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Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega 

VABI NA  

DVODNEVNI  POHOD PO VODNI POTI Kamniško Savinjskih Alp,  

v okviru tradicionalnega pohodniškega festivala v KSA 

 

 

  torek 21. junij, sreda 22. junij 2022 
 

 

Dvo dnevni turistični produkt- Pohod po vodni poti je aktivnost v okviru projekta 

sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS), v okviru podukrepa 19.3., z 

naslovom Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah. Projekt je nastal s finančno 

pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, 

določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

 

1. dan, torek, 21. junij 2022 

 

09.00   Prihod v Solčavo in skupni zajtrk ter predstavitev programa 

10.00  Pohod po Medvedovi poti od gostišča Firšt do Svetega duha (1,5h) ter 

nadalje po panoramski cesti do IZVIRA KISLE VODE (krajši postanek in 

pokušinja ) 

14:00  Kmetija Klemenšek- topla malica  

- spust proti Logarski dolini in po pešpoti do IZVIRA ČRNA.  

- pot nadaljujemo do Kmečke hiše Ojstrica 

- nastanitev in prosto do večerje 

- večerja in nočitev 

 
Medvedova pot se prične pri gostišču Firšt 680 n.m.v in se vzpne do Svetega duha 

1.250 n.m.v. Pot je srednje zahtevna in traja 1,5h.  Od Svetega duha dalje je pot po 

ravnem, po cesti do Klemenška, nato pa se spet spusti do Logarske doline.   
 

                       
       Medvedova pot                                       Sveti Duh                                          Izvir kisle vode                     

 

 

                      
                                     Kmetija Klemenšek                                                         Izvir Črne 
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2. dan, sreda, 22. junij 2022 

 

09.00 Odhod z avtobusom iz Logarske doline do Kamniške Bistrice 

10.00 Voden pohod po Koželjevi poti  

14:00 Kosilo v eni izmed restavracij 

16:30 Povratek v Solčavo  

 

                       
 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE: Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega 

organizira dvodnevno ekskurzijo- zasnova novega turističnega programa,  v 

času pohodniških dni v Kamniško Savinjskih Alpah. 

 

PROGRAM IN CENE je za udeležence delno sofinanciran, kotizacija za 

udeležence, ki bodo prespali je 30€ po osebi in vključuje nočitev v 

dvoposteljni sobi in turistično takso. 

 

DOPLAČILO:  

- pijača pri obrokih   

- za enoposteljno sobo: 20€ 

 

PRIJAVA: Obvezne prijave udeležencev na e-mail: info@solcavsko.info in 

vplačilo kotizacije za osebe, ki prenočijo na IBAN: SI56 0110 0600 0050 172, 

UJP 

 

 

Za vsa morebitna vprašanja, usklajevanja in nadaljnje dogovore nas lahko 

pokličete na telefon: 041 354 518 Darja 

 

Priporočamo: športna oblačila in  obutev. 
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PRIJAVA DVODNEVNI POHOD PO VODNI POTI 
…………………..………………………………………………..………………………………….(ime in priimek) 
………………………………………….…………………………………………………………..… (organizacija)  
se prijavljam na dogodek DVODNEVNI POHOD PO VODNI POTI (prosimo, obkrožite) 

o v  torek 21. junij 2022 
o v sredo 22. junij 2022 

 
 
V torek 21. 6. 2022  želim: 

o    nočitev v kmečki hiši Ojstrica 

 

 

 
Obvezna prijava na CENTER RINKA  info@solcavsko.info,  najkasneje do ponedeljka 14.06. 
2022.  
Kotizacija za prvi dan znaša 30 EUR/osebo za tiste, ki bodo prespali v Logarski dolini in  
vključuje nočitev v dvoposteljni sobi v hiši Ojstrica ter turistično takso.  
Če želite enoposteljno sobo je doplačilo 20€ 
 
Plačilo kotizacije je obvezno predhodno na račun Centra Rinka: SI56 0110 0600 0050 172 
s pripisom »Kotizacija Dvodnevni pohod po vodni poti« 
 
 
 
VEČ INFORMACIJ glede možnosti prenočevanja in dvodnevnega pohoda so za vas pripravili v 
CENTRU  RINKA info@solcavsko.info,  03 839 07 10, https://www.logarska-solcavsko.si/. 
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