
PREDSTAVITEV PROJEKTA

Pot najlepših razgledov  



»Tudi za tiste, ki so raziskovali doline pod njo in so se že privadili veličastnim 
pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe nad njimi, so pogledi s panoramske 
ceste nekaj posebnega; in ne pretiravamo, če rečemo, da se na njej počutiš 
kakor na vrhu sveta.« (The Slovenia Book, Top 100 Destinations)

UREDITEV JAVNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE OB SOLČAVSKI 
PANORAMSKI CESTI IN OBLIKOVANJE NOVEGA INTEGRALNEGA 
TURISTIČNEGA PRODUKTA SOLČAVSKA PANORAMSKA CESTA

ZAKAJ VAS VABIMO?
Ker predstavljamo nov integralni turistični produkt »Solčavska panoramska cesta – Pot najlepših razgledov«. Produkt, ki 

je sklepni del širšega projekta Občine Solčava »Urejanje javne turistične infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti«, 

je utemeljen na identiteti ene najlepših alpskih dolin v Evropi – Logarske doline in njenega širšega območja, Solčavske-

ga; utemeljen je na edinstvenih naravnih danostih in bogati kulturno-zgodovinski dediščini območja. 

SOLČAVSKA PANORAMSKA CESTA
pot najlepših razgledov



Projekt »Urejanje javne infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti« je Občina Solčava konec leta 2012 prijavila na 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

2007–2013 za obdobje 2012–2014, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni 

programi«. Skupna vrednost projekta je 613.000 evrov (z ddv).

V okviru projekta je bil izveden sklop gradbenih in drugih podpornih aktivnosti na območju panoramske ceste s 

ključnim namenom: povečati turistično privlačnost, prepoznavnost in obiskanost območja Občine Solčava. Na cesti je 

bilo urejenih dvajset točk oziroma postankov za obiskovalce z novo turistično infrastrukturo: informativnimi in 

interpretacijskimi tablami, klopmi, ležalniki, mostički, zavetišči za kolesarje, skulpturami, igrali, razglednimi ploščadmi ... 

Dela so bila izvedena na sonaraven način in z lokalnimi materiali.

Drugi del projekta je predvidel oblikovanje enotne zgodbe za območje panoramske ceste, ki izhaja iz identitete 

območja in povezuje vseh dvajset točk, ter marketinških orodij in predstavitve projekta širši javnosti. 

Novi integralni turistični produkt Solčavska panoramska cesta ponuja celovito doživetje Solčavskega: raziskovanje 

kulturne dediščine in naravnih znamenitosti, različne aktivnosti, nastanitev in lokalno kulinariko območja. Cesto je 

mogoče prehoditi ali jo prevoziti s kolesom, motorjem ali avtomobilom.

O KAKŠNEM PROJEKTU JE GOVOR? 



Solčavska panoramska cesta leži v Občini Solčava v povirju reke Savinje v naročju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. 

Z nekaj več kot petsto prebivalci je Solčava najredkeje naseljena občina v Sloveniji. Solčavsko zaznamujejo tri 

vzporedne alpske, ledeniško preoblikovane doline: Logarska dolina, Robanov in Matkov kot; prvi sta zavarovani kot 

krajinski park, varovano območje pa skupaj z Naturo 2000 predstavlja kar 80 odstotkov površine Solčavskega, sicer tudi 

»Evropske destinacije odličnosti« leta 2009.

Panoramska cesta je dolga 37 kilometrov; začenja in končuje se v vasi Solčava. Je ena najlepših razglednih cest v 

Sloveniji, območje pa premore tudi izjemno bogato kulturno in etnološko dediščino. Osnovna bivanjska značilnost 

Solčavskega so visokogorske samooskrbne kmetije, ki pripovedujejo zgodbe veličine in klenosti solčavskih ljudi. Ti so 

svojo identiteto ohranjali z močno zavezanostjo kulturi, ki se izkazuje skozi ohranjanje jezika, igranje na stara glasbila, 

plese, igre, ustno izročilo ..., in s kulinaričnimi posebnostmi, kot je znameniti savinjski želodec in druge. Moč tradicije 

dokazuje tudi ohranjanje nekaterih avtohtonih pasem, denimo jezersko-solčavske ovce, in del ter izdelkov, povezanih z 

njimi (filcanje ...). A preteklost Solčavskega sega še bistveno dlje v zgodovino, o čemer pričajo najdbe orodja ledeno-

dobnih lovcev izpred več kot 30.000 let in okostja jamskega medveda v Potočki zijalki, jami, v kateri so našli najstarejšo 

šivanko na svetu. Atrakcijo v svetovnem merilu pa predstavlja bogastvo triasnega (pred 230 milijoni let) življenja na 

ozemlju Solčavskega. Paleontološki zaklad sestavljajo fosilne najdbe lilij, rib, rakov in morskih plazilcev. V 

Kamniško–Savinjskih Alpah je bilo odkrito tudi skoraj celotno okostje skoraj 1,5 metra velikega pahiplevrozavra. Te 

izjemno zanimive ostanke si lahko ogledate na pred kratkim odprti stalni razstavi v Solčavi. Narava pa je območje 

obdarila še z drugimi posebnostmi, kot so cenjeni solčavski gorski macesnov les, izvir kisle vode in stoletni logarski 

apnenec.

KAJ JE SOLČAVSKA PANORAMSKA CESTA?



Seznam urejenih turističnih točk na Solčavski panoramski cesti in njihove posebnosti:

• Solčava – starodavna vas na pragu brezmejne lepote.

• Turistična kmetija Ramšak – voda in hrana posebnih moči.

• Kmetija Macesnik – moč vode, lepota lesa.

• Turistična kmetija Rogar – pot do bivališča jamskega medveda in ledenodobnega lovca.

• Cerkev Sveti Duh in turistična kmetija Strevc – beli golob in meditacija.

• Izvir kisle vode – vir življenja.

• Razgledna točka in izletniška kmetija na Klemenčem – najlepši panoramski razgled.

• Razgledna točka Pastirkovo – tradicija slovenskih visokogorskih kmetij.

• Turistična kmetija Žibovt – najboljše iz mleka in lesa.

• Turistična kmetija Gradišnik – lov in lokostrelstvo na obali jezera, ki ga več ni.

• Soteska Lamotje – bivališče zmaja Lintverja.

• Planinski dom Majerhold – gozd in gozdni sadeži.

• Razgledna točka in turistična kmetija Perk – zelišča in čaji.

• Razgledna točka Matkov kot in turistična kmetija Matk – osupljiva igra narave.

• Izletniška kmetija Bukovc – najvišji vrh in najvišja kmetija na Slovenskem.

• Planina Grohot in planinska koča na Grohotu – pastoralna idila. 

• Logarska dolina – najlepša alpska dolina v Sloveniji.

• Solčava, zaključek poti – stoletja trden in topel dom v naročju gora.

Točke, ki vabijo k postanku



Zgodba

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 

posebno 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 to izlilo, pri tem pa je macesen s sedmimi vrhovi ubil zmaja. Pastirček pošteno 

obljublja vsakemu, ki mu bo pomagal prignati izgubljene ovce v stajo, nazaj v Solčavo, prikupno nagrado.

Ključni elementi zgodbe

Pri snovanju zgodbe so bili upoštevani trije temeljni elementi: 

• izjemne naravne danosti,

• kulturne danosti območja, 

• mitologija skozi bajke in pripovedke območja.

Glavna lika zgodbe sta pastirčka Krištof in zmaj Lintver. Krištof je pozitivna figura, ki simbolizira pogum, veselje, 

iskrenost, odločnost, nepokvarjenost in idiličen svet; spričo ovčarske tradicije in slave Solčavskega je tudi avtohton lik. 

Lintver pa pooseblja predvsem izjemno moč narave. Skozi arhetipe in ljudske bajke popelje v magičnost pokrajine, 

njeno starodavnost, torej ven iz sedanjosti in nas neposredno povezuje z bajko, ki ima dejansko geološko potrditev o 

nastanku ledeniškega jezera, Matkovega kota ... 

Krovna zgodba bo vtkana v vso komunikacijo z obiskovalci med potepom po Solčavski panoramski cesti.

KAKŠNO ZGODBO PRIPOVEDUJE SOLČAVSKA PANORAMSKA CESTA?



• povečati turistično privlačnost območja ob Solčavski panoramski cesti in s tem povečati privlačnost celotne turistične 

  destinacije ter spodbuditi razvoj turističnih programov doživljanja narave na območju Nature 2000,

• zmanjšati vpliv na naravo in območja Natura 2000 z ustreznim usmerjanjem obiskovalcev,

• pozicionirati panoramsko cesto kot turistični produkt z vsebinsko povezavo s Koroško, Savinjsko-Šaleško regijo in 

  Avstrijsko Koroško in vzpostaviti pogoje za pospešen razvoj trajnostnega turizma in trajnostnega razvoja na sploh ob 

  panoramski cesti in v sosednjih regijah,

• spodbuditi sinergijo povezovanja v turizmu in spodbuditi povezovanje turističnih potencialov za aktivno trženje 

  območja, tudi z izdelavo multimedijske spletne aplikacije,

• zadržati in razpršiti obiskovalce ter tako zagotoviti večji turistični obisk in potrošnjo turistov na širšem območju 

  destinacije,

• ureditev sprehajalnih, pohodniških, tematskih in komunikacijskih poti, razgledišč ter interpretacijskih tabel.

KATERI SO CILJI OBLIKOVANJA NOVEGA INTEGRALNEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA?



KATERI PARTNERJI SO VKLJUČENI V PROJEKT?

INFORMACIJE 

Za dodatne informacije nas prosim pokličite ali nam pišite.  Z veseljem vam bomo odgovorili. 

Kontakti: 

Vodja projekta za Občino Solčava:  Mateja Brlec Suhodolnik

E-pošta: mateja.suhodolnik@solcava.si, tel.: +386 (0)3 839 27 91

Vodja programsko-marketinškega dela projekta: Alpe Adria – Vita, Marjeta Jeraj

E-pošta: marjeta.jeraj@alpeadria-vtia.com, gsm: + 386 (0)41 749 000

Projekt Solčavska panoramska cesta vsebinsko zajema področje javne infrastrukture na območjih s posebnim naravo-

varstvenim režimom (Natura 2000) in na turističnih območjih. Projekt je izvajala Občina Solčava v sodelovanju z 

zunanjimi partnerji, ki so v okviru svojih aktivnosti sodelovali pri pripravi vsebin za interpretacijo posameznih tematskih 

sklopov. Sodelujoči zunanji partnerji na ravni države in regij: Direkcija za državne ceste, Zavod za varstvo narave, Zavod 

za varstvo kulturne dediščine, Zavod za gozdove Slovenije, Planinsko društvo Solčava, Društvo Panorama, Občina Črna 

na Koroškem in Marktgemeinde Bad Eisenkappel/Občina Železna Kapla. 

Pri izvedbi projekta je sodelovala močna ekipa strokovnjakov z različnih področij: arhitekti, gradbeniki, načrtovalci 

novih turističnih vsebin in integralnih turističnih produktov,  umetniki – dva akademska kiparja, pisatelj, grafični 

oblikovalci, novinarji, lokalni turistični delavci in preostali domačini. Ureditev lokacij, postajališč in postavitev turistične 

infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti je izvedlo podjetje Legro, d. o. o. v sodelovanju z arhitekti in ekipo 

strokovnjakov. Za izdelavo opreme je bil uporabljen macesen, solčavski gorski les. Opremo so izdelali lokalni lesarski 

mojstri pod vodstvom podjetja Argos, d. o. o. Analizo stanja in načrtovanje poteka poti ter točke postanka je pripravila 

ekipa Centra Rinka – večnamenskega središča za trajnostni razvoj Solčavskega. Marketinški koncept, vsebinski in 

programski del novega integralnega turističnega produkta, kreativno zgodbo in marketinška orodja je načrtovalo in 

izvedlo Podjetje za strateški razvoj in menedžment v turizmu Alpe Adria – Vita, d.o.o., s projektno ekipo strokovnjakov. V 

načrtovanje in izvedbo projekta je bilo torej vključenih veliko različnih ljudi, ki so se potrudili, da boste obiskovalci 

Solčavske panoramske ceste doživeli zgodbo poti, tradicijo visokogorskih kmetij, lepoto naravne in kulturne dediščine 

v novi, obogateni turistični podobi.


