
                    
 

Center Rinka,  Solčava 29, 3335 Solčava  T: 00386 3 839 07 10,     E: info@solcavsko.info 
 

Program sobota 28. maj 2022 s pričetkom ob 9.00 uri 
 

1. OGLED VASICE SOLČAVA IN SPREHOD DO STARODAVNE TISE TER MALICA NA EKO 

KMETIJI RAMŠAK 

Solčava je majhna alpska vas, umeščena v ozko in globoko dolino reke Savinje, v Zgornji 
Savinjski dolini, v naročju Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. V vasi je začetek in hkrati tudi 
zaključek Solčavske panoramske ceste, po njej pa je to območje dobilo ime – Solčavsko. Vas s 
svojo posebno trško arhitekturo predstavlja esenco urbanosti Solčavskega. Solčava je hkrati 
središče istoimenske občine. Ogledali si bomo Center Rinka, se sprehodili po razstavi 
»sprehod v naročje Alp« in si ogledali promocijski filmček o Solčavskem 
Iz Centra Rinka se bomo odpravili po prijetni gozdni  poti do Solčavske tise (krožna pot traja 1 
h in 15′) in si na  Hribru ogledali starodavno tiso (Taxus baccata L.), ki je zaradi izjemne 
debeline in starosti zavarovana kot naravna vrednota državnega pomena.  
Pri povratku nas bo na Eko kmetiji Ramšak pričakala malica, po malici pa sledi povratek v vas 
Solčava 
Opis poti: srednje zahtevna na začetku (20min), nato pa vodi pot navzdol 
Trajanje programa: 3h 
Minimalno število oseb: 10 
Cena: 25€ na osebo in vključuje vse oglede, vodenje in malico 
Info: obvezna športna obleka in obutev  

Obvezne predhodne prijave do 23.5.2022 na info@solcavsko.info ter vplačilo   
na TR Centra Rinka: SI56 0110 0600 0050 172, UJP 
 

2. KOLESARSKI IZLET PO PANORAMSKI CESTI- CESTI NAJLEPŠIH RAZGLEDOV  

Solčavska panoramska cesta je enkratna  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.  
V okviru Solčavske panoramske ceste je urejenih 20 zanimivih turističnih točk, mi pa si bomo 
ogledali naslednje: 
Startali bomo  v Solčavi,  izpred Centra Rinka. Vožnja mimo viskokogorskih kmetij do Svetega 
duha in naprej do izvir kisle vode, t.i. “železne kislice”, vode zdravilnih moči, naprej do 
razgledne točke in izletniška kmetija na Klemenčem, kjer je najlepši panoramski razgled, se 
odpeljali do razgledne točke Pastirkovo, mimo kmetije Ložekar in Žibovt do soteske Lamotje,  
ter Šikančeve zijavke, v Logarsko dolino in nazaj v vas Solčava. Malica ob povratku v 
okrepčevalnici Zadružnik. 
 
Trajanje programa: ca 3h 
Minimalno število oseb: 10 
Cena: 70 € na osebo in vključuje najem električnega kolesa, čelade, kolesarskega  vodnika 
in malice. Najem električnega kolesa (brez vodenja in malice) je 40€, gorskega kolesa 15€ 
do 3 ure, 20€ več kot 3 ure 
Info: obvezna športna obleka in obutev  
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Obvezne predhodne prijave do 23.5.2022 na info@solcavsko.info ter vplačilo   
na TR Centra Rinka: SI56 0110 0600 0050 172, UJP 
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