OPIS KOLESARSKIH TUR SOLČAVSKO

23 - Logarska dolina – slap Rinka

Sproščujoče kolesarjenje po eni najlepših alpskih dolin Logarski dolini od začetka do slapa Rinka na
koncu doline in nazaj.
Tura: začetek Logarske doline – slap Palenk - slap Rinka – začetek Logarske doline
Dolžina poti : 14 km
Višinska razlika : 270 m (730 m – 1.000 m)
Potreben čas za kolesarjenje : 30 min
Težavnost : lahka
Teren : asfaltna cesta, gozdne makadamske in travnate kolesarske poti
Opis poti : Kolesariti lahko začnemo na parkirišču pred vstopom v Logarsko dolino (0,0
km/730m). Glavna cesta nas pelje mimo turistične kmetije Juvanija (1,3 km/735 m) in
informacijske pisarne (1,9 km/750 m) mimo hotela Plesnik, za katerim je zanimiv slap Palenk. Po
cesti preko travnika prispemo do turističnih kmetij Plesnik in Lenar (2,2 km), kmečke hiše Ojstrica
in penziona Na Razpotju (2,5 km/775 m). Pred križiščem z glavno cesto zavijemo levo po gozdni
rekreacijski poti proti Klemenči jami in kolesarimo po gozdnem hladu po dolini do Doma Planincev
(4,2 km/850 m). Pot nas po gozdu pripelje vse do planšarije Logarski kot (6,5 km/900 m), od
koder nadaljujemo o asfaltni cesti, ki se vzpne do parkirišča pod slapom Rinka z okrepčevalnico
Rinka (7,8 km/1000 m). Pot lahko nadaljujemo peš in v desetih minutah pridemo do veličastnega
slapu Rinka. Zaradi ozke doline se moramo vrniti na izhodišče po isti poti, ki pa nam lahko v
vsakem trenutku ponudi nov razgled, novo zanimivost.
Zanimivosti ob poti : Rastovški slap, slap Palenk, planinska pot na Klemenčo jamo in Ojstrico,
oglarska bajta in kopa, planšarija Logarski kot, slap Rinka.
Počivališča : TK Juvanija, hotel Plesnik, TK Plesnik, TK Lenar, penzion Na Razpotju, Dom
Planincev, planšarija Logarski kot, okrepčevalnica Pod slapom.
Informacije:
TIC Logarska dolina, tel.: ++386 (0)3 838 90 04, info@logarska.si, www.logarska-dolina.si

24 – Prisoje Matkovega kota – Panoramska cesta
Kolesarjenje po sončnem pobočju nad dolino Matkov kot mimo starih kmetij z lepimi razgledi na Z
del Kamniško-Savinjskih Alp in greben Velikega vrha, ki deli Logarsko dolino od Matkovega kota.
Tura :
Logarska dolina – Matk - Perk– Majerhold – Logarska dolina
Dolžina poti : 15 km
Višinska razlika : 497 m (730m – 1227m)
Potreben čas za kolesarjenje : 1 ura
Težavnost :
Zaradi dolgega vzpona 10 km je pot srednje zahtevna. Vzpon je 10 – 12 %. Cesta je v dobrem
stanju s kompaktno podlago. Križišča so dobro označena.
Teren : Od odcepa Jezere do križišča Pavličevo sedlo je 8 km ceste makadamske, od tu v smeri
Logarske doline pa je cestišče asfaltirano.
Opis poti :
Iz Logarske doline (0 km/730 m) po asfaltni cesti proti mejnemu prehodu Pavličevo sedlo.
V prvem križišču ( 1,2 km/ 800 m) zavijemo levo preko mostu na makadamsko cesto, ki vodi ob
potoku Jezera v osrčje alpske ledeniške doline Matkov kot. Cesta se počasi vzpenja in vodi mimo
odcepa (1,9) za kmetijo Gradišnik z lokostrelskim centrom do Kočnarjeve žage nad katero je
križišče(3,6 km/ 920m). Leva cesta vodi dalje po dnu doline (Matkov kot, Matkov škaf, Mrzle gore),
desna pa nas po strmem vzponu (10-12 %) pripelje do kmetij Kočnar ( 5,1 km, 1030 m) - Matk (
6,5 km/1150 m) - turistična kmetija Perk ( 7,4 km/1227 m) - rahel spust do križišča za Pavličevo
sedlo (mejni prehod z Avstrijo) (9,2 km/ 1160 m ) - asfaltna cesta pelje mimo planinske koče
Majerhold (9,6 km) do križišča (10,3 km/1095 m), od koder vodi asfaltna cesta desno navzdol proti
Logarski dolini (14,5 km/ 730 m), levo pa lahko nadaljujemo po panoramski cesti proti Podolševi
(Sveti duh) ( 17,8 km/ 1240 m) in naprej v vas Solčavo (26,2 km/650 m).
Zanimivosti ob poti :
Gostišče Firšt ( razstava o Potočki zijalki),
soteska in dolina Jezere,
Lokostrelski center – kmetija Gradišnik
Matkov kot,
lepa razgledišča
razgledišče Perkova peč
Počivališča :
Lokostrelski klub Indiana – kmetija Gradišnik, turistična kmetija Perk, Planinski dom Majerhold;
Informacije:
TIC Logarska dolina, tel.: ++386 (0)3 838 90 04, info@logarska.si, www.logarska-dolina.si

25 - Solčavska panoramska cesta

Lepa krožna razgledna tura s pogledi na Kamniško-Savinjske Alpe
Tura :
Solčava – Podolševa (Sv. Duh)– Logarska dolina– Solčava
Dolžina: 25 km
Višinska razlika: 590 m (650 m – 1240 m)
Čas: ca. 2 uri (brez postankov)
Težavnost: srednje zahtevna, občasno zahtevna, dolg vzpon (naklon ca. 10%) in blažji spust
Teren: 11 km asfalta, 14 km makadama
Opis poti:
Iz Solčave (0,0 km / 650 m) se vzpenjamo sprva (1km) po asfaltni, kasneje pa po makadamski
cesti ob potoku Jurčefu proti južnemu pobočju Olševe. Smerokazi vabijo pešce k prastari tisi ali eni
od turističnih kmetij (TK Ramšak 1,9 km / 790 m, TK Majdač 2,7 km / 890m). Cesta nas pripelje
do razpotja. Desni krak vodi proti Raduhi in Črni na Koroškem, leva cesta pa nas bo kmalu
pripeljala do konca vzpona (6,2 km / 1235 m) in ponudila prekrasen pogled na verigo Kamniško
Savinjskih Alp. Tik pred nami je zaselek Podolševa s cerkvico Sv. Duha (8,4 km / 1240 m). Mimo
turistične kmetije Rogar, vodi planinska pot do Potočke zijalke in dalje na vrh Olševe. Po rahlem
spustu skozi gozd in dalje po cesti z lepimi razgledi prikolesarimo do izvira kisle vode (11,7 km /
1160 m), zatem pa mimo vzletišča jadralnih padalcev in turistične kmetije Klemenšek (12,5 km /
1140 m), mimo kmetije Ložekar s smučiščem (13,9 km / 1125 m) ter mimo turistične kmetije
Žibovt (15,3 km / 1100m) do asfaltnega križišča (15,7 km / 1095m). Desno vodi asfaltna cesta do
mejnega prehoda Pavličevo sedlo in dalje v Železno kaplo, po levi, prav tako asfaltirani, pa se
spustimo do odcepa za Matkov kot (19,1 km / 785 m) in se ob potoku Jezera pripeljemo do vstopa
v Logarsko dolino (20,2 km / 735 m). Glavna cesta nas spet pripelje do izhodišča v Solčavi (25,0
km / 650 m).
Zanimivosti ob poti:
cerkev Marije Snežne v Solčavi
Solčavska tisa (pešpot)
Potočka zijalka (planinska pot)
cerkev Sv. Duha v Podolševi
opuščena kmetija Jamelnik,
izvir kisle vode
Klemenč pekel,
nahajališče okrasnega Solčavskega marmorja
Matkov kot
Logarska dolina
stalna razstava o Potočki zijalki
Počivališča: Turistične kmetije Ramšak, Majdač, Rogar, Klemenšek, Ložekar, Žibovt, Gregorc,
Gostišče Firšt.
Informacije:
TIC Logarska dolina, tel.: ++386 (0)3 838 90 04, info@logarska.si, www.logarska-dolina.si

26 - V zavetju Olševe

Kolesarjenje po makadamski cesti pod sončnimi stenami gore Olševe z vzponom do najvišje ležeče
kmetije v Sloveniji – Bukovnik.
Tura :
Solčava – Ošovnik – Prodnik – Sleme – (odcep za Bukovnik – Grohot) - Robnik – Ošovnik – Solčava
Dolžina poti : 23 km
Višinska razlika :

677 m (650 m –1327 m)

Potreben čas za kolesarjenje : 2 uri
Težavnost :
Zaradi dolgega vzpona iz Solčave do križišča pod kmetijo Ošovnik 5 km (10 – 12 %) in naslednjega
od kmetije Prodnik do Robnikovih peči (10 – 14 %) je kolesarska pot zahtevna. Cestišče je v
dobrem stanju s peščeno podlago. Križišča so dobro označena.
Teren : Od Solčave do kmetije Ramšak je v dolžini 1,9 km cestišče asfaltno, naprej pa
makadamsko. V Robnikovih pečeh je na položnejšem delu nekoliko slabša cesta (ni prevozno z
osebnimi vozili).
Opis poti:
Iz vasi Solčava (0 km/650 m) pelje cesta proti zaselku Podolševa mimo odcepa za turistično
kmetijo Ramšak (1,9 km/740 m). Na križišču nad kmetijo Sp. Ušovnik (5 km/1080 m)
zavijemo desno v smeri Raduhe, kjer postane cesta položnejša. Ob cestni tabli za kmetijo
Prodnik (7,3 km/1100 m) zavijemo levo na gozdno cesto, ki nas pod stenami Olševe po ozki
stari cesti pripelje na Zgornje Sleme (9,5 km/1308 m). Sledi kratek spust do križišča Spodnje
Sleme (10,7 km/1254m), zatem pa še kratek vzpon do najvišje ležeče kmetije v Sloveniji,
kmetije Bukovnik ( 12 km/1327 m). Od Bukovnika se spustimo po makadamski cesti navzdol
mimo kmetije Robnik in Prodnik na nam znano cesto, po kateri smo prikolesarili navzgor - 5
km strmega (10%) spusta do vasi Solčava.
Zanimivosti ob poti :
stara solčavska tisa.
posamezne kmetije ob cesti in zanimiva arhitektura
oblike skal ob cesti pod Olševo
gorski svet Olševe in Raduhe.
planinski pašnik v Grohotu
lepi razgledi na vzhodni del Kamniško-Savinjskih Alp
Počivališča :
Turistični kmetiji Ramšak in Majdač, ob cesti je več miz s klopmi: nad kmetijo Prodnik, na zg.
Slemenu, na Slemenu; planinska koča V Grohotu, kmetija Bukovnik;
Informacije:
TIC Logarska dolina, tel.: ++386 (0)3 838 90 04, info@logarska.si, www.logarska-dolina.si

