
VARNO V GORE         

                                                                                                                    

 

DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

4.7. 2020     5h Mislinja,  5.30h AP Velenje, 5.45 

Vinska gora in Škale, 6h Šoštanj in Šmartno ob 

Paki  

 

IZVIR ČRNE – ORLOVO GNEZDO-DOM PLANINCEV 

(po sprehajalni poti) 
 

ORGANIZACIJSKI VODJA - 

TEHNIČNI VODJA 
Danilo Verzelak 041 759-390,  Cvikl Zdravko 041 784-762, 

Zoran Predolnik 041 776-398 

 

VODNIKI isti  

VRSTA PREVOZA AVTOBUS  

PREDVIDENI POVRATEK:  Do 21h  

ZAHTEVNOST POTI: Lahka pot  
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 11,4 Km, 3.5h hoje  
VIŠINSKA RAZLIKA:  370m  

OPREMA: Planinski čevlji, palice, primerna oblačila,  

zaščitna maska za obraz je obvezna 

 

POTREBNI DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino za 2020  

MALICA IN PIJAČA:  Iz nahrbtnika, možno tudi v Logarskem kotu, v koči pod 

slapom Rinka, na zaključku v Domu planincev bo topel obrok z 

eno pijačo. 

 

 

OPIS TURE - POSEBNOSTI:  

Pot po Logarski dolini je naravoslovna etnografska pot, ki vodi skozi čudovite kotičke 

ohranjene narave krajinskega parka. 

Pot bomo pričeli pri kmetiji Juvanija in si najprej ogledali izvir Črne, ki se na izteku 

Logarske doline združi s potokom Jezera, ki priteče iz Matkovega kota in svoj tok 

nadaljujeta kot Savinja. Mimo »olcarske« bajte se bomo sprehodili do Doma planincev. Po 

krajšem postanku bomo pot nadaljevali mimo planšarije Logarski kot in proti slapu Rinka. 

Do slapa bomo šli po malo manj znani in malce težji poti kot običajno – po drugi strani 

struge do višine 1100m in se priključili poti iz Okrešlja, ter se spustili nekaj metrov do brvi 

pod Orlovim gnezdom. Vračali se bomo po običajni poti do koče pod slapom Rinka, kjer 

bomo imeli daljši postanek. Pot bomo nadaljevali nazaj do Doma planincev, kjer nas čaka 

zaslužena skupna malica in veselo druženje z ostalimi pohodniki. 

 
                                                                                                         

 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 25€   

PRIJAVE: Vodnikom do 2.7.2020  

OPOZORILO ! S prijavo se strinjam z objavo in fotografijo v javnih medijih.  

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!   
 


