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Spoznavanje Mozirskega gaja in Logarske doline 

OD MOZIRSKIH GREDIC DO LOGARSKIH RAVNIC 

      I. Raziskovanje in odkrivanje narave 
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 Pogledavček spoznavavček 
 

 

10.00 voden ogled razstave v Centru Rinka v Solčavi 
10.30 vodenje po krajinskem parku Logarska dolina  

in sprehod do slapa Rinka 
12.00 vožnja iz Solčave v Mozirje 
13.00 predstavitev in voden ogled Mozirskega gaja – parka cvetja z 

delavnico aktivnega doživljanja narave 
14.15 odhod ali nadaljevanje programa po dogovoru 
  

  Cena na osebo: 8,5 €     
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 Pogledavček biolog 
 

 

10.00 voden ogled razstave v Centru Rinka v Solčavi 
10.30 vodenje po krajinskem parku Logarska dolina in sprehod do slapa 

Rinka 
12.00 vožnja iz Solčave v Mozirje 
13.00 predstavitev in voden ogled Mozirskega gaja – parka cvetja 
13.30 izvedba strokovnih naravoslovnih učnih vsebin za učence v 

Centru šolskih aktivnosti v naravi – izbor teme na spletni strani 
Mozirskega gaja pod rubriko ŠOLSKE SKUPINE – izobraževalne vsebine za 

otroke in šolarje 
15.00 odhod ali nadaljevanje programa po dogovoru 
  

  Cena na osebo: 9 €     

 

mailto:csod.razporedi@gmail.com
http://www.mozirskigaj.com/
mailto:info@solcavsko.info
http://www.solcavsko.info/
http://www.mozirskigaj.com/informacije/za-sole/ucne-vsebine.aspx


 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
Mozirski gaj, tel.: 041645 770; e-naslov: csod.razporedi@gmail.com; http://www.mozirskigaj.com   
Center Rinka, tel.: 03 839 07 10; e-naslov: info@solcavsko.info; http://www.solcavsko.info 

 

3
. p

ro
gr

am
 

 Pogledavček raziskuje 
 

 

10.00 predstavitev in voden ogled Centra Rinka v Solčavi: 
-predstavitev Solčavskega (evropske destinacije odličnosti) 
-ogled stalne razstave in multimedijske predstavitve: »Solčavsko 
– sprehod v naročje Alp« 
-predstavitev lokalnih izdelkov 
 

11.00 vodenje po krajinskem parku Logarska dolina in sprehod do slapa 
Rinka 

12.00 vožnja iz Solčave v Mozirje 
13.00 predstavitev in voden ogled Mozirskega gaja – parka cvetja 
13.30 izvedba strokovnih naravoslovnih učnih vsebin za učence v 

Centru šolskih aktivnosti v naravi – izbor teme na spletni strani 
Mozirskega gaja pod rubriko ŠOLSKE SKUPINE – izobraževalne vsebine za 

otroke in šolarje 
15.00 odhod ali nadaljevanje programa po dogovoru 
  

  Cena na osebo: 9 €     
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II. Sproščena doživetja v naravi (kot nalašč za zaključne izlete) 
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 Pogledavček zaključuje šolo  

 

10.00 igrivo spoznavanje krajinskega parka Logarska dolina in voden 
sprehod do slapa Rinka 

11.15 vožnja iz Logarska doline proti Mozirju 
12.15 Rafting po Savinji ali vožnja s kajaki in odbojka na mivki  

ali lokostrelstvo in orientacija na tabornem prostoru  
14.30 predstavitev in voden ogled Mozirskega gaja – parka cvetja z 

delavnico aktivnega doživljanja narave 
15.45 odhod ali nadaljevanje programa po dogovoru 
  

   Cena na osebo: 12,5 €     
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 Pogledavček na izletu 

 

10.00 predstavitev in voden ogled Centra Rinka v Solčavi: 
-predstavitev Solčavskega (evropske destinacije odličnosti) 
-ogled stalne razstave in multimedijske predstavitve: »Solčavsko 
– sprehod v naročje Alp« 
-predstavitev lokalnih izdelkov 

11.00 ogled krajinskega parka Logarska dolina in sprehod do slapa 
Rinka z vodnikom 

12.15 vožnja iz Logarska doline proti Mozirju 
12.45 Rafting po Savinji ali vožnja s kajaki in odbojka na mivki  

ali lokostrelstvo in orientacija na tabornem prostoru  
14.15 predstavitev in voden ogled Mozirskega gaja – parka cvetja 
 izvedba strokovnih naravoslovnih učnih vsebin za učence v 

Centru šolskih aktivnosti v naravi – izbor teme na lastno željo na 
spletni strani Mozirskega gaja pod rubriko ŠOLSKE SKUPINE – 

izobraževalne vsebine za otroke in šolarje 
16.00 odhod ali nadaljevanje programa po dogovoru 
 

 

  Cena na osebo: 14 €     

 
 
 
 
 

V skupini nad 20 oseb imajo TRIJE UČENCI IZ SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN BREZPLAČEN PROGRAM. 

 

Ob koncu šolskega leta bo ŽREBANJE UČITELJEV ZA SPUST Z RAFTOM IN ZABAVNI PROGRAM. 

 

Lahko Vam ponudimo tudi pomoč pri organizaciji malic in kosil. 
 
 

V cene programov ni vključena vstopnina za vožnjo motornih vozil po Logarski dolini (avtobus 30€). 

Cena vodenja naročenega na dan vodenja se poveča za 30% osnovne cene. V primeru odpovedi vodenja mora naročnik to sporočiti 

najkasneje 24 ur pred začetkom vodenja, sicer ga bremenimo za 30% cene dogovorjenega vodenja. Če naročnik odpove vodenje manj  kot 

2 uri pred vodenjem, plača polno ceno vodenja.  

Pridržujemo si pravico spremembe cen, ponudbe in programov. 
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