
Zbirnik ukrepov za ureditev poti po Logarski dolini 
ob upoštevanju pogojev in usmeritev iz Mnenja ZRSVN z dne 23.4.2020  
in po pogovorih z lastniki, 29.4.2020 

 

Trasa poti z označenimi lokacijami točk 

 

 

 

 Ime 
točke/sklopa 

Predlogi ukrepov za ureditev poti 

1 Dostopna 
pot od 
začetka 
doline do 
potoka Črna 

Se ne izvede 

 

1/1 Vstopni plato v 
Logarsko 
dolino 

Ureditev ograje, postavitev tabel, klopi, ležalnikov  

ograja spredaj, 5 x klopi, 2 x dvojni ležalnik (modificirani načrti klopi in 
ležalnikov ob panoramski cesti) 

Velika panoramska tabla Solčavskega – na istem mestu kot doslej, le 
malo pomaknjena v desno stran, da ne zastira pogleda na dolino. 

Dve položni tabli ob ograji (2 x 70cm x 67cm) 

 



 

 

1/2 Kapela 
Kristusa Kralja 

Postavitev table poleg dveh tabel na vstopnem platoju s pogledom na 
kapelo (glej zgornjo sliko) 

Pokončna tabla (1 x 50cm x 48cm) 

 

1/3 Logarjeva lipa Ureditev ograje, ureditev 5 klopi ob ograji, da lahko ljudje sedijo in 
gledajo k lipi ali stran od nje – tik ob lipi ne sme biti klopi 

Položna tabla (1 x 35cm x 20cm) tik ob ograji. 

Smerokaz se ne postavi. 

 

 

   

1/4 Domačija v 
Logu ali Logar 

Načrtovana tabla se ne postavi. 

Prehod za pešce se ne uredi. 

2 Potok Črna v 
Logu –  

TIC v Plesti 

Ureditev poti do kmetije Ivanija in naprej do Rastovškega slapa 

Ureditev vstopne točke in poti ob potoku Črna. Ureditev prostora ob 
izviru in poti do olcarske bajte. Ureditev olcarske bajte in prostora 
okrog nje. 

Ureditev poti ob Polancu do TIC-a. 

 1. krak  



2/2 Domačija 
Ivanija 

Urediti pot od parkirišča poleg mosta ob robu gozda po obstoječi poti 
preko travnika do kmetije Ivanija (dogovor Podbrežnik, Ivanšek) (cca 
200 m) 

Postavitev smerokaza (1 x 35cm x 6cm) 

 

 

 

2/3 Rastovški slap Ureditev in označitev poti do slapa, postavitev ograje (cca 200 m) 

Postavitev pokončne table (1 x 35cm x 20cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. krak  

 

 

2/1 Vstopna točka 
Pot po 
Logarski 

Označitev vstopne točke s tablo ob cesti, pokončna tabla (1 x 120 cm x 
74 cm), pred vstopom na mostiček - smerokaz s piktogrami in opozorili 
za dostop do izvira Črne (1 x 50cm x 20 cm) -  nadomestijo se table, ki 
so stale pred vetrolomom 

 

 

 Pot do izvira 
Črna 

nasipanje poti, pesek+sekanci, 3 x mostiček, cca 100m ograje + el. 
pastir (nosilcev ne pritrjevati na drevesa z vijaki, lahko trak okrog debla) 

2/4 Izvir Črne Celostna ureditev prostora ob izviru: prestaviti most (dostop 
naravnost), 1x položna tabla ( 1 x 70cm x 67cm) – na isti lokacij kot pred 
vetrolomom 

3 x klop in posamezna sedišča – kamniti monoliti (5 kom),  



sanitarna in estetska sečnja (po terenskem ogledu strokovnjakov 
ZRSVN) 

 

 

2/5 Skalni balvan delo z mini bagerjem – nasipanje blatnih delov poti 

čiščenje grmovja pred skalo 

2/6 Izviri v 
Studencih 

urediti pot spodaj ob potoku do vlake (cca 100m) in nato na 
hudourniški vršaj 

  

 

2/7 Hudourniški 
vršaj 

Postavitev table položna tabla (1 x 35cm x 20cm) 

Ureditev poti preko vršaja, mimo bukve do Polanca (cca 150m) 



 

 

2/8 Polanc Ureditev razgledišča na dosedanji lokaciji, vedutna sečnja, postavitev 
klopi 4 kom ob poti na razglednih točkah, postavitev položne table – 
risba z označenimi vrhovi (1 x 100 cm x 70 cm), nasipanje poti s sekanci 
ali z lubjem in s peskom… 

 

 

  

 

 



2/9 Gozdarska 
(olcarska) 
bajta 

Celostna ureditev prostora pred olcarsko bajto: 

- ureditev območja (veje, štori...) 

- ureditev olcarske bajte (notranjost, vrata, streha) 

- poenoti smerokaze na obstoječi lokaciji (1 x 50cm x 20cm) 

- postavitev riže - 7 štukov po 4 m – na stari lokaciji 

- uredi amfiteater pred kočo za pripovedovanje zgodb (mobilno 
kurišče), - ni potrebno dodatno urejanje, razen postavitve klopi, ki 
postopoma nadomestijo obstoječe 

- obstoječa površina za igranje pred razcepleno skalo...  

2 položni tabli (2 x 50cm x 48cm) – bajta, riža 

1 položna tabla (1 x 50 cm x 48 cm) – vetrolom 2017 - 2018 

    

2/10 Doživljanje 
gozda 

ureditev poti ob Polancu (cca 200 m plotu) in do TIC-a -  

nasipanje s peskom in sekanci na degradiranih delih poti  

(ca. 150m poti širine 1,5m) 

Nasipanje blatnih delov poti.  



Smerokazi za Olcarsko bajto in izvir Črne, Pravljični gozd - Slap Rinka, 
TIC - slap Palenk (2 x 50cm x 9cm | 1 x 50 cm x 20 cm) – na dosedanji 
lokaciji smerokazov 

 

 

3 TIC – slap 
Palenk – 
rekreacijska 
steza 

Ureditev interpretacijske površine v bližini TICa – z namenom 
motivacije / navigacije gostov do drugih lokacij in aktivnosti Logarske 
doline. 

Ureditev poti do slapa Palenka za osebe na invalidskih vozičkih, 
ureditev prostora pod slapom Palenkom tako za obiskovalce, kot tudi za 
poroke. 

Ureditev nove rekreacijske poti med Palenkom in smučiščem oz. 
Rastovškim slapom (po dogovoru z lastniki in upravljavcem). 

3/1 Interpretacijski 
plato Plest 

Celostna ureditev prostora pred TIC-em in interpretacija KP Logarska 
dolina. Pot po Logarski v malem za osebe na invalidskih vozičkih. Ob 
robu gozda, v nadaljevanju linije obstoječih tabel dodamo nove table (4 
x 50 cm x 48 cm…), med njimi dodamo tri klopi in ob tablah uredimo 
utrjeno pot za vozičke, obstoječe mize s klopmi se postopoma 
zamenjajo z novimi. 

didaktična otroška igrala se ne postavijo! 

 

 



3/2 Slap Palenk Ureditev dostopa za vozičke, ureditev okolice - celostna ureditev 
prostora pod slapom Palenkom (3 x klopi, ograje, stopnice…)  

Ureditev za poroke se ne izvede 

1 položna tabla (1x 50cm x 48cm) – ob slapu, dostop tudi za invalide 

1 položna tabla (1 x 50cm x 48cm) – ob poti za vozičke blizu ceste, tema 
vetrolom 2017 – 2018 

2 smerokaza ob cesti (2 x 50 cm x 9 cm) - obojestransko 

1 smerokaz na parkirišču za Palenk (1 x 50 x 20 cm) 

 

 

 



 

  

 

3/3 Rekreacijska 
pot 

Trasa po obstoječih poteh, gozdnih vlakah in po preseki za daljnovod: 
TIC - slap Palenk - vrh smučišča – Rastovški slap. 12 točk z orodji za 
vadbo na lokalne teme. 

 

Ta pot se bo urejala kasneje – po uskladitvi z lastniki zemljišč ter 
pripravi načrta za izvedbo in vzdrževanje. 

 

 

4 TIC – 
Razpotje - 
Dom 
planincev 

Ureditev didaktično gibalnih poligonov za spoznavanje ptic, gozda in 
živali. Predstavitev poselitve in bivanja v Logarski dolini ter lokalnih 
zgodb. Spoznavanje rastlin ob botanični poti, brina velikana in drugih 
zanimivosti. 



 

 

4/1 Didaktično 
gibalni poligon 
- Ptice 

Priprava poligona v gozdu, priprava vej in osnove za pletenje gnezda,  

T-klopca iz hloda, hlod tehtnica, palice tolkala - ksilofon,  

Položna tabla (1 X 50cm x 48cm) 

 

 

4/2 Naselitev in 
bivanje 

Ureditev razgledišča – leseno kukalo (votla okroglica) za usmerjanje 
pogleda na Potočko zijavko. 

Položna tabla (1 X 50cm x 48cm) 



 

 

4/3 Didaktično 
gibalni poligon 
– Gozd 

Odstranitev stare table in postavitev nove, čiščenje vej, priprava 
mobilnih pripomočkov za izvajanje gibalnih vaj 

Položna tabla (1 X 50cm x 48cm) 

 

      

4/4 Zgodbe 
Logarske 
doline 

Položna tabla (1 X 50cm x 48cm) 

2 obojestranska smerokaza (4 x 50cm x 9cm) pri prehodu preko ceste 



 

  

4/5 Didaktično 
gibalni poligon 
– Živali 

Odstranitev stare table (na zaraščeni lokaciji) in postavitev nove  (1 X 
50cm x 48cm) 

Nasipanje poti, kjer so ogoljene korenine (cca 400 m) med Razpotjem in 
Domom planincev  

 

   

4/6 Brin - drevo Saniranje brina (razcepljen pri tleh), čiščenje okolice – več svetlobe do 
brina – po uskladitvi s strokovnjaki ZRSVN. 

Odstranitev stare table in postavitev nove (1 X 50cm x 48cm),  

2 obstoječi klopi zamenjati z novimi 



 

 

4/7 Botanična pot 
(krožna) 

 

krak do Doma 
planincev 

Zamenjava starih tabel z novimi 3 položne table (3 X 50cm x 48cm), 
menjava starih klopi z novimi (5 klopi) 

20 tablic za rastline na kovinskih količkih (20 x 10cm x 16cm),  

Ureditev poti za vozičke ob robu parkirišča in preko ceste, skozi 
gozdiček (10 tablic za rastline na kovinskih količkih, 10 x 10cm x 16cm) 
do Doma planincev in spomenika (150m poti) 

 

   

5 Dom 
planincev – 
slap Rinka 

Ureditev prostora za predstavljanje planinstva, (pre)ureditev poti do 
oglarske kope in ob strugi do Planšarije Logarski kot. Ureditev poti za 
predstavitev rastlin. Ureditev profila Golice v krejdi. Ureditev poti mimo 
planšarije do slapa Rinka. Ureditev točk za opazovanje slapa in vsebin 
ob poti, ki bodo obiskovalce motivirale za obisk še drugih delov 
Logarske doline. 



 

 

5/1 Spomenik 
Frischauf - 
Kocbek 

Vedutna (razgledna) sečnja, obžagovanje vej – po uskladitvi s 
strokovnjaki ZRSVN 

Položna tabla (1 X 50cm x 48cm), 

Položna tabla (1 x 100cm x 70cm), 

3 x komplet miza + 2 klopi 

Zamenjati 2 obstoječa smerokaza (2 x 50cm x 9cm)  

 

 

   

5/2 Oglarska bajta Odstranitev stare in postavitev nove table (1 X 50cm x 48cm) 

Zložena kopa s presekom in opisom postopka. 

3 x klop 



 

 

5/3 Suha struga in 
rastline na 
gruščih 

Postavitev 1 položne table (1 X 50cm x 48cm) 

10 tablic za rastline na kovinskih količkih (10 x 10cm x 16cm) 

2 x klop 

 

 

5/4 Golica v krejdi Odstranitev stare in postavitev nove table (1 X 50cm x 48cm), 

Obrezovanje in čiščenje vej. 

Urejanje profila golice (čiščenje z bagerjem) – po uskladitvi s 
predstavniki ZRSVN 

Ureditev poti preko struge. 



 

 

5/5 Planšarija 
Logarski kot 

Postavitev 2 položnih tabel (2 X 50cm x 48cm) na ločenih lokacijah ob 
poti (za usmerjanje pogleda) 2 temi: planšarija, vetrolom 

 

 

5/6 Pašnik in 
melišče pod 
Planjavo 

Postavitev 1 položne tabele (1 X 50cm x 48cm) – melišče, piktogrami 

3 x klop 

 

 



 Trasa med planšarijo in parkiriščem pod slapom. Razgledišče 5/8 se uredi kasneje, po 
uskladitvi z lastniki in pristojnimi službami. Do takrat gre pot po stari trasi preko 
obstoječega mostu in po cesti do parkirišča. 

  

 

5/7 Prvi pogled na 
slap Rinka 

Menjava obstoječe table z novo položno tablo (1 x 100cm x 70cm), 

2 x klop 

 

 

5/8 Razgledišče 
slap Rinka 

 

Se izvede 
kasneje 

Ureditev razgledišča (lesen in kamnit podest (cca 5 m x 5 m) 

Postavitev mostu preko potoka (dolžina cca 20 m, širina cca 1,5 m) 

2 klopi, 2 dvojna ležalnika  

se uredi po dogovoru z lastnikom in pristojnimi službami 



 

 

5/9 Pot od 
parkirišča do 
slapa Rinka 

Ureditev poti od parkirišča do slapa Rinka, ureditev obstoječih 
počivališč – 7 klopi 

Postavitev 4 vsebinskih tabel (4 x 50cm x 48cm) 

Postavitev ene večje informacijske table ( dimenzije 240 cm x 125 cm) 
namesto sedanjih 4 tabel nad cesto, za ograjo, poleg stopnic) 

 

Pod slapom postavitev 2 položnih tabel (na mestu sedanje table) ( 2 x 
70 cm x 67 cm) – zidan kamnit podstavek 

 

 



 

 

 

5/9 

 

 

 

 

5/9a 

  

 

 

5/9b 

   

 

5/9c 

 

 

 

 

 

 

5/9d 

 



 

 

 

 

 

Poleg zapisanih ureditev točk ob poti po Logarski dolini bodo podobno kot dosedaj na križiščih in ob 

poteh po potrebi razmeščeni tudi tipski smerokazi za usmerjanje obiskovalcev skladno s Pravilnikom 
o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot. 

Po uskladitvi z lastniki in s pristojnimi organizacijami bo trasa poti digitalizirana in podrobno 
vrisana v karto. 


