
Da ne bom dolgovezil: "poklicna deformacija" me je napeljala, da sem zložil skupaj eno tako 

pregledno in informativno karto z označenimi smučarsko-tekaškimi progami, ki so urejene v letošnji 

sezoni (potek je bolj ali naj vsako leto podoben). Kot je razvidno, sta pripravljena dva glavna kroga, 

vsak v dolžini dobrih 4 km, seveda pa kombinacije dopuščajo poljubno daljše sestavljanke, s poljubno 

mnogo klančki in ponovitvami :) . Tisti krog okoli Sekirice je pretežno ravninski, vseeno pa postreže 

z enim daljšim, ne prestrmim klancem na sedelce med Sekirico in Tičnico. Krog pod Ženčkom ponuja 

nekoliko več razgibanih okljukov, tako da pridejo na račun tudi ljubitelji strmejših, a ne predolgih 

klancev. 

 

Smer teka sicer ni predpisana, prostora je dovolj za vse, je pa nekako nepisano pravilo oz. se pretežno 

prakticira tek v smeri urinih kazalcev, kot je označeno na karti. 

 

Označene so tudi glavne vstopne točke ter predvsem urejena parkirišča, kjer je več kot dovolj 

prostora za številne avtomobile. Podrobneje si lahko preberete tukaj: 

www.mojaobcina.si/logatec/novice/kje-parkirati-v-okolici-sportnega-parka-sekirica.html 

 

Sam parkirišč sicer ne rabim, ker se do proge sprehodim ali pripeljem s kolesom od doma ;) , če pa 

bi bil avtomobilski gost, bi svetoval ali Grajski park Vitez, kjer boste poleg parkirnega mesta dobili tudi 

odlično gostinsko postrežbo v super ambientu, ali parkirišče ob nogometnem igrišču pod Sekirico, od 

koder rahlo navzdol vodi kratek, steptan smučarski dostop v smeri kapelice oz. do glavne proge. 

Slednje parkirišče je zaenkrat še neurejeno (splužena makadamska površina), je pa primerno 

izhodišče za vse tiste, ki se želijo poslužiti tudi bližnjega sankališča na pobočjih Sekirice. Kot je 

navedeno na zgornji povezavi, je močno zaželeno izogibanje parkiranju ob dovozni cesti do parkirišča, 

saj se s tem ne pridobi popolnoma nič, z izjemo povzročanja prometnih in drugih nevšečnosti 

obiskovalcem in vzdrževalcem. 

 

Čisto na kratko še o souporabi tekaških površin. Na karti so z zelenimi pikčastimi linijami označene 

peš poti, ki s(m)o jih lokalci bolj ali manj že pridno zgazili, tako da omogočajo udobno in razvejano 

sprehajanje tudi peš obiskovalcem. Ob teh poteh najdete več namenskih odlagalnikov za pasje 

iztrebke (vrečke niso na voljo). Vem, da marsikoga premamijo utrjene tekaške proge tudi v udobne 

sprehajalne namene, a če se le da, se je temu primerno izogibati, vsaj takrat, ko so proge še mehke 

in/ali sveže zratrakirane; globoki sledovi in druge neravnine so za tekače najmanj neprijetna, lahko pa 

tudi nevarna reč. Podobno velja za kužke, ki so seveda več kot dobrodošli (v ustreznih razmerah ter 

ob zgodnjejutranjih in poznovečernih urah tudi sam tečem s psom), je pa seveda treba poskrbeti za 

njihovo ustrezno obnašanje in nadzor. Z zdravo kmečko pametjo, spoštljivim odnosom do vseh 

uporabnikov ter do vzdrževalcev prog, je več kot dovolj prostora za vse, ki radi uživamo na urejenih in 

lepih športnih površinah. 

 

Kdor ni (še) preveč domač v Logatcu, bo morda želel preveriti tudi kakšno dodatno ponudbo, 

predvsem kulinarično, pa bazen, savne, masaže, vetrovnik ... Nekaj namigov najdete spodaj med 

povezavami na par lokalnih FB-strani. 

 

Vabljeni, Logatec je zakon! ;) 

 

P.S. 

Glede ažurnih spletnih informacij o stanju smučarsko-tekaških prog žal ne vem, kje oz. če so 

objavljene, včasih sem jih prebiral tukaj: http://logatec.slometeo.net/vreme.html (se priporočam za 

namig, če kdo pozna kakšen drug kanal). Lahko pa se tudi potrudim in sam dodam kakšen dnevni 

komentar pod to objavo. 

Matija Klanjšček 
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