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Ne pride daleč duh, 

če ga tišči telo, ki ni za rabo. 

 

Dante 



 

KLUB SKIRCA SE PREDSTAVI 

 

 

Smo skupina ljudi, organiziranih v Klubu SKIRCA iz Logatca. Klub združuje člane 
obeh spolov iz raznih krajev Slovenije, ne glede na starost. Najmlajšega od 
najstarejšega loči kar pol stoletja. 
 
Osnovno poslanstvo našega delovanja je popularizacija ekoturizma.  
 
Kolesarjenje, pohodništvo, jamarstvo, plezanje, jadralno padalstvo nam pomeni 
način zadovoljevanja potreb po gibanju, doživljanju narave in odkrivanju njenega 
bogastva in lepot. 
 
Naš cilj je, skozi omenjene načine, prispevati k trajnostnim oblikam razvoja prostora, 
ohranjanju naravnega bogastva in spoštovanja kulturne ravni tega edinstvenega 
okolja. 
 
 
 

DOVOLITE, DA VAS POVABIMO 

 
 
Vabimo vas v bogat in prostran, še neizrabljen in ekološko zelo dobro ohranjen 
košček slovenskega prostora, na križišču mnogih poti, hkrati pa le nekaj minut 
vožnje oddaljen od državnega središča Ljubljane.   
 
Kolesarjenje, ki ga v tem delu priporočamo, je tisto, ki bo zadovoljevalo vaše potrebe 
in pričakovanja in naš prostor odkrivalo in predstavljalo svetu. 
 
Prepričani smo, da nam ne zamerite ocene, da ste sodobni turist, da se usmerjate k 
različnim dejavnostim, da ste željni novih spoznanj in izkušenj, da pričakujete nova 
doživetja in pristnih stikov z naravo in ljudmi, da ste naravovarstveno ozaveščeni in, 
da vedno in povsod, zahtevate ustrezno kakovost. 
 
 
 

NOTRANJSKA SE PREDSTAVI 

 
 

Izjemna, neponovljiva, z dvema svetovoma: površinskim in podzemnim. 
 
Z besedami, ki so premalo, da bi prostor doumeli in ga začutili, Notranjsko opišemo 
kot osrednjo, svojevrstno in posebno slovensko pokrajino.  
 
Narava je Notranjski podarila širni pogled s Snežnika, gozdne širjave, izginjajoče 
vode, podzemna prostranstva, skrivnostni in magični svet krasa, barviti rastlinski 
svet, pravo botanično oazo redkih in endemičnih posebnosti, zatočišča neštetih 



 

živalskih vrst, od pradavne človeške ribice do volkov, risov in medvedov, raj za ptice 
in človeka, ki tu živi, ustvarja in ohranja ravnovesje med naravo in kulturo ... 
 
Notranjski prostor je področje neponovljivih kraških pojavov, svetovno znanih 
fenomenov - presihajočega Cerkniškega jezera, Planinskega polja z meandri in 
požiralniki, podzemnega sveta kraške Ljubljanice, reke sedmerih imen, Rakovega 
Škocjana z naravnimi mostovi, nepopisno množico izvirov kristalno čiste vode in 
presenetljivih ponorov, majhnih vrtač in velikih udornic, globokih brezn in veličastnih 
jam, kot so Postojnska, Planinska, Križna ... 
 
Notranjska je sinonim za najobsežnejši strnjeni kompleks neokrnjenih gozdnih 
površin. Mogočen in bogat gozd predstavlja odločujoč gospodarski in varovalni 
dejavnik za domačine, habitat rjavega medveda, izjemen prostor za rekreacijo in 
sprostitev turistov ... 
 
Človekovo življenje je v tem prostoru pustilo sledi in ustvarilo kulturno dediščino: 
arheološko, sakralno, arhitekturno. Izkušnje tradicionalnega obdelovanja zemlje, 
običaji, navade in znanja se tod prenašajo z roda na rod ...  
 
 
 

LKT SE PREDSTAVI 

 
 
Z začrtanjem trase LKT in z uvedbo prvin, ki jo definirajo kot prvo pravo slovensko 
kolesarsko transverzalo (vodnik s karto, žigi in ekskluzivna žigosna mesta, priznanja, 
organizirano vodenje, označba trase, povezava in nadgradnja obstoječe ponudbe in 
infrastrukture), smo kolesarjenje ovrednotili kot turistično in rekreativno dejavnost v 
naravnem okolju. 
 
Dejavnost turističnega kolesarjenja je posebej vezana na izjemne naravne danosti 
našega okolja. Na te vas želimo še posebej opozoriti, zato smo pripravili skoraj 
obvezni Vodnik LKT. Ta bo vaš dobrodošel spremljevalec na poti sami ali doma, ko 
boste načrtovali počitnice ali opisovali svoja doživetja znancem in prijateljem. 
 

Vodnik LKT je praktična knjižica z besedilom o naravni in kulturno-zgodovinski 
dediščini logaškega dela Notranjske, informacijami o gostinski in prenočitveni 
ponudbi, železniški in cestni povezavi, nasveti za kolesarjenje, prostorom za vpis 
osebnih podatkov in vtis žigov LKT. 
 
Kupiti ga je mogoče na vseh žigosnih mestih LKT in tudi drugje.  

 

Karta LKT je priložena Vodniku LKT in služi kot osnova pri načrtovanju gibanja po 
trasi in izven nje. Vrisan ima potek LKT ter označena vsa žigosna mesta in vse večje 
naravne znamenitosti. 

 



 

 

 

Trasa LKT dopušča spoznavanje celotnega logaškega območja po delih, kar 
omogoča načrtovanje večdnevnih aktivnih počitnic. 
 
Speljana je po obstoječih gozdnih, poljskih in maloprometnih lokalnih poteh in je 
namenjena predvsem ljubiteljem gorskega kolesarjenja. 
 
Sestavljena je iz šestih odsekov od 8 do 22 km v skupni dolžini 90 km. 
 
Zaradi razgibanosti terena se na celotni trasi nabere kar za 1550 m vzponov. 
 
Dostop na različne točke trase je po cesti mogoč iz smeri Ljubljane, Vrhnike, 
Cerknice, Postojne, Ajdovščine, Idrije in Žirov, po železnici pa na postajo Logatec ali 
Planina iz smeri Ljubljane in Postojne.  

 

Oznake LKT imajo obliko smerne puščice z okrajšavo LKT in so glede na vrsto 
podlage v treh različnih barvah: bela, oranžna in modra. 
 
Nahajajo se na vseh vidnih mestih ob poti (drevesih, kamnih, zidanih objektih) in na 
poti sami (asfaltnem cestišču). 
 
Označujejo potek trase v smeri vožnje proti Lazam, Grčarevcu, Kalcam, Žibršam, 
Novem Svetu, Hotedršici, Tratam, Rovtam, Vrhu Sv.Treh kraljev, Petkovcu in 
Dolenjemu Logatcu. 
 
Na nekaterih mestih oznak ni bilo mogoče narisati, zato vam svetujemo, da na poti 
uporabljate predvsem Vodnik LKT in karto, oznake pa naj vam služijo le kot dodaten 
vir informacij. 

 

Žigi LKT so unikatni z logotipom žigosnega mesta in silhueto kolesarke, ki 
simbolizira turistično obliko gorskega kolesarjenja. 
 
Dostopni so na vseh šestih žigosnih mestih, po en na vsakemu. 

 

Žigosna mesta se skoraj praviloma nahajajo na turističnih kmetijah z zanimivo 
gostinsko, prenočitveno in drugo ponudbo. Ta so v Grčarevcu, Žibršah, na Tratah, 
Vrhu Sv. Treh kraljev, Petkovcu in v Dolenjem Logatcu.  

 

Priznanje za uspešno opravljeno preizkušnjo prejme v spomin vsak, ki pošlje z žigi 
in osebnimi podatki izpolnjen Vodnik LKT in svoje pripombe ali predloge na naslov 
kluba: 

 

 
Klub 

SKIRCA 
Stara c.10 
1370 Logatec 
SLOVENIJA 

 



 

Vodniška služba je namenjena vsem, ki si želijo organiziranega vodenja po LKT in 
širše. Udeležencu zagotavlja varno počutje in ustrezno informacijsko dopolnitev ob 
Vodniku LKT, karti in na trasi sami. 
 
Sestavljajo jo člani Kluba SKIRCA, aktivni na različnih področjih in s pozitivnim 
odnosom do naravnega in tradicionalnega kulturnega okolja. 
 
Stroški vodenja se zaračunavajo po veljavnem ceniku Kluba SKIRCA: 

 

 
VRSTA NAJEMA CENA NAJEMA 

(za 1 vodnika) 

DNEVNI          (12 ur) 100 DEM/dan 

TEDENSKI      (7 dni) 500 DEM/teden 

 

 
Število vodnikov je odvisno od števila udeležencev. Za vodenje skupine do 10 
udeležencev sta potrebna dva vodnika, za vsakih nadaljnih 10 udeležencev pa po 1 
dodatni vodnik. 
 
Za skupino izkušenejših udeležencev je število potrebnih vodnikov lahko tudi 
manjše, v kolikor udeleženci sami prevzamejo del nalog in odgovornosti vodenja. 
 
 
 

NAJ VAS OPOZORIMO 

 
 
Izraba prostora in naravnih danosti za turistične namene terja premišljeno delovanje 
in spoštovanje določenih pravil. 
 
Najprivlačnejše je tudi najbolj ranljivo! Vse kar prizadene rastlinski ali živalski svet, 
se končno maščuje tudi človeku. 
 
Prepričani smo, da lahko odgovorno ravnanje za sebe, ne pa proti sebi, pričakujemo 
tudi z vaše strani. 
 
Ustvarjanje pogojev za zdravo, uravnoteženo in čisto okolje predstavlja temelj za 
razvoj dejavnosti, kot so rekreacija, turizem in šport, namenjene človeku. 
 
Ko se boste podali na pot odkrivanja neznanega, bodite radovedni, vendar spoštujte 
vse, kar dela življenje raznoliko. Delajmo odgovorno za prihodnost. 

 
 
 
 
 
 



 

10 NASVETOV GORSKIM KOLESARJEM 

 

 

1. Pred odhodom kritično ocenite svojo telesno pripravljenost! 
 

2. Vremenu primerno se oblecite in obujte ter ne pozabite na varnostno čelado! 
 

3. Na pot se odpravite le s tehnično brezhibnim kolesom! 
 

4. S seboj vzemite najnujnejše orodje, rezervno zračnico in zračno tlačilko! 
 

5. Ne pozabite na Prvo pomoč! 
 

6. S svojim znanjem in izkušnjami pomagajte drugim kolesarjem v stiski! 
 

7. Ne vozite izven utrjenih poti oziroma po zavarovanih območjih! 
 

8. Cenite delo kmetovalcev in gozdarjev! 
 

9. Ne divjajte in ne povzročajte nepotrebnega hrupa! 
 

10. Gorski kolesar ni divjak, pač pa naravovarstveno ozaveščen športnik! 
 
 
 

PREVOZ KOLES V VLAKIH 

  
 
Prevoz koles je mogoč v vlakih za prevoz potnikov, ki imajo službene vagone, ter v 
službenih oddelkih motornih potniških vlakov. 
 
Potnik preda kolo v prevoz kot pošiljko ali pa ga vzame s sabo kot osebno prtljago. V 
slednjem primeru ga sam naloži, pazi nanj in ga razloži. 
 
Število mest za prevoz koles je na motornih potniških vlakih omejeno. Za prevoz več 
kot 20 koles je treba naročiti posebni vagon najmanj 8 dni pred potovanjem. 
 
Prevoz koles ni dovoljen v vlakih brez službenih vagonov ter v zelenih vlakih. Cena 
za prevoz koles je enotna in ni odvisna od razdalje. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PO POTI LKT 

 
 

Logatec  22 km  Grčarevec  
 
V Logatcu se na stežaj odprejo vrata Notranjske. Če niste domačin, se do tu lahko 
pripeljete z avtom, vlakom ali kar s kolesom. V mestu najprej povprašajte za 
slaščičarno Kljukec. Tu si pred prvo preizkušnjo kupite Vodnik po LKT in se še 
zadnjič okrepčajte. 
 
Kolo poženite po Stari cesti, nekdanji tovorni poti Dunaj-Trst, v smeri proti Vrhniki. 
Kot ljubitelja debelih gum, vas že na drugi strani železniške proge čakajo prvi 
kilometri makadama. Označba LKT vas kmalu usmeri desno skozi gozd. Če se 
peljete naravnost, pridete do Logaške jame. Jamarsko društvo Logatec prireja vsako 
leto na zadnjo nedeljo v maju tradicionalni spust v to lepo kapniško jamo. 
 
Prvič se navkljub avtocesti, ki poteka nedaleč proč, lahko nadihate čistega zraka. Ko 
se približate priključku avtoceste, zavijte levo, če pa vas čas ne preganja, ga 
previdno prečkajte in se zapeljite do Jamarske koče. Ta stoji tik nad prepadno steno 
ene izmed številnih Logaških koliševk. Nastale so z vdorom jamskega stropa. 
Njihovega dna vam ne priporočamo raziskovati, saj bi za premagovanje globin 
porabili preveč energije, ki jo boste še kako potrebovali. 
 
Pot navkreber proti avtocesti naj služi le za ogrevanje pred prvim resnejšim 
vzponom, ki vas čaka na drugi strani nadvoza. Pri tem naj vas opozorilo "Območje 
medveda" na bližnjem drevesu ne prestraši preveč. Medved, na katerega lahko 
naletite, se vas bo izognil prav tako hitro, kot vi njega. Drugače pa se lahko konča 
srečanje z medvedko in njenimi mladiči. 
 
Po napornem vzponu si na Oblem vrhu vzemite čas za pogled, ki seže prav do 
Snežnika, nato pa se prepustite užitku ob spustu skozi gozdove Ravnika. Ne 
pozabite, da si gozd delite z gozdarji, lovci, naključnimi turisti, zato je previdnost, ko 
vozite po gozdni cesti, nujna. Bodite obzirni tudi do divjadi, da jo ob srečanju ne 
poženete v brezglavi beg. Spotoma si oglejte še Laško kukavo, našo največjo 
udornico. Meri kar 4 milijone kubičnih metrov. 

 
Mimo gozdarske koče se pod železniško progo in avtocesto spustite proti 
Planinskemu polju. Če želite izlet zaključiti, lahko na železniški postaji Planina 
počakate na vlak. Ta vas bo odpeljal nazaj proti Logatcu ali kam drugam. Lahko pa 
se, po lokalni cesti Logatec-Rakek, zapeljete na ogled bližnje jame Mačkovice.   
 
V Lazah premorejo mlekarno, pekarno, trgovino in okrepčevalnico, kjer si lahko 
privežete dušo. Cerkve tu nimajo, zato pa imajo v sosednji Jakovici kar dve. Pod eno 
je skrit izvir in domačini trdijo, da njegova voda zdravi oči. To lahko preizkusite tudi 
sami. Imajo tudi Jamarski kamp in če želite raziskovati, se bo zagotovo našel tudi 
prostor za šotor in kak izkušen jamar, ki vas bo rad popeljal v skrivnostni podzemni 
svet. 



 

 
Če vas ta ne mika, krenite ob robu našega najbolj znanega kraškega polja, mimo 
številnih požiralnikov in izvirov, proti Grčarevcu. Pogled na karto vam na tem odseku 
pride še kako  prav. 
 
Po deževju se reka Unica s poplavljenega Planinskega polja le počasi umika nazaj v 
svojo strugo, zato je prehod v tej smeri večkrat nemogoč. Tedaj se obrnite nazaj 
proti Lazam in se po lokalni cesti zapeljite do Planine. Ta kraj sodi v postojnsko 
občino a to ni ovira, da si ne ogledate znamenito Planinsko jamo, Ravbarjev stolp in 
razpadajoči grad Haasberg. Tudi Unška koliševka je s svojimi več kot 100 metrov 
visokimi prepadnimi stenami in labirinti zapuščenih vojaških rovov pravi izziv za 
raziskovanje. 
 
V Planini se sprijaznite z vlogo cestnega kolesarja in se napotite po magistralni cesti 
proti Grčarevcu. Ustavite se pri kmetiji odprtih vrat Rudolf,  vsekakor pa v penzionu 
Žigon, kjer vas poleg zasluženega prvega žiga čakajo tudi dovolilnice za ribolov na 
Unici. Če ste lačni, vam ne uspe oditi brez pokušine njihovih sojinih specialitet, za 
utrujene pa imajo tudi sobe. 
 
 

Grčarevec  14 km  Žibrše 
 
Iz Grčarevca se pot strmo vzpenja proti Kališam. Ta flišna zaplata je dokaz, da je 
bilo tu nekoč morje. Pri Tončkovem domu se lahko povzpnete na bližnji razgledni 
stolp, s katerega je lepo viden razgiban kraški svet, poln brezen in jam. Najbolj 
znane so Gradišnica, Vranja, Skednena, Najdena in Dolarjeva jama. V slednji so 
našli okostje nosoroga, ki je pri nas izumrl pred približno 20.000 leti. 
 
Če vas zanima arheologija, v Kalcah zavijte z označene trase LKT proti Lanišču in 
se ustavite pri obnovljenem obrambnem stolpu iz rimskih časov. Več o tem 
pomembnem kulturnem spomeniku lahko izveste v gostilni Stara pošta na Hrušici, 
kjer je tudi muzej. 
 
Na Kalcah se seznanite z malo drugačno arhitekturno dediščino. Kompleks  Mihove 
domačije je pravi spomenik avtentične notranjske arhitekture in glasnik časa, ko je v 
teh krajih živelo furmanstvo. 
 
Skozi Gorenjo vas se peljite mimo kamnoloma proti Reški dolini. V tej dolini se 
zbirajo vode, ki so v preteklosti večkrat poplavljale Logaško polje in povzročale skrbi 
domačinom. Z izgradnjo jezu in regulacijo so se vode umirile, zamrlo pa je tudi 
nekdaj živahno kopališče v Marekah. Ostal je le prazen bazen in brunarica, ki je 
poleti kljub temu še vedno priljubljeno zbirališče mladih. 
 
Da brez vode ne gre, boste ob pogledu na Grajski studenec ob cesti, začutili tudi 
sami. Vrsta, na katero običajno naletite, je dokaz o zdravilnem učinku te vode. 
 



 

Čeprav ste opremljeni z novimi rezervami vode, nikar ne zavijte že v prvem križišču 
levo proti Žibršam. Peljite se po dolini in za spremembo uživajte ob vožnji po asfaltu. 
V naslednjem križišču pa le zavijte levo. Ne ustašite se strmine, ki vas čaka in prav 
tako ne velikega psa pri Turkovi domačiji. Ta vas le ovoha in prijazno pospremi do 
naslednjega ovinka. 
 
Pogled na karto tu ne bo odveč. Bližnjica naravnost je zahtevna, zato peljite naokoli 
mimo  žage pri Klavžarju. Pot gre preko dvorišča strmo navzgor. Končni cilj je 
kmetija odprtih vrat Tumle, več kot 700 m visoko v Žibršah. Domača hrana je tu 
izvrstna in veliko volje potrebujete, da vstanete od mize. Če vas je ujela noč, za hišo 
postavite šotor ali pa prespite kar na kozolcu.  
 
 

Žibrše  22 km  Trate 
 
Od kmetije odprtih vrat Tumle ne zavijte takoj navzdol, zapeljite se še čez najvišjo 
točko Žibrš. Od tu se ponuja res prelep razgled daleč naokoli.  
 
Pri prvi hiši malo naprej, zavijte desno mimo šole proti Ravniku. Šola v Žibršah 
danes ne služi več svojemu namenu. Zapuščene so tudi kmetije ob poti. Večina 
mladih je odšla v dolino, so pa izjeme, tako kot pri Korenču, kjer kljub težkim 
trenutkom v preteklosti še vedno vztrajajo. 
 
Na Ravniku, pod cerkvico Sv. Barbare, zavijte v križišču levo. Sledi dober kilometer 
vožnje do naslednjega križišča, kjer vas oznaka na zapuščeni hiši usmeri desno proti 
kmetiji odprtih vrat Urbanovc. Je že tako, da teh krajev ne gre zapustiti lačen! 
 
Od tu se pot strmo spusti do Keltike in čez njo naprej skozi gozd. Na manjši jasi tik 
pred klančkom se vam pogled na desno ustavi na zanimivi smreki z ozko stebrasto 
krošnjo. Taka smreka je v bistvu mutant in je pri nas zelo redka. 
 
Priložnost, da potešite lakoto, se vam spet ponudi malo s poti v planinskem domu 
Cajnar ali pa v Leskovem gaju, kjer vas na pašniku pozdravijo kozice in kozlički. 
Čudovito okolje, ki vas obdaja se imenuje Novi svet. Zdi se, kot da človek v te kraje 
še ni posegel, pa vendar je tu mnogo samotnih kmetij, oddaljenih druga od druge 
več kilometrov. 
 
V Hotedršici si oglejte Tomažinov mlin, zgrajen na ponoru Hotenjke. Zato, da mlin še 
vedno deluje, skrbi gospodar Karol, njegova mama pa iz doma zmlete moke peče 
kruh, kot ga še niste jedli. 
 
Ob sobotah je gostilna Turk v Hotedršici zaprta, ob drugih dneh pa se le okrepčajte, 
predno zapeljete proti Žejni dolini. To močvirno področje namakajo vode Žejskega 
potoka, ki sredi doline izginjajo v Kmetovo brezno. Krasloslovci lahko uživate ob 
preučevanju pravega labirinta rovov, botaniki pa ob pogledu na barje, rastišče redke 
mesojede rosike in mastnice. Domačini pravijo, da se tu nekje skriva tudi živi pesek. 
 



 

V križišču na koncu doline zavijte levo navzgor proti gozdu. Ob poti lahko opazite 
Snežne jame. Sneg se v njih zadržuje tja do poletja. 
 
Naslednja zanimivost je jamski ponorni sistem v dolini Pikelščice. Potok, ki se je 
nekoč po površju stekal v Žejno dolino, je našel pot skozi nižje plasti. Danes izginja 
pod majhnim naravnim mostom v Pucovo brezno. 
 
Visoko nad nami je Medvedje Brdo s cerkvico Sv. Katarine. Po pripovedovanju naj bi 
kraj tako ime dobil zaradi medvedov, ki so nekoč napadli grofa na potovanju tod 
skozi. 
 
Opuščena tovorna pot, je za kolesarjenje navzgor prezahtevna. Če vas ta le zamika, 
se na vrhu ustavite pri kmetiji odprtih vrat Šinkovc ali si oglejte, kako otroci in mladi v 
domu Medved doživljajo in spoznavajo to čudovito okolje.  
 
Lažja pot zavije navkreber proti Tratam. Verjetno vas ni potrebno posebej vabiti v 
okrepčevalnico 1000 ROŽ. Najmanj kar vas tu čaka, je žig LKT. 
 
 

Trate  12 km  Vrh Sv. Treh Kraljev 
 
Označbe LKT vas po makadamski poti napotijo skozi Kurjo vas do križišča v Zajelah. 
Goriva za kolo res ne potrebujete, morda pa na Petrolovi bencinski črpalki dobite kaj 
drugega, kar vam pride prav.  
 
Iz križišča se lahko po asfaltni cesti spustite proti Logatcu ali Žirem, ali pa zagrizite v 
klanec in pot nadaljujete proti Rovtam, ki se skrivajo za ovinkom. Kraj se zaradi 
ugodne lege in dostopnosti hitro razvija. Ob ponudbi, ki je običajna za gostišča, se 
lahko okopate v bazenu pri okrepčevalnici Skvarča, prenočite pa v gostilni Pri Rezki. 
 
Spust po asfaltni cesti iz Rovt se po premaganih vzponih res prileže in najbž ne bo 
avtomobila, ki bi vam lahko sledil. Na nasproti vozeče pa le ne pozabite! 
 
V dolini se držite rečice Sovre, ki vas mimo stare žage pripelje v Sopot. Nad potjo se 
pod stenami skriva Ciganska jama, za ogled slapov pa skrenite s poti proti Žirem.  
 
V  visoki skalni steni nad levim bregom Sovre se lahko preizkusite v prostem 
plezanju ali pa ogledate  Matjaževe kamre. To je šest vhodov v jamo, ki jih je 
izdolbla voda, predno se je zarezala globje v sotesko. 
 
Poleg arheoloških izkopanin ledenodobnih lovcev, so v notranjosti jame našli več 
okostij svizca, prav tako iz tistega mrzlega časa. 
 
Če ostajate zvesti kolesarjenju in vas vse omenjeno ne premami, se izkažite ob 
vzponu na najvišjo točko transverzale, to je 884 metrov visok Vrh Sv.Treh kraljev. Na 
poti navzgor se ustavite na kmetiji Petrač. Tu dela nikoli ne zmanjka in rade volje 
vam pokažejo zakaj. Pa še žig LKT si vtisnite. 



 

Vrh Sv. Treh Kraljev  12 km Petkovec 
 
Tudi če niste planinec se lahko ustavite pri Planinski koči. Od tu vas do vrha loči le 
še nekaj sto metrov vzpona. Vredno se je potruditi, kajti pogled z vrha seže res 
daleč. 
Ob jasnem vremenu se vidi celo dom pod vrhom Triglava. Vsekakor pa ne spreglejte 
cerkve, ki se ponaša s čudovito notranjščino.  
 
Z občutkom zmagoslavja se po isti poti spustite nazaj do Planinske koče in od tu 
naprej po asfaltni cesti do križišča Vrhnika-Žiri. Mimogrede si oglejte še skrivnostne 
podzemne rove Rupnikove obrambne linije. Pri kopanju teh so vojaki naleteli na 
jamo, ki je pravi labirint rovov in je izziv tudi za najbolj izkušene jamarje! 
 
Nedaleč od križišča, v smeri proti Žirem, je pod cesto na desni strani, presihajoče 
Račevsko jezero. Običajno je enkrat v letu brez vode, sicer pa predstavlja prijetno 
osvežitev v vročih poletnih dneh. 
 
Ljubitelji debelih dreves lahko poiščejo lovsko kočo pod Smrekovcem. Pri njej 
namreč raste skupina petih mogočnih duglazij. Največja je visoka 36 m in ima prsni 
obseg 410 cm. 
 
Gostilna Kasarna v Smrečju pride prav žejnim in lačnim, pa tudi tistim, ki si zaželijo 
le kratkega počitka ob prelepem razgledu. Če vas ne prvo ne zadnje ne pritegne, 
zavijte desno že v križišču pred Smrečjem. Bolj in manj pomembne gozdne poti se 
od tu naprej močno prepletajo, zato bodite, še posebej v križiščih, pozorni na 
označbe LKT. 
 
Da ste na Petkovcu boste vedeli, ko ugledate cerkvico Sv. Hieronima. Le vzemite si 
toliko časa, da svojim očem privoščite uživanje ob prelepem razgledu tudi s te točke! 
Za ostale potrebe poskrbijo na turistični kmetiji Kisovec. Ponujajo vam dobro 
domačo hrano, prenočišča in žig LKT.   
 
 

Petkovec  8 km  Dolenji Logatec 
 

S Petkovca se spustite navzdol proti Logu. Vrh gozdnatega pobočja na levi lahko 
najdete nad 300 let staro Turkovo bukev z obsegom 485 cm.  
 
V dolini se ustavite na idiličnem Ranču Kaja in Grom in če menite, da je bilo 
kolesarjenja dovolj, se povzpnite na katerega od konj iz njihovega hleva in pot 
nadaljujte na njegovem hrbtu. Udeležite se lahko tudi viteških iger, ki jih prirejajo po 
znamenitih gradovih Slovenije. 
 
Kraški pojavi so dokaj izraziti tudi v tem delu. Petkovščica, ki vas spremlja z desne, 
izgine v ponor ob cesti, kadar pa naraste preveč, se prelije na drugo stran in izgine v 
Loški jami.  
 



 

Od tu naredite še skok proti Zaplani. Tam je pravo naselje počitniških hišic. 
Previdnost pri spustu proti Logatcu pride zaradi nedeljskih turistov še kako prav. 
Spotoma si oglejte še visoko barje Jezerc. Nastalo je z zaraščanjem plitvega jezerca 
in ponuja življenjski prostor mnogim redkim in ogroženim rastlinskim vrstam. 
 
Zadnji kilometri se vijejo po kolovozni poti ob robu Pustega polja. Vode so tu že 
davno izginile. Vztraja le še Logaščica, pa še ta zapusti Logaško kotlino prav sredi 
mesta v ponoru Jačka.  
 
Logatec se ponaša tudi z mogočnim spomenikom oblikovane narave - lipovim 
drevoredom, ki krasi cesto ob vstopu na Logaško polje. Drevesa so bila posajena v 
času Ilirskih provinc Napoleonovem obisku v čast, zato tudi ime Napoleonov 
drevored. 
 
Če bi Logatec radi videli iz zraka se obrnite na šolo jadralnega padalstva Albatros, 
kjer vas pričakujejo pravi strokovnjaki za jadranje s padalom. Bližnji hribi so kot 
nalašč za take podvige. Če pa bi se okoliški kmetje le preveč razburjali zaradi 
pomendrane trave, vas bodo v turistični agenciji rade volje zapeljali tudi kam 
drugam. 
 
Hrib Sekirica z okolico ponuja pozimi vrsto užitkov na snegu; od teka, smučanja, 
skakanja pa do drsanja na zaledenelem ribniku. 
 
Morda pa vas bolj kot šport zanima kultura? Potem nikar ne zamudite katere od 
številnih prireditev, ki se odvijajo v Logatcu. Taka je npr.: Večer pri vodnjaku, 
prireditev, ki se že vrsto let ob kresnem dnevu odvija pred cerkvico Sv. Jožefa na 
Čevcah. 
 
Arheološka izkopavanja  v bližini igrišča pod Narodnim domom so potrdila domnevo, 
da je bila tu v času rimskega imperija obcestna poštna postaja, imenovana Mansio 
Longatico. Malo drugačne postaje in poštne urade pa imamo v Logatcu tudi danes. 
 
Hotela ni, zato pa vam prenočišča nudijo v privatnih sobah ali v gostišču Korenčan. 
Ostalih  gostišč, kjer se lahko okrepčate, je v mestu še veliko, vsekakor pa se 
ustavite v slaščičarni  Kljukec, kjer ste začeli pot po LKT in pritisnite v svoj vodnik še 
zadnji žig. 
 
 

Besedilo: Marija & Leopold Gale 
Prevod:  

Foto: Leopold Gale 

Tisk: VZA Logatec 

Naklada: 400 izvodov 

Cena: 1000 SIT 

 

 

 



 

INFORMACIJE IN VODNIŠKA SLUŽBA 

 
 

Klub 

SKIRCA 
Stara c.10, Logatec 
tel.: +386 (61) 742-635 

 
 
 

PRODAJA VODNIKOV LKT 

 
 

Slaščičarna in kavarna 

KLJUKEC 
Stara c.3, Logatec 
tel.: 061 743-523 

 

Turistična pisarna 

NAKLO 
Tržaška c.17, Logatec 
tel.: +386 (61) 741-518 

 

Turistična kmetija  

ŽIGON 
Grčarevec 8, Logatec 
tel.: +386 (61) 744-054, 743-648 
fax: +386 (61) 743-658 

 

Kmetija odprtih vrat 

TUMLE 
Žibrše 36, 1370 Logatec 
tel.: 061 759-093 

 

Okrepčevalnica 

1000 ROŽ 
Medvedje Brdo 6, Rovte 
tel.: 061 750-186 

 

Kmetija 

PETRAČ 
Vrh Sv.Treh kraljev 14, Rovte 
tel.: 061 750-356 

 

 



 

Turistična kmetija 

KISOVEC 
Petkovec 46, Rovte 
tel.: 061 750-036 

 

 

 

ŽIGOSNA MESTA 

 
 

Turistična kmetija  

ŽIGON 
Grčarevec 8, Logatec 
tel.: +386 (61) 744-054, 743-648 
fax: +386 (61) 743-658 

 

Kmetija odprtih vrat 

TUMLE 
Žibrše 36, Logatec 
tel.: 061 759-093 

 

Okrepčevalnica 

1000 ROŽ 
Medvedje Brdo 6, Rovte 
tel.: 061 750-186 

 

Kmetija 

PETRAČ 
Vrh Sv.Treh kraljev 14, Rovte 
tel.: 061 750-356 

 

Turistična kmetija 

KISOVEC 
Petkovec 46, Rovte 
tel.: 061 750-036 

 

Slaščičarna in kavarna 

KLJUKEC 
Stara c.3, Logatec 
tel.: 061 743-523 

 

 

 

 

 



 

PRENOČIŠČA 

 

 

Gostišče 

KORENČAN 
Cankarjeva c.1, Logatec 
tel.: 061 741-244 

 

Sobe 

Viktorija Oblak 
Tržaška c.31a, Logatec 
tel.: 741-298 

 

Sobe 

Alma Gostiša 
Tržaška c.9, 1370 Logatec 
tel.: 061 744-041 

 

Sobe 

Pri Kolarjevih 
Tržaška c.10, Logatec 
Tel.: 061 741-584 

 

Turistična kmetija  

ŽIGON 
Grčarevec 8, Logatec 
tel.: +386 (61) 744-054, 743-648 
fax: +386 (61) 743-658 

 

Motel 

LOM PETROL 
Notranjska c.73, Logatec 
tel.: 061 741-111, 741-249, 741-579, 741-137 
fax: +386 (61) 741-530, 741-330  

 

Gostilna 

PRI REZKI 
Rovte 94, Rovte 
tel.: 750-005 

 
 
 
 
 
 



 

POMEMBNEJŠE USTANOVE V LOGATCU 

 
 

POŠTA 
Notranjska c.1, Logatec 
tel.: 741-233 

 

POŠTA 
Tržaška c.105, Logatec 
tel.: 742-280 

 

Policijska postaja 
Nova vas 15, Logatec 
tel.: 741-202 

 

Zdravstveni dom 
Notranjska c.2, Logatec 
tel.: 741- 217   

 

Lekarna 
Notranjska c.2, Logatec 
tel.: 741-239 

 

Železniška postaja 
Logatec 
tel.: 741-285 

 

ABANKA 
Notranjska c.4, Logatec 
tel.: 742-500 

  

NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
Tržaška c.19a, Logatec 
tel.: 741-288, 742-276 

 

Servis koles 
Matičič Stane 
Tržaška c.47, Logatec 
tel.: 741-637 



 

 


