
REŽIJSKI OBRAT OBČINE SOLČAVA 
KRAJINSKI PARK LOGARSKA DOLINA 
Solčava 29, 3335 Solčava 
Tel. : +386 (03) 838 9004 
Gsm.: +386 (40) 660 803 Marko Stakne 
 e –mail : logarska-dolina@solcava.si 
www.logarska-dolina.si 

___________________________________________________________________________ 

                
 

 

 
Številka: 671-0005/2022-2 
Datum: 29.12.2022 

 
Spoštovani smučarski tekači, ki prihajate v Krajinski park Logarska dolina! 

 

Kot upravljalci krajinskega parka, že vrsto let skrbno urejamo tekaške proge. Za nami je ena izmed 

uspešnih sezon smučarskega teka po tekaških progah krajinskega parka Logarska dolina. Logarska 

dolina tako postaja eno izmed najbolj priljubljenih destinacij za smučarske tekače, saj se po urejenosti 

in tudi dolžini prog lahko primerja z marsikaterim slovenskim krajem, z urejenimi tekaškimi progami. 

Petnajst kilometrov urejenih prog, z razgibano konfiguracijo terena in možnostjo teka po travnikih in 

gozdovih, prinaša smučarskim tekačem obilo užitkov v naravnem okolju krajinskega parka. Tekanje 

na tekaških progah Logarske doline je primerno tako za začetnike, kot tudi za izurjene rekreativce. 

 

Doslej urejanja tekaških prog nismo zaračunavali. Ker so z urejanjem prog povezani materialni stroški 

ter delo zaposlenih, smo se odločili, da bo letošnjo tekaško sezono uporaba tekaških prog plačljiva po 

vsem dostopni ceni. Želimo si izboljšati kontrolo nad obiskom ter spodbujati trajnostno obnašanje 

naših obiskovalcev. Tako bomo tudi lažje zagotavljali red na parkiriščih in pri uporabi tekaških prog, 

ki so namenjene izključno smučarskim tekačem.  

 

Pričetek letošnje tekaške sezone  in s tem prodaja kart za smučarski tek, bo ob prvi večji snežni odeji 

ter z ureditvijo tekaških prog. 

 

O tem vas bomo pravočasno obvestili na  spletni strani Krajinskega parka Logarska dolina  

https://www.logarska-dolina.si/ in na Facebook profilu Krajinskega parka Logarska dolina, kjer so 

objavljena tudi Pravila za tekače na smučeh in nekatere dodatne informacije. Prav tako bomo ažurno 

objavljali podatke o urejenosti tekaških prog. 

 

Obratovalni čas tekaških prog: od 9. do 16. ure 

 

Cena karte: dnevna 5,00 €, letna karta 50,00 € 

 

Prodajna mesta kart za tekaške proge:  

o TIC Solčava - Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, tel. 03 839 07 10 

o Okrepčevalnica Rinka, Miha Vršnik s.p., Solčava 29, 3335 Solčava, tel. 040 351 120  

o Gostilna Zadružnik, Solčava 18, 3335 Solčava, 03 5846 090 

o Hotel Plesnik, Logarska dolina 10, 3335 Solčava, tel. 03 839 23 00 

o Kmečka hiša Ojstrica, Logarska Dolina 13 a, 3335 Solčava, tel. 03 838 90 51 

o EKO hiša na Razpotju – Logarska dolina, Logarska dolina 14, 3335 Solčava, tel. 031 249 441 

Ob sobotah, nedeljah, praznikih in počitnicah, bomo karte prodajali tudi na vstopni točki v krajinski 

park,  od 10. do 13. ure. Otroci do 12. leta starosti, imajo uporabo tekaških prog brezplačno.  

 

Želimo vam obilo užitkov na tekaških progah Krajinskega parka Logarska dolina! 

 

Občina Solčava 

Županja Katarina Prelesnik l.r.                                                                                                                                       
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