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Vabimo Vas na SOLČAVSKO, v manj znane, a izjemne zgodbe tamkajšnjih krajev in ljudi. 
Očarali nas bodo zakladi gorske doline, Solčavska panoramska cesta, nenavaden zdravilni 
izvir in idilična visokogorska kmetija, od koder so najlepši razgledi na venec Savinjskih Alp.  
 

Ime Solčavsko predstavlja geografsko zaključeno območje občine Solčava, najredkeje naseljene 
slovenske občine. Leži v osrčju gora na meji med Štajersko, Koroško in Kranjsko deželo. V občini so 
štiri naselja: Solčava kot sedež občine, Robanov kot, Logarska dolina in Podolševa. Ljudje so že od 
nekdaj zelo povezani z naravo, večina jih živi na 50 visokogorskih kmetijah, v ozkih dolinah je 
prostora le za nekaj hiš. Polovica solčavskih kmetij se nahaja nad 1000 m nadmorske višine, v 
občini leži tudi najvišje ležeča slovenska kmetija. Domačini se preživljajo s kmetovanjem, 
gozdarstvom, lesarstvom in turizmom. Območje ima bogato zgodovino, v vseh dolgih stoletjih 
Solčavani nikoli niso bili tlačani! Na življenje Solčavskega so močno vplivali Celjski grofje, ki so v teh 
odmaknjenih krajih skrivali svoje zaklade in tam pustili tudi svoje potomce. Solčavsko je bilo v 
preteklosti upravno, gospodarsko in kulturno povezano s sosednjo Koroško, šele l. 1894 so začeli 
graditi cestno povezavo s Savinjsko dolino, po kateri se bomo pripeljali tudi mi.  
Prebivalci Solčavskega so zaradi svoje posebne zgodovine zelo povezani med seboj; samostojnost, 
smelost in pokončnost skupnosti ustvarja uspešno zgodbo območja, ki je lahko mnogim vzor. 
    
Po jutranji kavi ob mladi reki Savinji si bomo najprej ogledali dve izjemni muzejski zbirki z 
multivizijsko predstavitvijo: POTOČKA ZIJAVKA predstavlja arheološko najdišče izpred 35.000 let  
in ZDRAVJE BOLNIKOV, ki odstira osupljivo zgodbo o Vidu Strgarju-Fidi (1836-1922), 
solčavskem »bukovniku«, ljudskem zdravilcu, učenjaku in posebnežu. Kar 9 let je preživel v 
podzemni jami Fidova zijavka in tam napisal knjigo o zdravilstvu in drugih ljudskih modrostih.  
Življenje na Solčavskem nekoč in danes nam bodo predstavili v CENTRU RINKA v Solčavi.  
Nato se bomo odpeljali na razgledni oder Solčavske, na Solčavsko panoramsko cesto, obiskali 
gorsko cerkvico SV. DUHA in okusili vodo iz ZDRAVILNEGA IZVIRA kisle (železove) vode, ki je 
eden redkih na Slovenskem. 
Zaključili bomo na VISOKOGORSKI KMETIJI in uživali najlepši razgled na Savinjske Alpe ter v 
doline pod njimi. Spoznali bomo zgodbo kmetije in si ogledali mogočno stavbno dediščino, pokrito z 
visokogorskim solčavskim macesnom. Poleg odlične lokacije kmetija slovi tudi po okusnih 
zgornjesavinjskih tradicionalnih dobrotah. Obiskujejo jo gostje iz vsega sveta.  
 
Odhod avtobusa:                                       

7.00 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
7.05 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 
7.10 – AP Štefan 
7.15 – CIK Trebnje  
7.25 – AP Mercator Center Trebnje  
7.35 – AP Mirna 
7.40 – AP Šentrupert 
7.50 – AP Mokronog  
7.55 – AP Tržišče 

 

Cena: 25,00 za minimalno 30 udeležencev 
Cena vključuje: avtobusni prevoz, razstavi Potočka 
zijalka in Zdravje bolnikov, vodeni ogled v Centru 
Rinka in na kmetiji, nezgodno zavarovanje, DDV. 
 
Zaradi panoramske ceste/manjši avtobus - je 
število potnikov OMEJENO, pohitite s prijavami! 
Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5€ dražja, v 
kolikor je še prostor na avtobusu. 
Malica iz popotne malhe.  
 

Dodati: Dodatne informacije: CIK Trebnje, Tanja Vrčkovnik, 07/34 82 108 ali tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si 
 


