
Logarska dolina – 
Solčavsko, Slovenija

Obirske kapniške jame – 
Železna kapla, Avstrija

Skrivni namig za ljubitelje narave, družine, pohodnike in kolesarje.

Obirske jame – Potočka zijavka – Snežna jama



Sosednji občini Železna Ka-
pla v Avstriji in Solčava v 
Sloveniji  sta povezani tako 
zaradi edinstvene naravne 
dediščine, kot tudi zaradi sto-
letne kulturne izmenjave. 
Kljub temu pa je vsako ob-
močje ohranilo svoje edin-
stvene posebnosti.

V projektu Cavetours je po-
seben poudarek na dožive-
tjih v nadvse zanimivih ja-
mah in ob bogati dediščini, 
ki jo je moč najti v tem delu 
vzhodnih Karavank in Kamni-
ško-Savinjskih Alp.

Dobrodošli na doživetjih v podzemnih jamah - Cavetours.
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Železna Kapla

Solčava

Dobrodošli v čudoviti pokrajini 
dveh držav, Slovenije in Avstrije.
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Obirske kapniške jame v Avstriji povezujejo čarobnost živih kapnikov z navdušenjem nad 
nekdanjim rudnikom.

Snežna jama v Sloveniji ponuja 
poleg kapnikov tudi navdušu-
joče ledene skulpture.

Potočka zijavka, ki je lahko 
dosegljiva z obeh obmejnih 
območij, se uvršča med najpo-
membnejša arheološka in pa-
leontološka najdišča v Evropi.

Tu so našli kosti jamskih 
medvedov izpred 35.000 
let. Lobanja enega od najde-
nih jamskih medvedov je na 
ogled tudi v Obirskih kapni-
ških jamah. Jama pa je služila 
tudi kot zavetišče in svetišče 
ledenodobnim ljudem, o če-
mer priča tudi stalna razsta-
va v gostišču in muzeju Firšt 
v Solčavi.

Na šotorišču ledenodobnih 
lovcev na kmetiji Rogar v 
podnožju Olševe, je pred-
stavljeno življenje tako 
imenovanih kromanjonskih 
ljudi. Tod vodi tudi pot do 
Potočke zijavke.

Obirske kapniške jame

Snežna jama



Preseganje mej

Železna Kapla je najbolj južno ležeča občina 
v Avstriji. Ponaša se z nazivi zdravilišča, kli-
matsko varstvene občine in je del Geoparka 
Karavanke.

Občina Solčava leži na severu Slovenije v ob-
močju Kamniško-Savinjskih Alp. Poznana je 
predvsem po treh vzporednih alpskih doli-
nah: Logarski dolini, Robanovem kotu in Mat-
kovem kotu. Solčavsko je dobilo leta 2009 
naziv Evropska destinacija odličnosti.

Iskalci sprostitve 
in aktivnih počitnic 
lahko na obeh stra-
neh meje najdejo 
dragocenosti narave, 
ki so drugod že izgu-
bile svojo prvinsko 
izvirnost.

Dotik avanture v po-
krajini izjemne le-
pote, zaznamovani s 
starodavno kulturo, 
tradicijo in običaji.
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Pohodništvo na meji med Slovenijo in Avstrijo.

Naravne zanimivosti odstirajo poglede.



Zgodbe, ki povezujejo

4

Že okrog leta 1000 so priseljenci z današnje Koroške pose-
lili sončna pobočja pod Olševo. V srednjem veku so bile po-
membne trgovske poti med Železno Kaplo in Solčavo. Tudi 
sodelovanje gorskih kmetij in prodaja kmetijskih pridelkov 
ima že dolgo tradicijo. Odprtje mejnega prehoda Pavličevo 
sedlo pa je te možnosti na obeh straneh meje še olajšalo.

Pred tem je bilo treba ‚uradno‘ prevoziti preko sto kilometrov, 
da si prišel z ene na drugo stran meje. Domačini pa so ubirali 
bližnjice po tako imenovanih tihotapskih (švercarskih) poteh, 
po katerih je moč mejo prečkati  še danes. Prebivalci Železne 
kaple in Solčave z veseljem obiskujejo tradicionalna cerkvena 
srečanja v Šentlenartu ali pri Svetem Duhu in druge priredi-
tve, ki povezujejo ljudi na obeh straneh meje.

     
Vožnja preko Pavličevega sedla odpira dihjemajoče pano-
ramske poglede na koroške gore in obmejno območje. Spo-
gledovanje z veličastno naravo se nadaljuje na znameniti 
Solčavski panoramski cesti in globoko spodaj v Logarski do-
lini ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp.
V podolgovatem grebenu mejne gore Olševe se na vrhu vse-
naokoli združuje v eno samo veličastno celoto.

Zanimivosti
ŽELEzNA KAPLA

Obirske kapniške jame / zdravilišče in terme / Korška soteska / Belska kočna / 
Muzej starodobnikov in kmečke opreme / Informacijski center Geoparka Karavanke / zdravili-
ški kraj / klimatsko zdravilišče

LOgArSKA DOLINA - SOLčAvSKO

Dva krajinska parka: Logarska dolina in Robanov kot / 
Potočka zijavka / Fidova zijavka/ Šikančeva zijavka / Snežna jama v Raduhi / 
Solčavska tisa / Evropska destinacija odličnosti / omrežje NATURA 2000 / 
Gotska cerkev Marije Snežne / Muzej Firšt / Center Rinka

Pogledi in spogledovanje



Obirske kapniške jame

Obirske kapniške jame navdušujejo zaradi izjemne povezanosti med naravo in človekom, med 
200 milijonov letno zgodovino in moderno tehniko. 

Živi kapniki so v Evropi prava redkost. Multimedijski efekti med obiskom Obirskih kapniških 
jam poudarjajo veliki spektakel narave. Leta 1870 so ga odkrili rudarji, ko so v naravni jami 
iskali svinec in cink. Še danes so vidne sledi, ki jih je tu pustilo rudarjenje.

Podzemni doživljajski park, je dolg 800 m in ponuja nepozabno doživetje za vso družino.

Več informacij na www.hoehlen.at

Najbolj navdušujoča naravna zanimivost v Avstriji
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Bogastvo kapnikov v Obirskih kapniških jamah.



geopark Karavanke predstavlja izjemno geološko in 
krajinsko dediščino na obmejnem območju med Avstri-
jo in Slovenijo. Ustanovljen je bil leta 2013 v okviru 
globalne mreže geoparkov pod okriljem Unesca. Po-
sebnost geoparka Karavanke je lega, ki presega meje 
in vzajemno koristna raznolikost dveh kultur. Tu pote-
ka tudi geološka meja med evrazijsko in afriško ploščo, 
tako lahko dobesedno stojiš z eno nogo v Afriki in z dru-
go v Evropi.

Interpretacijski center geoparka v Železni kapli ponuja 
odličen vpogled v raznolikost Geoparka Karavanke.

Več informacij na www.geopark-karawanken.at

Skrivnosti zapisane v kamninah.

Geopark Karavanke
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Bogastvo Geoparka je v kamninah, gričih, soteskah, izvirih mineralne vode...



Logarska dolina Solčavsko, območje, ki 
z lepoto narave privlači obiskovalce, a 
ponudi mnogo več. 

V naročje Kamniško-Savinjskih Alp in 
Karavank se zajedajo tri čudovite alpske 
doline: Logarska dolina, robanov kot in 
Matkov kot. Logarska dolina in Robanov 
kot sta zavarovana kot krajinska parka.

Solčavska panoramska cesta, med Mat-
kovim kotom in zaselkom Podolševa, po-
vezuje med seboj ene največjih kmetij v 
vsem alpskem prostoru. Od tu se odpira-
jo lepi pogledi na verigo alpskih vrhov in 
na doline pod njimi. Po sončnih pobočjih 
pa se pasejo tropi znane in cenjene jezer-
sko-solčavske pasme ovac.
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Krajinski park Logarska dolina

Matkov kot

Krajinski park Robanov kot

Jezersko-solčavske ovce

Logarska dolina Solčavsko – 

harmonija treh dolin



Na pobočju gore Olševe se v podzemni jami od-
pira izjemno arheološko najdišče iz stare kame-
ne dobe Potočka zijavka. 

V gori Raduhi nad vasjo Luče pa svoj vhod za obi-
skovalce poleti odpira tudi najvišje ležeča turi-
stična jama v Slovenji – Snežna jama. 

V območju je še veliko drugih podzemnih jam, 
med njimi tudi Fidova in Šikančeva zijavka, ki hra-
nita zanimive zgodbe iz preteklosti.

Tu je bilo nekdaj morje. O tem pričajo izjemne 
najdbe fosilov iz srednjega triasa, ki so na ogled 
na razstavi v informacijskem središču Center Rinka 
v Solčavi. v Center rinka pa vabijo še druge razsta-
ve in uporabne vsebine za obiskovalce. 

Več informacij najdete na: www.logarska-solcavsko.si 
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Potočka zijavka

Slap Rinka

Šikančeva zijavka

Fidova zijavka

Snežna jama
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Potočka zijavka v gori Olševi je prvo arheološko raziskano 
najdišče iz stare kamene dobe (paleolitika) v Sloveniji. Razi-
skovalci so v njej odkrili številna okostja jamskih medvedov 
in drugih ledenodobnih živali. 

Pred 35.000 leti pa je v Potočki zijavki svoje sledi zapustil 
tudi pračlovek imenovan kromanjonec. Tu je bila najdena 
najstarejša koščena šivanka, pa tudi številna orodja, koščene 
konice, koščene piščali, barvila iz železove rude (okre) in večje 
število kurišč.

Nova dognanja razkrivajo, da je bila Potočka zijavka svetišče 
kromanjonskih lovcev.

Arheološke najdbe iz Potočke zijavke hranijo v Pokrajinskem 
muzeju v Celju. Ob cesti pred Logarsko dolino pa je v gostišču 
in muzeju Firšt na ogled tudi stalna razstava o Potočki zijavki. 

Od Gostišča in muzeja Firšt do znamenitega arheološkega naj-
dišča vodi tematska Medvedova pot. Med potjo pozornega obi-
skovalca pritegnejo zanimive zgodbe in informacije, med dru-
gim tudi šotorišče kromanjonskih lovcev na turistični kmetiji 
rogar ob Solčavski panoramski cesti.

Najstarejša šivanka na svetu

Pra-piščali

Koščene konice

Do Potočke zijavke 
vodi nova 
Medvedova pot.

Potočka zijavka –

nema priča življenja pred 35.000 leti
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Snežna jama na raduhi je najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji in pravi kraški fenomen Evrope. 
Jama se kljub nadmorski višini 1500 metrov ponaša z izjemnimi kapniškimi tvorbami. Pose-
ben čar pa ji dajejo zanimive ledene skulpture v prvem delu jamskega sistema.    

Odkrivanje kapniškega in ledenega okrasja Snežne jame v soju karbidnih svetilk ponuja ne-
pozabno doživetje. Dostop do Snežne jame je mogoč le v toplem delu leta. Temperatura v 
jami je od -1 do +4°C, zato priporočamo primerno obleko in obutev. 

Več informacij najdete na: www.snezna-jama.com 

Snežna jama – alpski biser

Ledeno in kapniško okrasje Snežne jame.



Pot pod noge, proti goram…

Do planinskih koč in na vrhove Karavank in Kamniško-Savinj-
skih Alp vodijo dobro označene in urejene planinske poti. Po 
dolinah in pobočjih so speljane tematske poti, ki razkrivajo šte-
vilne naravne in kulturne zanimivosti. 

Na informacijskih točkah so na voljo pohodniške karte in opre-
ma. Posebno doživetje pa je na pot oditi z vodnikom, ki pozna 
poti, območje in navdihujoče zgodbe.

Živopisni cvetovi in vode Korške soteske med spomladanskim 
sprehodom, v poletni pripeki prijeten hlad slapov ob Poti po 
Logarski dolini in mnogi drugi prikriti kotički tega alpskega vrta 
vabijo, da se vračamo, spet in spet.

11



Kolesarji se radi podajo na slikovito 
vožnjo po Solčavski panoramski ce-
sti in preko Pavličevega sedla v Že-
lezno Kaplo, od koder vodijo razve-
jane kolesarske poti na vse strani. 
Bolj zahtevni kolesarji se lahko od-
ločijo za turo okrog Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, ali po strmih gozdnih 
cestah na pobočjih. 

Prijetno je kolesarjenje po dolinah, 
s pomočjo električnih koles pa gre 
tudi v hrib precej lažje. Električna 
kolesa izposojamo v Železni Kapli, v 
Solčavi in v Logarski dolini.

S kolesom po dolinah in pobočjih
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za družine so na voljo posebna doživetja in raziskovanja ob obisku podzemnih jam, narav-
nih in kulturnih zanimivosti ter razstav. K raziskovanju vabijo: Obirske kapniške jame, Potočka 
zijavka, Snežna jama, pot po Logarski dolini, Fidov gaj, Solčavska panoramska cesta, Korška 
soteska, Belska kočna in številni drugi izjemni kotički obmejnega območja. Najmlajši se bodo 
zagotovo razveselili tudi odkrivanja pravljičnega gozda v Logarski dolini z vsemi čutili.

Med družinskimi pohajkovanji se v veselje mladih in manj mladih rodijo zgodbe, ki jih zlepa 
ne pozabiš. 

Družinska pohajkovanja 
in raziskovanja - nepozabno
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Privoščite si stik z okoljem in spoštljivo okušajte 
njegove sadove.  Vabimo vas, da se prepustite ku-
linaričnim užitkom na kmetijah, v gostiščih, hote-
lih, penzionih  ali v planinskih kočah. 

Ko po raziskovanju okolice prijetno zadiši iz ku-
hinje, se ni moč upreti suhomesnatim dobrotam, 
omamnim sirom in sirnim namazom na dišečem, 
ravnokar pečenem kruhu… Ko te premamijo odlič-
ni koroški krapi ali okusni štruklji ob jagnjetni ali 
divjačini in se posladkaš s koroško pohačo ali žlin-
krofi iz suhih hrušk, mmmm se zaveš privilegija, ki 
ga uživaš.

Hrana v stiku z okoljem - uživaško
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BARVE CMYK:

ZELENA
C=50 M=0 Y=100 K=15

SIVA (TEMNA):
C=0 M=0 Y=10 K=80

BARVE PANTONE:

ZELENA
Pantone 377C

SIVA (TEMNA):
Pantone Cool Grey 11C

Center rINKA – 
večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega
Solčava 29, SI-3335 Solčava
Tel.: +386 3 839 07 10
e-mail: info@solcavsko.info
www.solcavsko.info
www.logarska-solcavsko.si 

Obir-Tropfsteinhöhlen Errichtung –  
u.Betriebsges. m. b. H.
A-9135 Bad Eisenkappel, Hauptplatz 7
Tel.: +43 4238 8239, Fax: +43 4238 8239-10
e-mail: obir@hoehlen.at
www.hoehlen.at


