhodno najavo.

Turistične kmetije na Solčavski panoramski cesti so 
večinoma stacionarne kmetije (razen nekaj izletniških), 
ki nudijo hrano gostom, ki bivajo pri njih. Če želite kaj 
dobrega pojesti pri njih, jih morate poklicati na telefon – 
če ste najavljeni, vam bodo z veseljem postregli.

SOLČAVA

 okrepčevalnica Zadružnik | Robanov kot 44, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 90, GSM: +386 (0)31 693 604 | policnik.peter@gmail.com 

 center rinka (lokalne sezonske sladice in domači napitki) | 
Solčava 29, 3335 Solčava | Tel.: +386 (0)3 839 07 10 | info@solcavsko.info | 
www.solcavsko.info

 bar Tisa | Solčava 31b, 3335 Solčava | Tel.: +386 (0)3 584 60 64,      
GSM +386 (0)41 889 021 | solcava.tisa@gmail.com

 Turistična kmetija ambrož-Gregorc  | Solčava 53, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 97, GSM +386 (0)41 705 949 | rgregorc@siol.net | 
www.ambroz-gregorc.com
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SOLČAVSKA PANORAMSKA CeSTA

 Turistična kmetija ramšak  | Podolševa 13, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 50, GSM: +386 (0)51 264 203 | 
info@tk-ramsak.com | www.tk-ramsak.com

 Turistična kmetija majdač  | Podolševa 10, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 830 49 40, GSM: +386 (0)31 4318 332 | 
anica.klemensek@siol.net

 Kmetija robnik – prodaja prehrambenih in drugih lokalnih izdelkov |      
Podolševa 3, 3335 Solčava | Tel.: +386 (0)3 584 60 21, 
GSM: +386 (0)31 321 503 | preprotnik.nada@gmail.com

 izletniška kmetija bukovc | Podolševa 1, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 60 39 | GSM: +386 (0)31 416 089 | 
kmetija.bukovc@gmail.com | www.bukovc.tk

 planinska koča v Grohotu | Podolševa 29, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)41 417 951 | slavko.tirsek@amis.net | 
www.pdmezica.si/postojanke_grohot.htm

 Turistična kmetija rogar  | Podolševa 24, 3335 Solčava | 
 Tel.: +386 (0)3 839 50 30, GSM: +386 (0)31 204 703 | rogar@siol.net |      
www.nad1000m/rogar

 Kmetija ploder – prodaja mlečnih in pekovskih izdelkov |  
Podolševa 25, 3335 Solčava | Tel.: +386 (0)3 584 60 19,  
GSM +386 (0)70 890 821 | marija.klemnsek5@gmail.com

 Turistična kmetija strevc  | Podolševa 26, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 60 20, GSM: +386 (0)41 477 909 | 
milan.selisnik@siol.net | www.turisticnekmetije.si/strevc

 izletniška kmetija na Klemenčem | Logarska dolina 29, 3335 Solčava |      
Tel.: +386 (0)3 838 90 24 | GSM: +386 (0)41 593 715 | 
 judita.klemensek@gmail.com | www.na-klemencem.si 

 Turistična kmetija Žibovt  | Logarska dolina 24, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 71 18, GSM: +386 (0)31 204 703 | 
kmetija.zibovt@gmail.com | www.kmetija-zibovt.si

 planinski dom majerhold | Logarska dolina 30, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 17 24, GSM: +386 (0)41 336 864 | 
pdmajerhold@gmail.com | www.majerhold.si 

Kje jesti 

 Predhodna rezervacija po telefonu

 Za dnevno ponudbo lokalnih specialitet ni potrebna rezervacija



 penzion na razpotju*** | Logarska dolina 14, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 16 50, GSM: +386 (0)31 249 441 | razpotje@siol.net | 
www.logarskanarazpotju.si  

 dom planincev | Logarska dolina 15a, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)70 847 639 | info@domplanincev.si | www.domplanincev.si 

 planšarija Logarski kot | Logarska dolina 15, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)59 958 692, +386 (0)41 210 017 | logarski.kot@gmail.com | 
www.logarski-kot.si 

 Koča na Klemenči jami | Logarska dolina 31, 3335 Solčava | 
GSM: +386 (0)51 708 063 | novak.rado@gmail.com 

 frischaufov dom na okrešlju | 1396 m | Tel.: +386 (0)3 838 90 70, 
GSM: +386 (0)41 380 177 | okreselj@siol.net

ROBANOV KOT

 Turistična kmetija bevšek-ošep  | Robanov kot 29, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 60 36 | bevsek.osep@siol.net | www.bevsek-osep.si

 Kmetija bevšek (helena ošep) – prodaja ekoloških zelišč in 
rastlinska predelava | Robanov kot 26, 3335 Solčava | 
GSM +386 (0)31 378 029 | kmetija.bevsek@gmail.com 

 Turistična kmetija Govc-vršnik  | Robanov kot 34, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 50 16 | govc.vrsnik@siol.net | www.govc-vrsnik.com 

 robanova planšarija (odprto samo v poletni sezoni) | Robanov kot, 
3335 Solčava
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Kje jesti 

MATKOV KOT - SOLČAVSKA PANORAMSKA CeSTA

 Turistična kmetija perk  | Logarska dolina 23, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 71 20 | info@perk.si | www.perk.si

 Kmetija Kočnar - prodaja pekovskih izdelkov, testenin in slaščic | 
Logarska dolina 20, 3335 Solčava |  Tel.: +386 (0)3 584 71 23, 
GSM: +386 (0)31 871 386 | fanika.kocnar@gmail.com

 Turistična kmetija matk  | Logarska dolina 21, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 584 71 17, GSM: +386 (0)41 556 752 | klemen@matk.si | 
www.matk.si

 Turistična kmetija Gradišnik  | Logarska dolina 18, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 90 12, GSM: +386 (0)41 526 699 | info©gradisnik.si | 
www.gradisnik.si

LOGARSKA DOLINA

 Gostišče in muzej firšt*** | Logarska dolina 1a, 3335 Solčava | 
 Tel.: +386 (0)3 839 46 78 | info@first-logarska.si | www.first-logarska.si 

 Turistična kmetija juvanija  | Logarska dolina 8, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 90 80 | info@juvanija.com | www.juvanija.com

 hotel plesnik**** | Logarska dolina 10, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 839 23 00 | info@plesnik.si | www.plesnik.si 

 Kmečka hiša ojstrica*** | Logarska dolina 13a, 3335 Solčava | 
Tel.: +386 (0)3 838 90 51, GSM: +386 (0)31 565 229 | 
info@logarska-ojstrica.si | www.logarska-ojstrica.si



Logarska dolina - Solčavsko,
harmonija treh dolin

Turistično destinacijo Logarska dolina – Solčavsko tvorijo 
vas Solčava, naselje Podolševa in tri vzporedne doline: 
Logarska dolina, Robanov kot in Matkov kot. Logarska dolina 
in Robanov kot sta razglašena za krajinski park, skupaj z 
Naturo 2000 pa varovano območje narave predstavlja kar 80 
odstotkov Solčavskega. Destinacijo odlikuje sozvočje izjemne 
narave in skrbno premišljenega turizma, kar potrjuje naziv 
»Evropske destinacije odličnosti« (leta 2009).

Logarska dolina je ena od najlepših in najpogosteje 
upodobljenih alpskih ledeniških dolin v Evropi, hkrati pa tudi 
najprepoznavnejša naravna znamenitost. Leta 1987 je bila 
razglašena za krajinski park. naravna znamenitost: slap rinka.

solčava je majhna alpska vas, 
umeščena v ozko in globoko 
dolino reke Savinje, po njej 
pa je to območje dobilo ime – 
Solčavsko. V vasi je začetek in 
hkrati tudi zaključek Solčavske 
panoramske ceste.
Kulturna dediščina: cerkev 
marije snežne.

robanov kot je naselje in 
ledeniška dolina, ki sega 
do vznožja Ojstrice. Dolina 
je od leta 1987 zavarovana 
kot krajinski park in je manj 
obljudena kot sosednja 
Logarska dolina. 
Kulturna dediščina: 
robanova planšarija.

podolševa leži pod gorskim 
grebenom Olševe, vse od 
višine 1020 m do 1327 m. 
Naselje spada med najvišje 
ležeče v Sloveniji. Osrednjo 
identiteto mu daje cerkev 
Svetega Duha, ki stoji v 
središču naselja in po kateri 
domačini ta del zaselka 
imenujejo kar Svetu Duh. 
Glavna znamenitost: 
potočka zijavka.

matkov kot je majhna dolina, 
ki v vencu ledeniških dolin 
Kamniško-Savinjskih Alp leži 
med Logarsko dolino in Avstrijo. 
Je najmanjša med dolinami na 
Solčavskem in od glavnih poti 
nekoliko odmaknjena. 
naravna znamenitost: matkov 
škaf.
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1. okusno domače kosilo za dve osebi v »Evropski destinaciji 
    odličnosti« Logarska dolina – Solčavsko.

2. bicka, solčavska ovčka za srečo (nagrada za vsakogar, ki 
    obišče pot najlepših razgledov in pastirčku Krištofu pomaga 
    najti njegovih 5 ovac).

3. vikend paket za dve osebi v »Evropski destinaciji 
    odličnosti« Logarska dolina – Solčavsko.

Kako do nagrade?

1. ste pravilno rešili 5 vprašanj, ki vam jih je postavil 
    pastirček Krištof na spletni strani? V spletni nagradni igri se 
    potegujete za okusno domače kosilo za dve osebi.

2. ste obiskali pot najlepših razgledov in pomagali pastirčku 
    Krištofu najti njegovih 5 ovac? Pastirček Krištof vam je na 
    posameznih lokacijah Solčavske panoramske ceste razkril     
    zgodbo, hkrati pa je zmaj Lintver pastirčku in tudi vam 
    naložil nalogo, da najdete pet izgubljenih ovac. Le kje 
    so skrite in kako jim je ime? Oglasite se v Centru Rinka in     
    prevzemite svojo Bicko, ovčko za srečo.

3. ste delili fotografijo – sebek (selfie) s panoramo in zmajem 
    Lintverjem v ozadju in jo javno objavili na enem od 
    družbenih omrežij (#lintver)? Potegujete se za počitnice – 
    vikend paket za dve osebi.

Kako je ime petim izgubljenim ovcam pastirčka Krištofa?

več info na: 
www.solcavska-panoramska-cesta.si,
www.logarska-solcavsko.si

36 37

Potegujte se za nagrade Ste našli mojih 5 izgubljenih ovac?

Hvala za obisk in nasvidenje, 
vaš Pastirček Krištof.

vsebinski in oblikovni koncept: Marjeta Jeraj, Slavimir Stojanović
produkcija: Alpe Adria-Vita, Argos
Tekst: Tomaž Letnar, Miša Novak, Marjeta Jeraj
oblikovanje: Slavimir Stojanović, Jana Randl
fotografije: Tomo Jeseničnik, arhiv Centra Rinka



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 


