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GEOGRAFIJA OBČINE LOGATEC
Izvleček
Namen dela je s pomočjo analize prostorskih in statističnih podatkov prikazati osnovne fizično in
družbenogeografske značilnosti občine Logatec, ki vplivajo na oblikovanje, funkcijo in razvoj
tega območja. Občina Logatec leži v osrčju Notranjske, na stičišču alpskega in dinarskega sveta.
Na severu občine je svet hribovit in pripada predalpskemu hribovju, proti jugu pa se počasi
spušča in prehaja v Logaško kraško polje, še južneje pa v Planinsko polje. Naravnogeografske
značilnosti občine pogojuje apnenčasta in dolomitna kamninska zgradba. Zaradi tega je za to
območje značilna tako površinska kot podzemeljska rečna mreža. Na podnebje najbolj vpliva
dinarska pregrada Hrušice in Trnovskega gozda. V občini Logatec so se v preteklosti največ
ukvarjali s prevozništvom, saj ima odlično prometno lego. Danes se občina usmerja predvsem v
storitvene dejavnosti, saj se odpira za naložbe domačih in tujih vlagateljev. Kmetijske dejavnosti
na podeželju se opuščajo, kar vodi v deagrarizacijo in zaraščanje kmetijskih zemljišč.
Prebivalstvo v občini stalno narašča, najbolj pa se širi mesto Logatec, ki je nastalo z združitvijo
več vasi v eno naselje. Logatec je tudi edino, največje in najmočnejše občinsko središče. Za
uspešen razvoj občine Logatec je potrebno vlagati tudi v podeželje, ohranjati naravno in kulturno
dediščino ter poiskati možnosti trženja v turizmu.
Ključne besede: Občina Logatec, Notranjska, regionalna geografija, regionalni razvoj, kontaktni
kras.
GEOGRAPHY OF COMMUNITY OF LOGATEC
Abstract
The purpose of diploma is to show the principal natural and socio-geographical characteristics of
community of Logatec with spatial and statistic analysis and to study how this characteristics
influence on forming function and development of this area. The community of Logatec lies in
the center of Notranjska region, on the contact of Alps and Dinaric karst. The north of the
community is mountainous and belong to Prealps, towards the south the surface sweeps gentley
in Logatec and Planina Karst polje. Natural-geographical characteristics are conditioned by
lithological structure of limestone and dolomite. Because of this lithological structure there is
contact of surface and subterranean river system. On climate characteristics of the community
influence the Dinaric barrier of Hrušica and Trnovski gozd. Because of the excellent traffic
position of Logatec, the carrier transport service was the most frequent occupation in the past.
Nowadays the community of Logatec is opening to investments of home and foreign investors
and it is orientated in development of service activities. Agriculture in the country is in omission,
which lead in process of deagrarisation and overgrowth of rural areas. Population in community
is increasing. The biggest city is Logatec, which came to existance by merging of more villages
in one city. Nowadays Logatec is spreading and it is the only and the most important city of the
community. For successful future development of community of Logatec, it is important to invest
also in rural areas, preserve natural and cultural heritage and to seek new oportunities of
marketing within turism.
Key words: Community of Logatec, Notranjska region, regional geography, regional
development, contact karst.
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1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen dela je bil s pomočjo analize prostorskih in statističnih podatkov prikazati osnovne
fizično in družbenogeografske značilnosti občine Logatec. Predstavljeno je območje občine
skupaj z družbenimi in naravnimi pojavi in elementi, ki vplivajo na oblikovanje, funkcijo in
razvoj tega območja.
Naloga je razdeljena na 4 večja poglavja.
V prvem poglavju so opisane osnovne značilnosti občine Logatec (lega, velikost, obseg,..) ter
predstavljene različne naravne in družbenogeografske regionalizacije, ki umeščajo območje
občine Logatec v določeno regijo po različnih kriterijih.
V drugem poglavju so predstavljene naravnogeografske značilnosti obravnavanega območja:
geološka in geomorfološka zgradba, hidrografske in klimatske značilnosti, pedogeografske
značilnosti in vegetacija.
V družbenogeografskem delu je obravnavano delovanje in vpliv človeka na okolje in obratno.
Namen naloge je bil ugotoviti, kako so naravnogeografski dejavniki, kot so geološka zgradba,
razgibanost reliefa, podnebne, pedološke in vodne razmere, vplivali na izgradnjo infrastrukture v
preteklosti in danes ter kako vplivajo na razvoj kmetijstva, industrije in turizma. Postavilo se je
tudi vprašanje, kako vplivajo ti dejavniki na gostoto in razporeditev poselitve prebivalcev občine.
Najprej so predstavljeni začetki poselitve na obravnavanem območji in nadaljnji razvoj števila
prebivalcev do današnjih dni. Pri poglavju o prebivalstvu je preučena rodnost, smrtnost in
naravni prirastek ter migracije prebivalstva. Opisan je razvoj števila prebivalstva po večjih krajih
občine Logatec, s kartami pa prikazana območja, ki so območja naraščanja, padanja ali stagnacije
števila prebivalcev.
Obravnavana je tudi starostna in izobrazbena struktura, prebivalstvo po aktivnosti in zaposlitvi. S
karto je prikazana usmeritev krajev občine v različne dejavnosti (kmetijstvo, industrija in
storitve).
Več prostora je namenjenega razvoju mesta Logatec od leta 1823 do leta 2007. Namen tega dela
naloge je bil ugotoviti, kako močno je glavno središče Logatec in kakšno je njegovo gravitacijsko
zaledje.
V preteklosti je bilo na tem mestu več manjših vasi, ki so rasle in se povezale v eno mesto, ki se
širi še danes. Rast in razvoj mesta Logatec je ponazorjen s kartami iz različnim obdobij. Opisano
je današnje stanje mesta Logatec, njegova infrastruktura ter odprtost mesta za nove naložbe, ki
prinašajo s sabo širjenje mesta, predvsem pa njegove industrijske cone.
Opisana so tudi druga naselja v občini Logatec. Razdeljena so na naselja v hribovitem delu
občine in naselja na kraških uravnavah, ki se med seboj razlikujejo po zunanjem izgledu. Na
kratko so opisane njihove funkcije v občini Logatec in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo
prebivalci teh naselij.
V zadnjem poglavju dela je narejena SWOT analiza, kjer so izpostavljene že obstoječe prednosti
in slabosti občine Logatec ter ugotovljene priložnosti, na podlagi katerih se občina uspešno
razvija in se bo tudi v prihodnje. Pri tem so poudarjene tudi tiste nevarnosti, ki jih s seboj prinese
razvoj.
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V zaključku dela so izpostavljene glavne naravno in družbenogeografske značilnosti in
posebnosti občine ter spoznanja, pridobljena tekom pisanja diplomskega dela.

1.2. METODE DELA, UPORABA VIROV IN LITERATURE
Najprej je bilo potrebno zbrati literaturo, vire in uporabiti že obstoječe kartografsko gradivo
(geološka karta, hidrografska karta) ter izdelati karto višinskih pasov.
Poleg gradiva, ki se nanaša na območje občine Logatec je uporabljeno tudi gradivo, ki se ne
nanaša neposredno na obravnavano območje, a je bilo pri nekaterih točkah v veliko pomoč (npr.
gradivo za območje celotne Notranjske pokrajine, Osrednjeslovenske regije,…). Veliko podatkov
je zbranih iz spletne strani Statističnega urada Slovenije in iz njihovih publikacij, ki so dostopne
v arhivu Statističnega urada.
Za primerjavo podatkov iz literature in dejanskega stanja, je bilo potrebno med preučevanjem
gradiva večkrat obiskati teren. V delu je vključenih veliko lastnih opažanj iz terena in lastni
fotografski material.
Za splošno predstavitev občine so bile v pomoč knjige: Enciklopedija Slovenije (1996),
Geografski atlas Slovenije (1998), Slovenija pokrajine in ljudje (1999), Krajevni leksikon
Slovenije (1968) in Notranjska A – Ž (1999) avtorja A. Mihevca. V pomoč je bila tudi spletna
stran občine Logatec.
Pri predstavitvi občine Logatec v različnih regionalizacijah so uporabljene naravnogeografske
regionalizacije Antona Melika, Svetozarja Ilešiča, Ivana Gamsa in regionalizacija, ki je delo M.
Gabrovca, M. Orožna Adamiča, M. Pavška, D. Perka, D. Kladnika in M. Topole. Uporabljene so
tudi dve družbenogeografski regionalizaciji, avtorjev D. Pluta (1999) in I. Vrišerja (1998).
Preučevanje naravnogeografskih značilnosti občine Logatec je oprto na dela P. Mihevca in A.
Mihevca, ki sta se ukvarjala predvsem z geomorfologijo in hidrografskimi značilnostmi. Največ
podatkov je zbranih iz diplomskega dela in istoimenskega članka z naslovom Geomorfološka
karta ozemlja Logaških Rovt (1985 in 1979) A. Mihevca in diplomskega dela z naslovom
Logaške Rovte: regionalno geografski opis (1962) P. Mihevca.
Podatki o geoloških in tektonskih značilnosti so povzeti po Geološki karti Slovenije, list Postojna
(1967) in po Tolmaču za omenjeni list. V veliko pomoč je bilo tudi delo L. Placerja Geološka
zgradba jugozahodne Slovenije (1981) in Verbičev članek Nekaj o geološki zgradbi Logaškega
ozemlja (1989).
Z geomorfologijo tega območja sta se ukvarjala tudi Habič v delu Kraški svet med Idrijco in
Vipavo (1986) in Komac v svojem članku Dolomitni relief na območju Žibrš (2003). Za osnovno
poznavanje značilnosti krasa sta prišli najbolj v poštev deli I. Gamsa: Kras v Sloveniji v prostoru
in času (2004) in Natka, ki je v zborniku 14. zborovanja geografov na Notranjskem, objavil
članek z naslovom Nastanek in razvoj kraškega površja na Notranjskem (1987).
O hidrografskih značilnosti občine Logatec sta pisala A. Mihevc v delu Poplave Logaščice in
Hotenjke kot primer poplav na krasu (1992) in Nagode, ki je napisal članek z naslovom
Raziskave požiralnikov Logaščice v Jački (2002). Veliko pomembnih informacij o sledenju voda
in kraškem pretoku vode je pridobljenih iz dela Gamsa: Maksimiranost kraških podzemeljskih
pretokov na primeru ozemlja med Cerkniškim in Planinskim poljem. Janež, Čar, Habič in
Podobnik so pisali o vodi na krasu v delu Vodno bogastvo Visokega krasa (1997, Šušteršič pa je
2
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opisal Ljubljanico, katere del je tudi Unica v delu Reka sedmerih imen: s poti po notranjskem
Krasu (1994).
Za opis podnebnih značilnosti sta bila v pomoč članka D. Ogrina Podnebni tipi v Sloveniji
(1996) in Bernota: Klimatske razmere v občinah Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica in Logatec
(1987). O meteorološkem raziskovanju v Logatcu je pisal Nadbath v članku Meteorološka
postaja v Logatcu (2001). Podatki o temperaturah (obdobje med leti 1961 in 1990) in padavinah
(obdobje med leti 1951 in 1990) so zbrani iz publikacij Klimatografija Slovenije (1989 in 1995)
in iz spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje. O uničujočem žledu je napisal v
zborniku Notranjska M. Orožen Adamič članek z naslovom Žled, pomemben pokrajinski dejavnik
(1987).
Pedološke značilnosti obravnavanega območja so proučene s pomočjo Stritarjeve Kategorizacije
zemljišč (1974), o vegetaciji pa so pisali Lovrenčak: Pedogeografske in vegetacijsko geografske
značilnosti Notranjske (1987), Kočar: Gozdni predel Ravnik (1990) in Mihevc: Geomorfološka
karta ozemlja Logaških Rovt (1979).
O zgodovini Logaškega prostora je največ pisal Kompare knjigi Logatec: Črtice iz življenja kraja
in obeh župnij (1990). Podatke so dobljeni tudi s spletne strani občine Logatec in iz Mihevčevega
dela Notranjska A – Ž (1999).
Podatke o prebivalstvu so zbrani iz Popisov prebivalstva 1981 in 1991 ter iz spletni strani
Statističnega urada. Podatke so tudi iz Enciklopedije Slovenije (1994) in diplomskega dela
Zgodovinska demografija Logaške kotline in vzhodnega dela Hotenjskega podolja (2005), ki je
delo D. Bak.
O gospodarskem razvoju občine Logatec je pisal Vrišer v članku Razvoj in problemi industrije
na Notranjskem (1987). Podatki o izobrazbi, aktivnosti prebivalstva, o zaposlenih po dejavnostih
in dnevnih migrantih so zbrani iz spletne strani Statističnega urada republike Slovenije. O
kmetijstvu na Logaškem je največ pisal Meze v članku Hribovske kmetije v Polhograjskem
hribovju, bližnji okolici in sosednjih Rovtah (1986), o kmetijstvu na Planinskem polju pa je pisal
I. Gams v članku Poplave na Planinskem polju. V pomoč so bili tudi podatki iz publikacij
Statističnega urada Popis kmetijskih gospodarstev (2000).
Za prikaz razvoja in širjenja mesta Logatec so uporabljene naslednje karte:
List Vrhnika, 1:25 000, (1952) in List Dolenji Logatec, 1:25 000 (1975 in 1985).
Za prikaz geoloških razmer na obravnavanem območju je uporabljena Osnovna geološka karta
SFRJ - list Postojna, merilo 1: 100 000 (1967).
Za prikaz:
• velikosti naselij v občini Logatec
• gibanja prebivalstva po naseljih v občini Logatec,
• prevladujočih gospodarskih dejavnosti po naseljih,
• števila dnevnih migrantov iz občine Logatec,
• števila osnovnih šol in velikosti šolskih okolišev,
je za podlago uporabljena karta Logatec – Vrhnika: izletniška karta občin in načrti mest, 1: 50
000, (1991).
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2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBČINE LOGATEC
2.1. OBSEG OBČINE LOGATEC
Občina Logatec leži v osrčju Notranjske, na stičišču alpskega in dinarskega sveta. Na severu
občine je svet hribovit in pripada predalpskemu hribovju, proti jugu pa se počasi spušča in
prehaja v Logaško kraško polje, še južneje pa v Planinsko polje. Občina Logatec meji na 8 občin:
Vrhniko, Cerknico, Postojno, Ajdovščino, Idrijo, Žiri, Gorenjo vas – Poljane in Dobrovo –
Polhov Gradec. Na jugu, na meji z občino Postojna, poteka meja po Planinskem polju,
natančneje po Unici. Na zahodu čez gozdnato Hrušico, proti severozahodu pa po slemenih
Medvedjega Brda in Zavratca. Na severu gre meja čez Rovtarsko hribovje, na severovzhodu pa
čez razloženo naselje Zaplana, katerega zahodni del pripada občini Logatec, vzhodni pa občini
Vrhnika. Na vzhodu poteka meja med občinama Vrhnika in Logatec čez kraško in gozdnato
ozemlje Ravnika.
Karta 1: Lega občine Logatec v Sloveniji

Vir: Karta občin v republiki Sloveniji, karta občine Logatec, 2007

2.2.OSNOVNI PODATKI OBČINE LOGATEC
Občina je velika 173 km2 in se nahaja 25 km jugozahodno od Ljubljane. V sedanjih mejah
obstaja od leta 1970 (Enciklopedija Slovenije, 1992). Ima 7 krajevnih skupnosti: Hotedršica,
Laze – Jakovica, Log – Zaplana, Naklo, Rovte, Tabor, Trate in Vrh Svetih Kraljev. Večji kraji v
občini so Logatec, ki je osrednje in največje kotlinsko naselje, hribovska vas Rovte, Hotedršica
na robu hotenjske suhe doline ter Laze z Jakovico ob robu Planinskega polja. Ostala naselja so
še: Kalce, Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Medvedje Brdo, Lavrovec, Petkovec, Praprotno Brdo,
Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Žibrše, Vrh Svetih Kraljev, Žibrše in del razloženega naselja
Zaplana. Skupno živi v občini 11 871 prebivalcev (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
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Karta 2: Meje občine in krajevne skupnosti občine Logatec

Vir: Enciklopedija Slovenije, 1992

2.3.
OPREDELITEV
OBČINE
REGIONALIZACIJAH SLOVENIJE

LOGATEC

V

Prvo natančnejšo regionalizacijo Slovenije je izdelal Anton Melik med leti 1954 in 1960.
Njegova členitev ni samo naravnogeografska, saj avtor vpleta še družbenogeografske kriterije,
predvsem gospodarstvo in prebivalstvo. Gosteje poseljena območja je razčlenil bolj podrobno.
Območje občine Logatec je umestil v submakroregijo Notranjska, katere del je tudi Notranjsko
podolje. Znotraj te regije sta dve mikroregij v katerih je območje Logaške občine: Logaška
kotlina s Hotenjsko suho dolino in del Planinskega polja (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1999).
Po Ilešičevi naravnogeografski regionalizaciji iz leta 1985 spada večina območja občine Logatec
v makroregijo Kraške pokrajine notranje Slovenije, znotraj te pa v mezoregijo Visoke kraške
planote in polja. Predvsem severni, vzpeti del občine že sega v makroregijo Predalpske
pokrajine, submakroregijo Zahodnih predalpskih pokrajin. Območje nad Rovtami že sega v
mezoregijo Škofjeloško – Polhograjsko hribovje (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1999).
Ivan Gams je Slovenijo razdelil na pet makroregij. Obravnavano območje spada v makroregijo
Dinarske planote celinske Slovenije in mezoregijo Visoke dinarske planote. Del območja spada v
mikroregijo Notranjsko podolje. V dopolnjeni regionalizaciji, ki jo je Gams naredil z Dragom
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Kladnikom in Milanom Orožnom Adamičem leta 1995, so avtorji uvedli še novo mikroregijo
Rovtarsko hribovje, ki predstavlja severni del občine Logatec (Slovenija, pokrajine in ljudje,
1999).
V novi naravnogeografski regionalizaciji, ki je delo večih avtorjev, je večji del območja občine
Logatec umeščen v makroregijo Dinarski svet in mezoregijo Notranjsko podolje. Območje okoli
Rovt pa spada v obširno makroregijo Alpski svet in mezoregijo Cerkljansko, Škofjeloško,
Polhograjsko in Rovtarsko hribovje (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1999).
Vrišer je v družbenogeografski regionalizaciji združeval v pokrajinske enote območja s podobno
gospodarsko in socialno strukturo. Občino Logatec je kot mikroregijo uvrstil v mezoregijo
Osrednja Slovenija. Mesto Logatec je mikroregionalno središče občine. Za občino velja, da je od
33,3 – 66,6 % aktivnega prebivalstva zaposlenega v sekundarnih dejavnostih.
Na območju občine Logatec se stikajo mezoregije Gorenjska, Tolminska, Notranjska in Osrednja
Slovenija (Vrišer, 1998).
Plutova (Plut, 1999) regionalizacija Slovenije kot glavnega upošteva hidrogeografski kriterij, s
členitvijo na porečja različnih hierarhičnih stopenj, oziroma dele porečja večjih slovenskih rek.
Drugi kriterij je družbenogeografski z mikroekonomsko funkcijsko členitvijo, z upoštevanjem
regionalne gospodarske sestave območij, ki temelji na razvitosti in obsegu vplivnega območja
središčnih naselij srednje ali višje stopnje. Tretji kriterij je upravnopolitični z upoštevanjem mej
upravnih enot za določanjera zmejitve med mezoregijami.
Po teh kriterijih je uvrstil občino Logatec v makroregijo Osrednja Slovenija, ki obsega porečje
ljubljansko – litijske Save, srednjega in spodnjega porečja Ljubljanice ter zgornjega porečja
Krke. Nadalje spada občina Logatec v Ljubljansko mezoregijo, z Ljubljano kot
makroregionalnim središčem 7. stopnje in v mikroekonomsko regijo Logatec.
Slika 1: Planinsko polje. V ozadju Logaško polje z Logatcem.

Vir: Geografski atlas Slovenije, 1998
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Občino Logatec je težje umestiti v eno pokrajino, saj je njeno površje zelo razgibano. Največkrat
je umeščena v makroregijo Dinarski svet – visoke Dinarske planote. Predvsem južni del občine
Logatec s svojim kraškim površjem upravičeno spada v to makroregijo. Severni del občine spada
po nekaterih regionalizacijah v makroregijo Predalpsko hribovje. Ker se to območje vzpenja na
nadmorske višine od 600 do 1000 metrov, je taka opredelitev tudi najbolj primerna.
Po družbeno geografskih regionalizacijah logaška občina upravičeno sodi v makroregijo
Osrednja Slovenija. Z drugimi občinami v tej makroregiji se povezuje predvsem na
gospodarskem področju, urejena je infrastruktura, večina delovne sile iz občine Logatec je
zaposlena v osrednjeslovenski regiji. Vse to kaže da je navezanost občine Logatec na
osrednjeslovensko regijo zelo velika.
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.1. KAMNINSKA ZGRADBA OBČINE LOGATEC
Območje občine Logatec je pokrito s kamninami karbonske, permske, triasne, jurske kredne in
paleocenske starosti. Mlade udornine in nekatere rečne doline so zapolnjeni s kvartarnimi
sedimenti (Verbič, 1989).
Logaško kotlino z obrobjem v osnovi sestavljajo mezozojski sedimenti. Na zahodnem delu
Logaške kotline so zastopani dolomiti triadne starosti, vzhodno obrobje pa obdajajo jurski in
kredni sedimenti.
Večji del krajevnih skupnosti Tabor, Naklo – Logatec in Hotedršica so iz glavnega
zgornjetriadnega dolomita, ki predstavlja tudi najbolj obsežno kamninsko podlago celotnega
obravnavanega ozemlja. Ta dolomit je plastovit, plasti so debele od 0,5 – 1 metra. Je pasovit
dolomit, sestavljen iz svetlih in temnih pasov, debelih le nekaj milimetrov. Ponekod vsebuje
nekaj cm debelo plast rumeno – rjavega glinastega skrilavca. Starost dolomita je dokazana s
fosilnimi ostanki, ponekod pa po legi in litološki sestavi. Celotna debelina triadnega dolomita
noriško – retske stopnje je 1200 – 1500 metrov. Na več krajih so kamnolomi tega dolomita.
(T32+3 )
Od Kalc proti Planini, kjer je meja med občinama Logatec in Postojna, so tla iz belosivega
apnenca iz jure ter temnosivega apnenca in zrnatega dolomita iz krede. Del Planinskega polja, ki
spada pod občino Logatec je sestavljen iz nanosov rek in potokov iz holocena.
Območje Dolenjega Logatca, od ceste Vrhnika – Logatec pa vse do Ivanjega sela vzhodno od
Planinskega polja sestoji iz sivega do temnosivega ploščastega apnenca. Ti spodnjekredni in
cenomanski skladi imajo vložke zrnatega bituminoznega dolomita debeline nekaj cm. Celotna
debelina teh plasti doseže okoli 1200 metrov. Kot gradbeni material ga izkoriščajo v mnogih
izkopih. Ta dolomit se pojavlja tudi med Kalcami in Hotedršico (K1,2).
Proti severu je v okolici zaselkov Medvedje Brdo in Trate kamninska podlaga iz belega zrnatega
dolomita in apnenca (T13). Ta podlaga se nadaljuje proti jugovzhodu vse do Dednika nad
Logatcem
V okolici Rovt prevladujejo ooliten apnenec, sljudnat peščen skrilavec, laporni apnenec in
sljudnat dolomit. Manjše območje okoli Rovt sestavljajo permski in karbonski skladi
kremenovega peščenjaka in glinastega skrilavca (Tolmač za list Postojna, 1970).
Največ teh skladov najdemo na cesti Ceste – Zaplana in vzhodno od Rovt, pri zaselku Gradišče.
Pri Zavčanu, ob cesti ki pelje iz Logatca proti Rovtam, so lepo vidni skladi sivih permskih
peščenjakov, ki ležijo na karbonskih skladih. Nad sivimi leže rdeči grodenski peščenjaki, ki se
menjavajo z redkejšimi meljevci in glonovci (Verbič, 1989).
S kvartarnimi nanosi so zapolnjene doline nekaterih vodotokov (Žejna dolina, Reka, ponikalnica
pri Hudem koncu) in udornini Logaškega in Planinskega polja. Ti nanosi so iz gline, peska in
proda. Nad poplavno ravnico se ob vodotokih običajno dviga ena sama eocenska terasa (Verbič,
1989).
Na dnu Logaškega polja so najstarejše kvartarne naplavine wurmske, mlajši holocenski
sedimenti pa pripadajo aluvialnim nanosom rek in potokom ter barskim sedimentom. Ilovico in
grušč na kraškem polju prištevamo holocenu (Tolmač za list Postojna, 1970).
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Karta 3: Geološka karta občine Logatec

Vir: Geološka karta - list Postojna, 1967.
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LEGENDA:

3.2. TEKTONIKA
Logaško območje pripada v geotektonskem smislu Zunanjim Dinaridom. Ti na tem ozemlju
sestoje iz Trnovskega in Hrušiškega pokrova, na katerega je prvi narinjen iz severovzhoda
Placer, 1981).
Severovzhodno od Idrijskega preloma se pričenja dinarska cona. Med Idrijo in Logatcem je
Idrijsko – Žirovsko ozemlje narinjeno proti vzhodu v Vrhniško – Cerkniško grudo, ki ji pripada
tudi Logaška planota. Med Idrijsko – Žirovskim ozemljem in Vrhniško – Cerkniško grudo je
območje zgornjetriadnega dolomita narinjeno proti jugovzhodu in severovzhodu. To je
Zaplanska luska. Vzhodno od črte Hotedršica – Medvedje Brdo leži zgornjetriadni dolomit, ki je
narinjen proti jugu ob logaškem prelomu na Vrhniško – Cerkniško grudo, proti zahodu pa na
Hrušico (Tolmač za list Postojna, 1970).
Tektonsko najbolj razkosano je območje v severnem delu občine. To je ozemlje, na katerega sega
zahodni del Posavskih gub,ki imajo zapleteno tektonsko zgradbo. Ta del pokrova je zgrajen iz
karbonskih, permskih in triasnih kamnin. Medtem ko imamo v noriju in retiju izključno dolomit,
pa v ostalih obdobjih prevladujejo nepropustni ali slabo propustni klastični sedimenti. Zaradi tega
se tu ni razvil kraški relief (Placer, 1981).
Alpsko gubanje je zajelo tudi območje Logaške kotline. V eocenu so nastale sinklinale, ki so se
zapolnile s flišnimi sedimenti. Skromne ostanke tega sedimenta najdemo le še nad Kalcami. Po
tem lahko sklepamo da je eocensko morje od jugozahoda segalo do Logaške kotline, a je
usedline kasneje odstranila denudacija. Močno tektonsko gibanje v eocenu, ki je razkosalo to
območje je zanimivo zato, ker se na tem območju stikata alpska in dinarska smer gubanja. Tako
je nastala Idrijska prelomnica, ki omejuje jugozahodni del Logaške občine in ima tipično
dinarsko smer. Poteka mimo Hotedršice, do Kalc, Grčarevca, Laz do Planinskega polja. Ta
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prelom je meja med dolomitom iz triasa in plastmi jursko krednega apnenca (Oblak, 1954).
Ob prelomu je prišlo do horizontalnega desnega premika blokov do 2,5 km. Med prelomi pa je
prišlo do ugrezanja kar je povzročilo nastanek Hotenjskega podolja (Mihevc, 1979)
Drug prelom teče od Kalc, kjer zavije in preide v idrijski prelom čez Logatec in Pusto polje proti
severu in severozahodu proti Poljanski dolini. Ta prelom teče čez Pusto polje, tu pa se z njim v
ostrem kotu seka druga prelomnica, ki teče v smeri proti severovzhodu, proti Vrhniki. Obe
prelomnici sta pomembna geološka meja, triasni dolomit se stika s krednimi apnenci, ki
zavzemajo območje med Planino, Kalcami in Vrhniko (Oblak, 1954).
Čez Planinsko polje v Krajevni skupnosti Laze poteka domnevni prelom, kjer je večja skupina
vrtin (Tolmač za list Postojna, 1970).

3.3. VIŠINSKI PASOVI
Karta 4: Višinski pasovi v občini Logatec

Legenda:
300 – 400 m
401 – 500 m
501 – 600 m
601 – 700 m
701 – 800 m
801 – 900 m
901 – 1000 m

Vir: Logatec – Vrhnika: izletniška karta občin in načrti mest, 1:50 000, 1991
Izdelala: Pagon, 2007
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Iz karte višinskih pasov lahko razberemo da prevladuje v južnem delu občine Logatec nižinski
svet. Izstopajo Hotenjsko podolje in Planinsko ter Logaško kraško polje, kjer prevladuje
nadmorska višina med 400 in 500 metri. Največji del območja občine Logatec leži v višinskem
pasu med 500 in 600 metri. To je kraški svet, posejan z vrtačami in kraškimi jamami ter porasel z
gozdom. Na jugu se proti Hrušici svet hitro dvigne do nadmorske višine skoraj 1000 metrov.
Proti severu občine se začne relief vzpenjati v Rovtarsko hribovje. Na nadmorski višini med 600
in 700 metri je hribovit svet, razrezan s slemeni in erozijskimi grapami. Tu je več manjših naselij
in zaselkov. Na severovzhodu občine se začne hribovit svet hitro spuščati iz Rovt, ki ležijo na
700 m nadmorske višine proti Podlipi (347 m) v Vrhniški občini.

3.4. RELIEFNE OBLIKE V OBČINI LOGATEC
3.4.1.NASTANEK POVRŠJA IN ZNAČILNOSTI
Za območje Logaške občine je značilna velika litološka pestrost (Mihevc, 1986). Ozemlje kaže
vse značilnosti dolomitnega kraškega sveta v stiku z nekraškimi kamninami na eni strani in
močno zakraselimi apnenci na drugi strani (Mihevc, 1979). Posledica tega so številne
ponikalnice, slepe in suhe doline ter druge kontaktno kraške oblike. Med dolomitna slemena in
planote se zajedajo ozke erozijske doline, po katerih tečejo potoki do prvega stika z apnencem,
kjer poniknejo, nad njihovimi ponori pa se nadaljujejo suhe doline (Mihevc, 1986).

3.4.2.POLIGENETSKE RELIEFNE OBLIKE
3.4.2.1. URAVNAVE
Največja uravnava, ki je nastala na apnencih s kraškim odtokom je Hotenjsko podolje (Mihevc,
1986). Dno podolja je pri Godoviču v višini okrog 600 m, proti Kalcam se polagoma znižuje do
500 m, onstran Grčarevskega vrha pa se prevesi v dno Planinskega polja, ki je nekaj pod 450 m
visoko. Podolje je razčlenjeno v več različnih morfoloških enot, ki so nastale s preoblikovanjem
prvotnega dolinskega dna pliocenske Hotenjke. K razčlenitvi Hotenjskega podolja je precej
prispevala Hotenjka z Žejskim potokom in Pikelsko vodo. Tem vodam moramo pripisati znižanje
podolja in uravnavanje površja vse do Kalc, kjer je na dnu več plitvih, različno oblikovanih
kraških globeli. Osrednji del Hotenjskega podolja, Spodnji Novi svet, je obsežen kraški ravnik, ki
je pri Hotedršici v višinah okrog 540 m in se proti Hrušici in Kalcam znižuje za 30 m. Ta kraška
uravnava obsega 4 do 5 km2 (Habič, 1968). Razčlenjeno je s številnimi vrtačami, ki dosegajo
gostoto tudi do 150 na km2 (Mihevc, 1979). Vrtače niso globoke, povprečna globina znaša 5 do 6
m, redke so globlje od 10 metrov. Površje je skalnato in poraslo z iglastim drevjem. Sem in tja je
na uravnavi debelejša plast ilovice. Na teh površinah je človek izkrčil gozd in si uredil pašnike,
travnike in njive. Po mladih naseljenih krčevinah je dobil predel ime Novi svet (Habič, 1968).
Največja planotasta uravnava na obravnavanem ozemlju je zaselek Ravnik. Leži med Kalcami in
Hotedršico v višinah 550 do 650 m (Gams, 2004). Pobočja, ki se spuščajo proti Hotenjskemu
podolju so malo razčlenjena in so brez površinske vode. Proti jugovzhodu se površje ravnika
spusti proti v suho dolino pri Kalcah. Vzhodni in severni rob Ravnika je omejen z ostrimi
erozijskimi grapami pritokov Črnega potoka in Hotenjke. Razčlenjen je s plitvimi dolki, v
osrednjem delu pa na stiku z apnencem prehajajo v vrtače.
Površje Ravnika se nadaljuje v prav tako planotaste in dolomitne Žibrše. To območje je 600 –
700 metrov visoko in močno razčlenjeno z dolki in plitvimi grapami (Mihevc, 1986).
3.4.2.2. DOLKI
Dolki ali dolci so značilna oblika dolomitnega reliefa. Na Žibršah jih je večina usmerjenih vzdolž
prelomov in pretrtih con, kjer potekata korozija in denudacija. Dolec je podolgovata, ozka in
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globoka, dolini podobna reliefna oblika, ki se zgoraj začne s plitvo ulegnino, navzdol pa se širi in
poglablja. Je do nekaj sto metrov dolg in največ deset metrov globok in brez stalnega
površinskega vodnega toka. Ponekod so dno dolca pregradili s kamnitimi zidovi in tako dobili
nekaj ravne površine za obdelovanje. V dnu dolca je na rdeče rjavi ilovici in dolomitnem grušču
nastala plitva plast rendzine (Komac, 2003).
Z vrtačami in dolki preoblikovano površje imajo tudi 500 do 550 m visoke Blekovske gmajne, ki
ležijo severno od Logaškega polja. Od Žibrš jih loči dolina Reke. Dokaj uravnano površje je tudi
med dolinama Rovtarice in Petkovščice, ter med Miznim dolom in Zaplano (Mihevc, 1986).
3.4.2.3 SLEMENA
Slemena so značilna za vršne osrednje dele dolomitnih planot. Taka slemena so na Medvedjem
brdu, Ravniku, Žibršah, Blekovskih gmajnah ter na apnencih v porečju Rovtarice in Petkovščice
(Mihevc, 1986).
3.4.2.4. EROZIJSKE GRAPE IN REČNE DOLINE
Pojavljajo se v vseh povirnih delih potokov, najbolj izrazite pa so na dolomitu, ki je krhek in
hitro razpada (Mihevc, 1986).
Na obravnavanem območju je najbolj izrazita Cuntova grapa v zgornjem toku Črnega potoka
med planotama Ravnika in Žibrš. V skrilavcih in peščenjakih so grape manj zajedene; taki sta
grapi Rovtarice in Ovčice (Mihevc, 1979). Rečne doline kažejo navezanost na tektonske linije v
dinarski smeri in smeri sever – jug (Mihevc, 1986). Potoki tečejo v 1 do 2 m globoki strugi, ki so
vrezane v lastno prodnato ali ilovnato odkladnino. V dnu je živoskalna podlaga, le Močilka in
Hotenjka tečeta po vršaju (Mihevc, 1979).

3.4.3. AKUMULACIJSKE OBLIKE
Na obravnavanem območju prevladuje erozija in korozija nad akumulacijo. Pomembnejše
akumulacije proda in konglomeratnih blokov so le na Logaškem polju. Debelina nanosa je zaradi
neravne, močno zakrasele podlage neenakomerna ter dosega ponekod 10 m, medtem ko je večji
del polja pokrit s pol metra debelo plastjo naplavin. Holocenska naplavna ravnica zavzema
celotno dolinsko dno, le ob ponorih je ožja ali je ni. Vanjo so vrezane struge, nad njimi pa so
terase iz pleistocena (Mihevc, 1979).
Pomembnejša akumulacijska oblika je tudi vršaj Hotenjke, ki je iz dolomitnega proda. Pokriva
neravno dolomitno dno in apnenčasto površje ter omogoča površinski tok Hotenjki (Mihevc,
1986).

3.4.4. KRAŠKE RELIEFNE OBLIKE
Ozemlje logaške občine kaže vse značilnosti dolomitnega kraškega sveta v stiku z nekraškimi
kamninami na eni strani ter močno zakraselimi apnenci na obrobju (Mihevc, 1979).
3.4.4.1. KRAŠKO POLJE
Logaško polje
Logaško polje je kraško polje pretočno – ponornega tipa. Veliko je slabih 6 km2 (Slovenija –
Turistični vodnik, 1996).
Polje se deli na Lipje in Pusto polje severno od Logatca, Brojsko polje južno od Dolenjega
Logatca ter Logaško polje pri Gorenjem Logatcu. Logaško polje pri sotočju Reke in Črnega
potoka je razširjena fluvialna dolina, ki se proti jugu nadaljuje v slepo dolino, kjer so v
dolomitnem nasipu vidni meandri nekdanje ponikalnice (Mihevc, 1987).
Del dna polja med Blekovskimi gmajnami in Sekirico je široka rečna dolina, ki se spusti v
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Brojsko polje. Dno polja je na dolomitu, v njem pa se ob kontaktu z apnencem že pojavljajo
vrtače in ponori Logaščice (Mihevc, 1986).
Pusto polje je po sedimentih podobno Brojskemu, le da je debelina naplavine tanjša. (Mihevc,
1979). Tu je tudi več aluvialnih vrtač. Severni del pustega polja in Lipje imata v osnovi apnence,
preko katerih je nasuta debela plast nekarbonatnega proda. Ob vzhodni strani Brojskega in
Pustega polja se vleče široka, do 10 m visoka skalna terasa. Leži na krednih apnencih in je gosto
pokrita z vrtačami, tudi 50 vrtač na km2. Terasa se nadaljuje proti jugu v Logaški ravnik
(Mihevc, 1986).
Planinsko polje
V Logaško občino spada tudi del Planinskega polja. Ima več kot 10 km² veliko ravno dno, ki leži
v nadmorski višini okrog 450 m.
Polje je nastalo ob idrijskem prelomu. Obrobje gradi zakraseli kredni in jurski apnenec, dno pa
tudi triasni dolomit, ki se v ozkem pasu vleče od Grčarevca čez Jakovico in po dnu polja proti
Uncu na jugovzhodu. Pas neprepustnega dolomita prisili vodo, ki se podzemno pretaka proti
izvirom na Vrhniki, da se pred oviro dvigne na površje, jo prečka in na severovzhodni strani
polja ponovno ponikne v apnenec. Poplavna voda na površju raztaplja apnenec in dolomit, zato
je dno popolnoma ravno. Voda raztaplja tudi apnenec ob robovih, pregib med dnom polja in
obdajajočimi vzpetinami je oster. Dno prekriva tanka, le nekaj metrov debela plast ilovnatih in
peščenih naplavin.
Voda priteka na polje s treh strani. Na južni strani priteka iz Planinske jame reka Unica, ki
nastane z združitvijo vode iz Rakovega Škocjana in iz Pivške kotline. Izvir Unice ima povprečni
letni pretok 24 m³/sek (minimum 0,3 m³/sek, maksimum 100 m³/sek). Pod Grčarevcem na
severozahodni strani polja izvirajo ob višjih vodah tudi vode iz Hrušice in Hotenjskega podolja,
ki se združijo v Unici. Ta vijuga po polju ter ponika ob severovzodnem robu polja. Ob višjih
vodah ponika v okrog 150 požiralnikih. Največ vode odteka v ponore Pod Stenami na severnem
robu polja (Planinsko polje, 2007).
Planinsko polje je poplavljeno večkrat na leto. Poplave nastanejo že v podzemlju in se razlijejo
po dnu ko dosežejo višino polja. Za preprečevanje poplav so na več mestih spremenili potek
struge Unice, ob robu polja očistili, razširili in obzidali veliko požiralnikov. Iz istega razloga na
polju ni njiv, temveč samo travniki (Šušteršič, 1994).
3.4.4.2. VRTAČE
Največ vrtač je na obrobju obravnavanega sveta, v Hotenjskem podolju, v Novem svetu, na
Logaškem polju ter na živoskalni terasi ob robu Logaškega polja. Prevladujejo plitve skledaste
vrtače s kamnitim površjem in ilovico na dnu. Porasle so z gozdom, v bližini naselij pa izkrčene
in delane. Najbolj izrazito področje z vrtačami se vleče od Pustega polja proti severu in
severozahodu. Tu so lijakaste in globoke, s kamnitimi in strmimi pobočji. Porasle so z iglavci,
kjer je kamnitost manjša pa so travniki in listavci (Mihevc, 1979).
Na apnencu z nekarbobnatnimi primesmi je vrtač manj, so večje, bolj oble in plitvejše (Mihevc,
1986).
Na Planinskem polju je pod kvartarnim dnom okoli 24% terena v apnencu in okoli 74% v
triasnem dolomitu, ki je vodnoneprepusten do delno prepusten. Geomorfološke razmere kažejo
na večji delež zakrasele podlage. Že nekaj sto metrov pred stikom z apnencem se javljajo tam,
kjer bi moral biti po geološki karti dolomit, ponikve v vrtačah. V Grčarevskem logu in ob
Jakovici so v večji oddaljenosti. Vrtačasto površje zavzema okoli ene četrtine dna (Gams, 2004).
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Slika 2: Vrtače v Hotenjskem podolju

Vir: Pagon, 2007
3.4.4.3. UDORNICE ALI KOLIŠEVKE
Ob vzhodnem obrobju Logaškega polja je preko 20 večjih udornic. Navezane so na močne
podzemske tokove v zaledju izvirov Ljubljanice ter strukturno pogojene cone (Mihevc, 1986).
Najnižja točka v Logaških koliševkah je na 422 m, najvišji rob okoli koliševk pa je na 510 m.
Višinska razlika znaša več kot 80 m. Kadar so poplave in je Planinsko polje poplavljeno, močno
naraste voda tudi v jami Gradišnica nedaleč od koliševk. Voda naraste za več kot 60 m. Po teh
podatkih bi morala biti ob poplavah voda v koliševkah vendar je ni. Razlog je verjetno v močni
tektonski pregradi, ki zajezi vode pred koliševkami. Zaradi globine in zaprtosti so temperature v
koliševkah bistveno nižje kot so v okolici izven koliševk. Dne junija 2004 se je po kotanjah v
dnu Masletove koliševke še vedno zadrževal led in sneg. Koliševke zaradi mraza predstavljajo
svojevrsten ekotip, spomladi razvoj precej zaostaja, dobro pa uspevajo le tiste rastline, ki so bolj
prilagojene na mraz. Poleg temperaturnega in rastlinskega obrata v pobočju Masletove koliševke
naletimo še na eno posebnost, dihalnike, skozi katere se v zimskem času topel jamski zrak
dviguje na površje. Najgloblji je Borisov dihalnik, ki seže 55 m globoko (Logaške koliševke,
2007).
Sredi gozda na Ravniku, severovzhodno od Laz leži naša največja znana udornica, Laška kukava.
Dolga je 380 m, široka 280 m in globoka 83,5 m. Njena prostornina znaša okoli 4 milijone m3 in
ima strme, mestoma prepadne stene. Zaradi hladnejšega zraka, ki se nabira na dnu, so
vegetacijski pasovi razviti v obrnjenem vrstnem redu (Naravna dediščina občine Logatec, 2007).
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Karta 5: Lega Logaških koliševk

Vir: Logaške koliševke, 2007
3.4.4.4. BREZNA IN JAME
V občini Logatec je skupno 370 votlin, od tega je 30 vodnih jam, 81 suhih jam in 256 brezen
(Natek, 1987).
Največ jam je na Hotenjskem ravniku, kjer prevladujejo plitva brezna s povprečno globino pod
20 m (Habič, 1968). Brezna se podaljšujejo v krajše dostopne vodne rove. Jame v splošnem niso
velike (Janež et al, 1997). Nekaj brezen je globljih, med njimi je Grudnovo brezno. Ob visokih
vodah iz njega bruha voda. Večji je tudi Kmetov brezen, ki je zapleten sistem in še vedno ne
povsem raziskan. Izpod Medvedjega Brda in Rovtarskih Žibrš se v Žejsko dolino nacejajo šibki
izviri in močila, ki se stekajo v Žejsko vodo. Njena pot čez dolomit je zelo kratka, saj hitro izgine
v požiralnik Kmetov brezen. Ob deževjih Žejska voda močno naraste in poplavi dolino, saj
Kmetov brezen in ponori v okolici ne morejo odvajati poplavnih voda (Janež et al, 1997).
Jame vzhodno in južno od Logaškega polja so po globinah podobne jamam v Hotenjskem
podolju (Mihevc, 1986). Globlja je le Gradišnica ali Vražja jama, ki leži na hribu Gradišče med
Logatcem in Planinskim poljem. Je najgloblja jama na Notranjskem, globoka je 201m, dolga pa
1060m. Vhod v jamo ima premer 25 x 35 metrov (Nagode, 1997)
Po njenem dnu naj bi se pretakala visoka Ljubljanica na poti med Planinskim poljem in svojimi
izviri pri Vrhniki. Ne izključujejo možnosti da se skozi Gradišnico preliva Hotenjka. Ta se blizu
Kalc pojavi v Velikem breznu. Brezno se odpira na prehodu zdaj skoraj povsem z gozdom
poraščene suhe doline pod Hrušico v Hotenjsko podolje. Domačini iz Grčarevca imenujejo kraški
izvir visoke vode na koncu Planinskega polja, ki se konča pod vasjo, Hotenjka (Gams, 2004).
Na dolomitu Ravnika, Žibrš in Zaplane so jame zelo redke. Več jih je le blizu stikov dolomita in
apnenca ter v dnu dolin, kjer vanje ponikajo Pikeljski potok, Ovčica, Petkovščica, Hotenjka in
Logaščica (Mihevc, 1986).
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3.5. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.5.1. VODNI VIRI
Ozemlje Logaške občine pripada v glavnem porečju Ljubljanice, Hotenjka, Pikeljska voda in
Žejski potok pa delno odmakajo tudi v izvire v Podroteji in Divjem jezeru. Razvodnico med
Jadranskim in Črnomorskim povodjem je tu zaradi kraškega površja težko postaviti (Mihevc,
1979).
Karta 6: Kraško zaledje izvirov Ljubljanice

(Enciklopedija Slovenije, 1992)
Na skrilavcih in peščenjakih pod vasjo Rovte je odtok voda površinski, tu teče Rovtarica.
Dolomit je podvržen zakrasevanju, a se je na njem ohranil površinski odtok. Dolomitno površje
je brez odtoka le tam, kjer ima majhne naklone ali pa večji delež apnenca. V celoti odmakajo
dolomit Hotenjka, Močilka, Črni potok in Reka, delno pa vode z dolomita zbirajo še Žejski
potok, Petkovski potok in Pikeljska voda. Apnenci so na obrobju, v dnu hotenjskega podolja in
ob vzhodnem robu Logaškega polja. V prevladujočih krednih, jurskih in triasnih apnencih
poniknejo vse površinske vode (Mihevc, 1979).
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Karta 7: Hidrografska mreža občine Logatec

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas ARSO, 2007
Večji reki na območju sta Unica in Logaščica.
Po Planinskem polju teče reka Unica, ki daje Planinskemu polju značilno obliko zaradi svojega
meandriranja. Del reke izvira v Planinski jami, del pa v Malnih pod imenom Malenščica. Kasneje
se oba toka združita in se več kot osem kilometrov vijeta po polju kot reka Unica. Unica, ki je
znana tudi kot reka sedmerih imen, kot prava kraška reka ponikne v S kotu Planinskega polja.
Tam je razširjen sistem kraških požiralnikov in jam. Pri nizkem vodostaju ponikne že pred vasjo
Laze, ko pa pretok v južnem delu polja preseže 60 m3/s, pa ponori ne zmorejo požirati vse vode,
zato ta prestopi bregove in se razlije po polju (Znamenitosti na Planinskem polju, 2007) .
Unica ima povprečno 7 - 8 mesecev letno nižji pretok od 17 m3/s. Ob večji suši teče njena voda
le do prvih požiralnikov po Ivanjim selom. Samo v tem delu struga ni mogla biti poraščena z
drevjem. Pretakanje in poniranje vode med drevjem, ki je zaraščalo breg in dno v nadaljnjih
strugah Unice, je podvrženo drugačnim zakonitostim kot na travnatem ozemlju, saj voda ponira
med koreninskim spletom (Gams, 1970).
Poplavnega sveta je na Planinskem polju 950 ha. Poplave so najpogostejše jeseni in trajajo
povprečno 1,5 meseca na leto. Njihov obseg je lahko zelo različen. Ob manjših poplavah voda
zalije okrog 2 km2, ob največjih pa tudi do 11 km2 ozemlja. Naselja Planina, Laze, Jakovica,
nekaj manjših zaselkov in kmetijske površine so odmaknjeni na rob polja oziroma na Jakovski
grič, kjer jih poplave ne dosegajo. Izjemno visoki poplavi sta bili leta 1820 in 1923. Tedaj je
Jakovški hrib postal otok, saj je voda zalila vse poti, ki vodijo nanj (Znamenitosti na Planinskem
polju, 2007).
Reka Unica je znana predvsem številnim ribičem, tako domačim, kot tujim, saj v njej živijo
številne ribe, med katerimi so najbolj znane lipan in postrv (Znamenitosti na Planinskem polju,
2007).
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Slika 3: Putickova štirna (iz leta 1889) pod stenami na skrajnem ponornem obrobju
Planinskega polja, kamor izginja Unica in se nato pojavi v izvirih Ljubljanice

Vir: Reka Unica, 2007.
Številni potočki, ki se zbirajo v hribovitem svetu severozahodno od Logatca, se najprej združijo
v dva potoka z imenom reka in Črni potok. Potok Reka, ki je dolg okoli 5 km, teče po Reški
dolini, Črni potok, ki je dolg približno 4 km, pa po Cuntovi grapi. V Gornjem Logatcu se
združita v Logaščico (Nagode, 2002).
Slika 4: Regulirana struga Logaščice v Logatcu

Vir: Pagon, 2007
Kasneje dobi še dva manjša pritoka iz Blekove vasi. Po 3 km površinskega toka priteče do
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požiralnikov v Jački v Dolenjem Logatcu. Vodozbirna površina Logaščice je 83 km2. Večina
sveta, s katerega pritekajo vode Logaščice, ima dolomitno podlago (Mihevc, 1979).
Zadnjih nekaj sto metrov površinskega toka je Logaščica še posebej zanimiva. Kjer se konča
nariv dolomita na apnenec, si je urezala 30 m globok kanjon. Površinska pot se konča v štirih
glavnih požiralnikih Jačke. S sledilnimi poskusi je bilo dokazano da se Logaščica v podzemlju
združi z vodami, ki pritekajo s Planinskega polja in se ponovno pojavi na površju na Vrhniki kot
Ljubljanica (Nagode, 2002).
Zadnjih nekaj sto metrov površinskega toka je Logaščica še posebej zanimiva. Kjer se konča
nariv dolomita na apnenec, si je urezala 30 m globok kanjon. Površinska pot se konča v štirih
glavnih požiralnikih Jačke. S sledilnimi poskusi je bilo dokazano da se Logaščica v podzemlju
združi z vodami, ki pritekajo s Planinskega polja in se ponovno pojavi na površju na Vrhniki kot
Ljubljanica (Nagode, 2002).
Logaščica je izrazito hudourniški potok. Povprečni pretok vode je 0,47 m3/s, med letom pa niha
od 0,02 m3/s do 9,2 m3/s (Mihevc, 1979). Njeno zaledje ima slabo prepustno dolomitno podlago,
zaradi česar večina vode odteče po površju. Pri močnih padavinah lahko v 12 urah naraste tudi za
25 metrov. Majhna sprememba odtoka ima hiter in močan odziv na višino vode v požiralnikih, iz
česar se da sklepati da so podzemske poti ozke in slabo prehodne (Nagode, 2002).
V poletnem času, ko ni padavin, Logaščica večkrat presahne, ob močnejšem deževju pa zelo
hitro naraste. Kadar je padavin res veliko lahko tudi poplavi (Nagode, 2002). Na Logaškem polju
je 20 ha poplavnega sveta (Habič, 1987). Zadnja velika poplava je bila januarja 1979. Do
poplave je prišlo ker kraško podzemlje ni moglo več sprejemati vse dotekle vode. Škoda ki je
nastala je bila v veliki meri posledica človekovega posega v reko. Potoki ki danes napajajo
Logaščico so včasih ponikali vsak po svoje, a so jih ljudje, da bi vodi povečali moč in jo
uporabili za mline in žage, speljali v eno strugo. Poplave sprva niso bile moteče, ko pa se je
Logatec širil in je voda poplavljala hiše, so v povirju Logaščice zgradili dolinsko pregrado
(Šušteršič, 1994).
Slika 5: Ponor Jačka v Logatcu

Vir: Pagon, 2007
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Hotenjka je ostanek nekdaj veliko večjega potoka, ki je zaradi zakrasevanja razpadel v več
ločenih ponikalnic. O tem pričajo suhe doline, ki se pod ponori Žejske in Pikeljske vode
nadaljujejo do Hotedršice, kjer so se te vode nekdaj zlivale v Hotenjko (Mihevc, 1992).
Sledilni poskusi so pokazali, da se del Žejske vode, ki izgine v Kmetovem breznu pretaka proti
izvirom Ljubljanice na Vrhniki, drugi del pa teče proti Divjemu jezeru (Janež et al, 1997).
Hotenjka odmaka manjše povodje, zato je njen srednji pretok manjši, le 0,14 m3/s, vendar pa so
tudi zanjo značilna velika nihanja. Ob močnih padavinah se se ji priključijo tudi druge
ponikalnice, ki sicer ponikajo ločeno. Kljub jezu, ki so ga zgradili da bi preprečili poplave,
hudournik Hotenjka še vedno zalije hiše v središču vasi (Mihevc, 1992).
Ostale manjše rečice in potoki na ozemlju Logaške občine so: Pikeljska voda, Žejski potok,
Hlevišarka, Močilka, Ovčica, Petkovski potok in Rovtarica.
3.5.2. KAKOVOST VODA
Notranjska v celoti razpolaga z znatno večjimi vodnimi količinami, kot jih sama potrebuje. Njeno
vodno bogastvo postaja vse bolj dragoceno za oskrbo sosednjih deficitarnih primorskih in
kraških predelov. Najmanj razpoložljivih virov na tem območju ima oprav Logatec, čeprav se
pod Logaško planoto pretakajo kraške vode iz celotne Notranjske. Za njegovo oskrbo bi bile zelo
primerne kraške vode iz nenaseljene gozdne Hrušice. Te vode se občasno pojavljajo v izvirih pri
Grčarevcu in v bruhalniku pri Grudnu ob cesti iz Kalc čez Hrušico proti Colu.
Vse bolj pa se postavlja vprašanje o kakovosti kraških voda, saj so čisti le še majhni studenci v
dolomitu, ki pa so količinsko šibki. V večjih kraških izvirih se mešajo podzemeljske in
površinske vode skupaj s komunalnimi in industrijskimi odplakami. Ogrožajo jih tudi razna
odlagališča odpadkov, delovne ter prometne nesreče s strupenimi snovmi. Prav zaradi tega je
kraška voda uporabna za oskrbo le po zanesljivem čiščenju (Habič, 1987).
Večina vodotokov v Logaški občini je majhnih in imajo večinoma naravno strugo. Hotenjka in
Logaščica, ki sta poleg Unice največja vodotoka v občini sta v naselju regulirana in tečeta v
umetni pozidani strugi. Unica teče po svoji naravni strugi in namaka Planinsko polje.
Karta 8: Urejenost vodotokov v občini Logatec

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas ARSO, 2007
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Mehansko-biološka čistilna naprava v Logatcu je na levem bregu Logaščice, v središču naselja.
Industrijski objekti in obrtno servisne dejavnosti morajo imeti pred priključkom na kanalizacijsko
omrežje lastne čistilne naprave z nevtralizacijskimi bazeni, bazene za razstrupljanje in izločanje
težkih kovin, ter lovilce olj (Pogačnik, 1981).
3.5.3. IZKORIŠČANJE VODNIH VIROV
Logaški vodovod so začeli graditi 26. julija 1897.
Komunalno podjetje občine Logatec upravlja s približno 89 km vodovodnih vodov v 6 ločenih
vodovodnih sistemih, in sicer:
• vodovodni sistem Logatec: vrtini Brana, Petkova grapa in rezervoar Koš
• višinska cona Obrtne cone Logatec: črpališči Sošje in Bodiški vrh
• zajetje vrtina Kobalova grapa – sistem Turkova grapa. Sistem je v temeljiti
rekonstrukciji, zgrajen je nov cevovod. Oskrba obrtne cone Zapolje, naselja Log Zaplana in dela Dolenjega Logatca
• vodovodni sistem Rovte: vrtina v Zajelah in rezervoar Rovte
• vodovodni sistem Hotedršica: vrtini v Zeleni dolini in zajetje v Žejni dolini, rezervoarji
Hotedršica, Mladeja in Ravnik
• vodovodni sistem Medvedje Brdo: zajetje vrtina in rezervoar Medvedje Brdo
• vodovodni sistem Laze - Jakovica: zajetje vrtina Podgora in rezervoar Jakovica
• vodovodni sistem Grčarevec: zajetje vrtina in rezervoar Grčarevec
Komunalno podjetje vzdržuje in popravlja vodovod predvsem tam, kjer je v preteklosti pogosteje
prihajalo do okvar. Največ težav je bilo v Logatcu in Hotedršici, kjer je vode v sušnem času tudi
zmanjkovalo. Za Logatec je bil izdelan dinamični hidravlični model vodovodnega sistema. Tudi
v nadalje naj bi se menjavale dotrajane vodovodne cevi in nadaljevalo izvajanje del, ki so bila
predvidena v sklopu te naloge za ureditev razmer.
Obnove vodovodov se v glavnem financirajo iz sredstev amortizacije infrastrukture in
proračunskih sredstev.
Število odjemnih mest v občini znaša 2455. V letu 2003 je bilo 603.640 m3 prodane vode
(Komunalno podjetje Logatec, 2007).

3.6. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Po Ogrinu (Ogrin,1996) spada območje občine Logatec k zmernocelinskemu podnebju, k podtipu
zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Za ta tip podnebja veljajo naslednje
značilnosti:
• povprečna temperatura oktobra je toplejša od povprečne temperature aprila
• submediteranski padavinski režim
• povprečna letna količina padavin je med 1300 in 2800 mm
Ker je Logaška občina odprta proti vzhodu, prevladujejo značilnosti notranje Slovenije in
celinsko podnebje (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999). V primerjavi z ostalimi
zmernocelinskimi podtipi v Sloveniji izstopa po namočenosti, kar je posledica lege v območju
alpsko dinarske pregrade in dejstva da večino padavin v Slovenijo prinesejo zračne mase iz
zahoda in jugozahoda (Ogrin, 1996).
V višjih legah pa se že uveljavlja gorsko podnebje. Mešanje vplivov spodbuja še planotasti hrbet,
ki se vleče od Trnovskega gozda prek Nanosa in Hrušice. Tu pade večja količina padavin, ki nato
proti vzhodu naglo pojema (Slovenija – pokrajine in ljudje,1999). Za gorsko podnebje, podtip
podnebje nižjega gorskega sveta zahodne Slovenije, velja, da so povprečne temperature
najtoplejšega meseca nad 10°C, da je tu submediteranski padavinski režim in količina padavin od
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1600 do 3000 mm (Ogrin, 1996).
V Logatcu je samo padavinska meteorološka postaja, na kateri spremljajo višino padavin in
snežne odeje ter opazujejo meteorološke pojave. Od marca 2001 sta na postaji tudi avtomatska
senzorja za meritev temperature in vlage zraka.
Z opazovanji in meritvami so začeli v Logatcu že leta 1894. brez prekinitev so merili in
opazovali do julija 1909. Po trinajstletni prekinitvi so meritve in opazovanja ponovno stekla
januarja 1924 in brez prekinitve potekajo še danes (Nadbath, 2001).
Za občino Logatec so podatki za temperaturo za dolgoletno povprečje merili samo na merilni
postaji Rovte. Ker pa so Rovte na nadmorski višini 700 m, kar 230 m višje od Logatec, sem
podatke za temperaturo vzela še za Logatcu najbližjo postajo Planino pri Rakeku. Planina leži na
nadmorski višini 468 m, le 20 m nižje kot Logatec. Tudi njena lega je zelo podobna legi mesta
Logatec.
Največji del območja občine Logatec leži v višinskem pasu med 500 in 600 m nadmorske višine,
v severnem delu občine prevladuje nadmorska višina 600-700 m. V južnem delu, kjer je
najgostejše območje poselitve na Logaškem, Hotenjskem in Planinskem polju, je nadmorska
višina med 400 in 500 m. Zaradi precej razgibanega površja se mi zdi za pregled podnebnih
razmer smiselno vključiti obe merilni postaji, Rovte za severni del občine in Planino za južni del
občine.
3.6.1. TEMPERATURE
Iz spodnjih preglednic lahko razberemo, da se povprečna letna temperatura med nižjim dolinskim
in vzpetim svetom na severu občine Logatec razlikuje za okoli 0,8°C. Najnižje mesečno
temperaturno povprečje izkazuje januar, primeri pa se, da je kakšno leto najbolj mrzel december
ali februar. V Rovtah je lahko v zimskih mesecih temperatura za več kot 1 stopinjo nižja kot v
Planini. Najtoplejši mesec je julij, redkeje junij ali avgust.
Preglednica 1: Povprečne temperature zraka v ºC v letih 1961 – 1990 za Rovte
1961 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1961 – 1990

povprečna T
7,6
7,7
8,1
7,8

zima
-2
-0,3
-0,8

pomlad
7,2
7,1
7,6

poletje
16,1
16,1
19,9

jesen
9
7,9
8,7

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Preglednica 2: Povprečne temperature zraka v ºC v letih 1961 – 1990 za Planino pri Rakeku
1961 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1961 – 1990

povprečna T
8,5
8,6
8,8
8,6

zima
-0,6
0,8
0,0

pomlad
8,0
8,1
8,3

poletje
16,8
16,6
17,2

jesen
10,0
8,7
9,5

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Meseci med marcem in novembrom imajo na celotnem območju pozitivne mesečne temperaturne
povprečke. Med decembrom in februarjem se v nadmorski višini nad 400 m mesečni
temperaturni povpreček že spusti za en mesec pod ledišče (Planina pri Rakeku). V legah nad 700
m nadmorske višine, so mesečni temperaturni povprečki vseh treh zimskih mesecev (december,
januar, februar) negativni (Bernot, 1987).
Najvišje letne temperature se pojavljajo z enomesečno zamudo za poletnim solsticijem.
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Absolutne maksimalne temperature nad 30°C se pojavljajo na celotnem ozemlju občine v juliju,
redkeje v avgustu, do nadmorske višine 1000 m. Tudi absolutni temperaturni minimi nastopajo
običajno en mesec po zimskem solsticiju, včasih nastopijo celo februarja (Bernot, 1987).
3.6.2 PADAVINE
V Logaški občini je padavin razmeroma veliko in so sorazmerno enakomerno porazdeljene prek
leta z izrazitim jesenskim viškom oktobra in novembra (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999).
Primarni minimum je v februarju. Sekundarni in terciarni ekstremi so neizraziti in se pogosto z
razliko 1 – 5 mm padavin razpotegnejo na dva in več mesecev (Bernot, 1987).
Preglednica 3: Povprečna količina padavin (mm) v letih 1951 – 1980 za Planino pri Rakeku
1951 – 1960
1961 – 1970
1971 – 1980
1951 – 1980

povprečje
1947
1918
1840
1902

zima
462
426
420

pomlad
398
459
433

poletje
501
471
469

jesen
553
572
519

Vir: Klimatografija Slovenije, 1989.
Preglednica 4: Povprečna količina padavin (mm) v letih 1951 – 1980 za Rovte
1951 – 1960
1961 – 1970
1971 – 1980
1951 – 1980

povprečje
1835
1962
1793
1846

zima
390
397
396

pomlad
380
444
414

poletje
481
542
491

jesen
545
587
494

Vir: Klimatografija Slovenije, 1989.
Med leti 1951 in 1980 je bila povprečna letna količina padavin v Planini 1902 mm, v hribovitih
Rovtah pa nekaj manj – 1846 mm. Padavine so bile skozi 30 - letno obdobje precej enakomerno
razporejene skozi vse letne čase. V obeh krajih je v teh letih padlo največ padavin jeseni in sicer
več kot 500 mm. Precej namočena so bila tudi poletja. Najbolj suhe so bile zime, v dolinskem
Planinskem polju pade nad 400 mm padavin, v višinskih Rovtah pa pod 400 mm.
Preglednica 5: Mesečna količina padavin (mm) v letih 2000 – 2005 v Logatcu
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2000 – 2005

povprečje
1881
1512
1667
1386
1953
1612
1668

zima
248
335
241
441
621
239

pomlad
452
490
322
173
491
326

poletje
330
245
460
219
319
551

jesen
851
440
644
553
522
496

Vir: Agencija republike Slovenije za okolje, podatki o podnebju, 2007
Na merilni postaji Logatec so v zadnjem obdobju, med leti 2000 in 2005, namerili povprečno
letno količino padavin okoli 1600 mm. V tem petletnem obdobju je bil odstotek letne vsote
padavin glede na povprečje obdobja 1961 – 1990 vedno manjši od 100, izjema je le leto 2004. To
kaže na trend zniževanja povprečne letne količine padavin, še posebej v zimskih mesecih.

24

Saša Pagon

Geografija občine Logatec

Grafikon 1: Povprečna količina padavin (mm) v Logatcu med leti 2000 in 2005
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Vir: Agencija republike Slovenije za okolje, podatki o podnebju, 2007
Preglednica 6: Letna količina padavin (mm) v Hotedršici, Rovtah in Logatcu med leti 2000
in 2005
Hotedršica
Rovte
Logatec

2000
1845
1970
1880

2001
1871
1770
1511

2002
1785
1794
1666

2003
1637
1671
1385

2004
2171
2169
1952

2005
1825
1708
1611

2000 – 05
1856
1847
1668

Vir: Agencija republike Slovenije za okolje, podatki o podnebju, 2007
Za prikaz količine padavin v občini Logatec sem izbrala še padavinski postajo v Hotedršici. Iz
tabele lahko razberemo da je povprečna letna količina padavin v zadnjem petletnem obdobju v
Rovtah in Hotedršici skoraj enaka, medtem ko je v Logatcu več kot 200 mm manj padavin.
Čeprav je med Rovtami (700 m n.v.) in Hotedršico (450 m n.v.) kar 150 m višinske razlike je
količina padavin enaka. Pomemben dejavnik, ki razlikuje kraja je lega, saj leži Hotedršica tik pod
narivom Trnovskega gozda, ki predstavlja padavinsko pregrado. Iz istega razloga imata oba kraja
podobno število dni s snežno odejo. Hotedršica leži pod 1240 m visokim Javornikom, s katerega
pozimi pogosto prinese sneg. Logatec leži več kot 200 m nižje kot Rovte, poleg tega pa je že
dovolj odmaknjen od pregrade Trnovskega gozda, da le – ta ne vpliva več toliko na količino
padavin.
Preglednica 7: Število dni s snežno odejo večjo kot 1cm v Hotedršici, Rovtah in Logatcu med
leti 2000 in 2005
zima
Hotedršica
Rovte
Logatec

1999 - 2000
84
83
69

2000 - 2001
40
41
23

2001 - 2002
48
47
53

2002 - 2003
88
90
80

2003 - 2004
98
97
79

2004 - 2005
73
71
53

Vir: Agencija republike Slovenije za okolje, podatki o podnebju, 2007
3.6.2.4 VETER
Edina meteorološka postaja, ki meri smer in hitrost vetrov je v Rovtah. Najpogosteje je v Rovtah
brezvetrje (28,3%), kadar pa piha veter, je najpogostejši iz severovzhodne (18,6%) in vzhodne
strani, nekaj manjkrat pa pihajo jugozahodni (14,6%) in zahodni (12.9%) vetrovi. Severnik in
severozahodnik ter jugo in jugovzhodnik ne pihajo skorajda nikoli.
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Grafikon 2: Pogostost smeri vetra (v %) v Rovtah med leti 1961 in 1990
NE
30
25

calm

E

20
15
10

N

SE

5
0

NW

S

W

SW

Vir: Podatki za veter 1961 – 1990, računalniški izpis
V Rovtah severozahodnik ni pogost veter, kadar pa piha je najmočnejši od vseh vetrov, saj piha s
povprečno hitrostjo 3 m/s. Podobno hitrost (2.9 m/s) imata jugozahodnik in jugovzhodnik,
nekoliko manjšo pa jugo. Predvsem jugozahodnik in jugo prinašata v Rovte padavine.
Najšibkejši med vetrovi je vzhodnik (1,9 m/s), ki pa piha precej pogosto (16,7%).
Preglednica 8: Povprečna hitrost vetra (m/s) v Rovtah med leti 1961 in 1990
smer
hitrost
(m/s)

NE
2,5

E
1,9

SE
2,9

S
2,6

SW
2,9

W
2,2

NW
3,0

N
2,1

Vir: Podatki za veter 1961 – 1990, računalniški izpis
3.6.3 ŽLED
Jugozahodno Slovenijo, katere del je tudi občina Logatec, pogosto prizadene žled, ki povzroča
veliko škode predvsem na drevju, in električnem omrežju. Žled je pomemben pokrajinski
dejavnik, naravna nesreča, ki jo moramo upoštevati v vsakdanjem življenju in ob načrtovanju
bodoče rabe prostora.
Žled nastane ko se dež pri prehodu skozi spodnje hladnejše plasti , ki segajo do tal, ohladi pod
0°C, a ne zmrzne. Šele potem ko ta podhlajen dež pada na zmrzla tla, drevje in druge predmete,
sproti zmrzuje v led ter se spreminja v težak oklep. V naših krajih prihaja do žledenja ob naglem
prepletanju hladnih severovzhodnih zračnih mas, ki se drže pri tleh ter toplejših vlažnih zračnih
gmot, ki v višinah dotekajo iz jugozahoda.
Zmeren žled, ki ne presega debeline nekaj mm običajno ni nevaren, nad 5 mm pa že povzroča
škodo. Pojavljanje katastrofalnega žledu je v Sloveniji razširjeno vse od Beneške Slovenije,
Tolminske, preko Idrijskega, Logaškega in Vrhniškega območja čez Postojnsko, Cerkniško,
Ilirskobistriško in Sežansko občino. Večji žledolom v Logaški občini se je zgodil novembra, leta
1963, ko je bilo uničenega kar 7.000 m3 lesa (Orožen Adamič,1987).
3.6.4. BIOKLIMATSKI VIŠINSKI PASOVI
Izhodišče za delitev so klimatski pogoji za živi svet, katerega zahteve do podnebnih prvin so zelo
različne. Podnebje je deljeno predvsem po razmerju med temperaturo in padavinami v rastni
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dobi, to je od začetka aprila do konca septembra. Po tem razmerju ločimo klimo na izjemno
vlažno, vlažno in poleti sušno. Podnebje Logaške občine spada v podnebje celinske Slovenije.
Predvsem severni del občine ima zelo vlažno klimo dinarskega višavja in predalpskega hribovja.
Letnih padavin je nad 1500 mm, višek je jeseni.
Nižji del občine ima vlažno klimo, padavin je nad 1250 mm na leto, jeseni nad 350 mm in le
malo manj poleti (Geografija Slovenije, 1998).
Planinsko, Logaško ter del Hotenjskega polja bi lahko po Gamsu (Gams, 1998) uvrstili v višinski
pas dna dolin in kraških globeli. Za ta višinski pas so značilne razmeroma nizke nočne
temperature, vzrok je v temperaturnem obratu, ki nastopa v mirnih in jasnih nočeh. Srednje
januarske temperature so med -1 in -2ºC. Zadnja spomladanska slana se javlja kasneje in ovira
gojenje na mraz občutljivih rastlin.
Osrednji in severni del občine Logatec, predvsem Rovtarske Žibrše, Medvedje Brdo, Petkovec in
Vrh Svetih Kraljev segajo v hribski pas, za katerega velja, da je nadmorska višina med 450/550
m in 850/950 m, povprečne letne temperature pa med 16,5 in 19°C. Poselitev tu je še razmeroma
gosta, naravno rastje so listavci.
Prav glede na naravno rastje pa se hribski pas ponekod na severu občine Logatec že vleče v nižji
gorski pas v višinah med 850/950 m in 1200/1250 m, kjer prevladujejo mešani gozdovi iglavcev
in listavcev, predvsem bukovo – jelov gozd. Pridobivanje žitaric v tem pasu ni več gospodarno,
osnova kmetijstva pa je v živinoreji in gozdarstvu. Prevladujoč tip poselitve so zaselki in
samotne kmetije.

3.7. PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Na nastanek in lastnost prsti in preko njih na rastje močno vpliva kamninska sestava.
Na območju občine Logatec sta dve pedosekvenci. Pedosekvenca na holocenskih peščeno
prodnatih nanosih je prisotna na Planinskem, Logaškem in Hotenjskem polju ter v slepi dolini
Rovtarice in Ovčice. Holocensko področje, ki ga predstavlja prva obrečna terasa, je pred
poplavami še vedno nezaščiteno področje. V preteklosti se je človek zaradi poplav izogibal temu
svetu, danes pa so regulacijska dela zmanjšala pogostost poplav, zato se je človek tam bolj
intenzivno naseljeval in s tem posegal tudi v naravno strukturo tega sveta. Ob Unici, Logaščici in
Hotenjki so mlada, slabo razvita tla, rahla in zaradi peščenih delcev dokaj zračna (Stritar, 1974).
To so gleji in oglejene prsti, ki jih porašča vlagoljubno rastje (Slovenija – pokrajine in ljudje,
1999). Na Logaškem polju so rjava tla z manjšim deležem proda in peska. Ta območja so
primerna za travnike in pašnike, njivskih površin je tudi zaradi možnosti poplav malo. Pusto
polje je bolj prodnato, prst se menjuje zelo hitro na kratke razdalje: od črne humusne, preko
rjavkaste in peščene prsti do težke rdečkaste ilovnate prsti. Tudi debelina prsti je zelo različna
(Oblak, 1954).
Na Planinskem polju si sledi več tipov prsti, predvsem je to posledica stalnih poplav. Na
obdobno poplavljenem svetu, na robu polja je rdečerjava do rdeča prst, ki je v višjih legah
izrabljena za njive, največkrat pa za travnike. Na pogosteje poplavljenih zemljiščih na prepustnih
tleh je peščeno ilovnata in rodovitna rjavica, izrabljena večinoma za travnike. Na
vodoneprepustni podlagi pa so rjavkasta in sivorjava tla. Taka prst je na večini terase v
nadmorski višini 447 m, kjer popolnoma prevladujejo travniki. Na polju so gleji in organogena
tla, ki jih porašča kisloljubno travje ali mah. Ker v najslabših zemljiščih košnjo opuščajo, so se
pričeli širiti sestoji gostega grmovja (siva vrba, jelša, topol,…). Še več je tod pašnikov. Poleg
struge Unice je peščena prst; tu je visoka talna voda poredko. Na tem talnem tipu prevladujejo
travniki (Gams, 1980).
Pedosekvenca na apnencih in dolomitih je prisotna na večini obravnavanega ozemlja. Tla na
dolomitih so bolj enakomerno debela, razvita, bolj glinasta in izrazitejše rdečerjave barve (Stritar,
1974). Na karbonatnih kamninah prevladujejo rendzina, rjava rendzina in rjave pokarbonatne
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prsti. Rendzine so humozne prsti, debele okoli 20 cm in se pojavljajo neposredno na apnencu ali
dolomitu. Uporabne so večinoma za travinje in gozd, njive se pojavljajo le na ravnem reliefu
(Stritar, 1974). Tla so plitka in kamnita, ponekod precej kisla. V vrtačah in dolkih je rjava
pokarbonatna prst primerna za njive.
Na apnenčasti podlagi na vzhodnem robu Logaške kotline so pokarbonatna tla s številnimi
ostanki neraztopljenega apnenca. Na Medvedjem brdu in v Petkovcu je zaradi primesi
nekarbonatnih kamnin v apnencu prst debelejša. Tudi površje je gladko, brez vrtač in zato lažje
za obdelovanje (Mihevc, 1979). Pokarbonatna tla, so navadno najgloblja tla, ki jih srečujemo na
apnenčastem področju. Medtem ko rendzine nudijo osnovo gozdu, se na večjih kompleksih
pokarbonatnih tal pojavljajo njive (Stritar, 1974).

3.8. VEGETACIJA
Naravno rastje pripada na severni strani srednjeevropski, na jugu pa tudi ilirsko – panonski flori.
Na zamočvirjenem Logaškem polju uspevajo nekatere močvirnate in vlagoljubne rastline, kot so
dolgolista rosika (Drosera anglica), navadni jetičnik (Veronica officinalis), velecvetni naprstec
(Digitalis ambigud), zajčica (Prenanthes purpurea) in munec (Eriophorunum latifolium Hoppe),
ki je zaščiten (Krajevni leksikon, 1968).
Slika 6: Okroglolistna rosika

Vir: Podružnična šola Rovtarske Žibrše, Žejna dolina, 16.4.2007.
Na karbonatnih tleh prevladujejo dinarski bukovo – jelovi gozdovi (Lovrenčak, 1987). Poleg njih
so primešani tudi gorski javor, gorski brest, lipa, jesen in smreka. Naravna sestava je zaradi v
preteklosti izklesane bukve precej spremenjena. Ob sušenju jelke se danes po naravni poti spet
vrašča bukev. Z umetnim vnašanjem smreke pa se želi zadostiti potrebam lesne industrije, saj je
zaradi visoke produktivnosti ta tip gozda še vedno gospodarsko pomemben (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1999).
Mešani gozdovi se pojavljajo proti Hotedršici in Vrhu Svetih Treh Kraljev. Na kraškem svetu
okrog Logatca pa so ponekod hrastovi gozdiči. Gozdov je več na apnencu, prevladuje kvaliteten
iglast gozd, predvsem jelka in smreka. Na dolomitu prevladujejo travniki in pašniki. Krčevine in
obsežne senožeti pa vedno bolj zaraščajo slabo kvalitetna leske in krhlika (Mihevc, 1979).
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Gozdni predel Ravnik leži na Logaški planoti, na skalovitem in močno razgibanem kraškem
svetu z večjimi in manjšimi vratčami, udornicami in brezni. V udornicah ali kukavah, kot jim
pravijo domačini, nastaja toplotna inverzija, posledica tega pa je vegetacijski obrat. V dnu
mrazišča tako rastejo smreke, v izjemnih primerih celo ruševje. Višinska razlika med gornjim
robom in dnom doseže v povprečju 70 m. Največja razlika je v Laški kukavi, kar 89 m. Posebej
pozimi so temperaturna nihanja bolj izrazita, kar negativno vpliva na rast gozda. Prvotna
vegetacija je precej spremenjena, danes je to območje poraslo z bukovo – jelovim gozdom in
smreko (Kočar, 1990).
Poleg naravnih dejavnikov je na prsti in rastje vplival tudi človek. Ljudje so izkrčili prvotno
gozdno rastje in uredili obdelovalne površine, travnike ter pašnike. Naravna travišča so v
glavnem ostala le na dnu kraških polj, kjer se ob vodnih strugah pojavljajo poplavna travišča, ki
prehajajo na pobočjih v košenice in »gojene« travnike. Skupna značilnost je torej svet travišč na
vratčastem in razgibanem reliefu, njiv na položnih pobočjih ter vlagoljubnega rastja na poplavnih
ravnicah z zamočvirjenimi zemljišči. Mnoga zemljišča kjer so včasih kosili ali pasli se danes
zaraščajo z gozdom (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999).

3.9. PREGLED NARAVNOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI
OBČINE LOGATEC PO POKRAJINSKOEKOLOŠKIH ENOTAH
3.9.1. VZPET SVET NA DOLOMITU
Vzpet svet na dolomitu zavzema severni del občine Logatec. Nad Logatcem, Kalcami in
Hotedršico, se začne proti severu svet počasi vzpenjati v Rovtarsko hribovje. Nadmorske višine
segajo nad 600 metrov nad morjem. Večji del tega sveta sestavlja glavni dolomit, le v neposredni
bližini Rovt se pojavljajo permski in karbonski skladi kremenovega peščenjaka in glinastega
skrilavca. Za površje na vzpetem dolomitnem svetu so značilne planote, na njihovih vršnih delih
pa so slemena. Taka slemena so na Medvedjem brdu, Ravniku, Žibršah in Blekovskih gmajnah.
Značilna oblika dolomitnega reliefa so dolki ali dolci. V povirnih delih potokov se na krhkem in
hitro razpadajočem dolomitu pojavljajo erozijske grape.
Čeprav je dolomit podvržen zakrasevanju, se je na njem ohranil površinski odtok. Dolomitno
površje je brez odtoka le tam, kjer ima majhne naklone ali pa večji delež apnenca. V celoti tečejo
po dolomitu, Močilka, Črni potok in Reka, delno pa vode z dolomita zbirajo še Žejski potok,
Petkovski potok in Pikeljska voda. Tudi na skrilavcih in peščenjakih pod vasjo Rovte je odtok
voda površinski, tu teče Rovtarica.
Na dolomitni podlagi prevladujejo rendzina, rjava rendzina in rjave pokarbonatne prsti. Rendzine
so humozne prsti, debele okoli 20 cm in se pojavljajo neposredno na apnencu ali dolomitu.
Uporabne so večinoma za travinje in gozd, njive se pojavljajo le na ravnem reliefu. Tla so plitka
in kamnita, ponekod precej kisla. V vrtačah in dolkih je rjava pokarbonatna prst primerna za
njive. Na dolomitnih tleh prevladujejo dinarski bukovo – jelovi gozdovi.
Podnebje na tem območju je zmernocelinsko, z nadmorsko višino pa že prehaja v gorsko.
Povprečna temperatura v zadnjih 50 letih je bila 7,8° C.
Med leti 1951 in 1980 je bila povprečna letna količina padavin v hribovitih Rovtah 1846 mm.
Padavine so bile skozi 30 - letno obdobje precej enakomerno razporejene skozi vse letne čase.
Največ padavin pade jeseni in sicer več kot 500 mm. Precej namočena so tudi poletja.

3.9.2. VZPET SVET NA APNENCU
Vzpet svet na apnencu obsega skrajni jugozahodni del občine Logatec. To je neposeljen kraški
svet, gosto posejan z vrtačami in brezni. Na jugu in jugozahodu se proti Hrušici in Javorniku svet
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hitro dvigne do nadmorske višine več kot 1000 metrov. To je območje brez površinskega odtoka
in poraščen z mešanim gozdom.

3.9.3. KRAŠKI RAVNIK
Območje kraškega ravnika se vleče vse od Hotedršice, po Hotenjskem podolju in južno od
Logatca do Laz na Planinskem polju. Gradi ga večinoma kredni, pri Kalcah pa jurski apnenec.
Kraški ravnik leži pri Hotedršici na višinah okrog 540 m in se proti Hrušici in Kalcam znižuje za
30 m. Razčlenjen je s številnimi vrtačami, ki dosegajo gostoto tudi do 150 na km2. Vrtače niso
globoke, povprečna globina znaša 5 do 6 m, redke so globlje od 10 metrov. Ob vzhodnem
obrobju Logaškega polja je Ravnik, kjer je zaradi podzemnega pretakanja vode preko 20 večjih
udornic. Tu so Logaške koliševke, med njimi je naša največja znana udornica, Laška kukava, ki
je globoka 83,5 m. Njena prostornina znaša okoli 4 milijone m3 in ima strme, prepadne stene.
Veliko je tudi kraških jam in brezen, največ na Hotenjskem ravniku. Jame vzhodno in južno od
Logaškega polja so po globinah podobne jamam v Hotenjskem podolju. Najbolj globoka je
Vražja jama, ki leži na hribu Gradišče med Logatcem in Planinskim poljem. Je najgloblja jama
na Notranjskem, globoka je 201m, dolga pa 1060m.
Površje je skalnato in poraslo predvsem z iglastim in tudi mešanim drevjem. Sem in tja je na
uravnavah debelejša plast ilovice. Na manjših površinah je človek izkrčil gozd in si uredil
pašnike, travnike in njive. Za udornice na Ravniku je značilen temperaturni obrat, zaradi katerega
nastane tudi vegetacijski obrat. Površinskih vodnih tokov tu ni, v podzemlju pa se pretakajo
podzemski tokovi reke Ljubljanice.

3.9.4. DOLINSKA
DOLOMITU

DNA

NA

HOLOCENSKIH

NAPLAVINAH

IN

Dolinska dna obsegajo Planinsko polje, Logaško polje in manjši del Hotenjskega podolja pri
Hotedršici, kjer se vode iz Žejne in Zelene doline združijo v Hotenjko. Dno teh uravnav gradijo
glavni dolomit in holocenski nanosi rek in potokov. Dokler hidrografska mreža odmaka glavni
dolomit, prevladuje površinski vodni tok (Logaščica, Unica, Hotenjka), ko pa reke in potoki
dosežejo apnenec, izginejo v ponorih, in površinska rečna mreža se spremeni v podzemeljsko.
Od tam naprej odteka proti izvirom Ljubljanice, s sledenjem pa so dokazali, da del vode iz
Hotenjke odteka tudi k izvirom Idrijce. Ob kontaktu dolomita z apnencem, se na uravnavah
pojavljajo vrtače.
Na uravnavah prevladujejo rjava tla z manjšim deležem proda in peska. Tik ob Unici, Logaščici
in Hotenjki so mlada in slabo razvita tla. Ta območja so primerna za travnike in pašnike, njivskih
površin je zaradi možnosti poplav malo. Na Planinskem polju je na robu polja rdečerjava do
rdeča prst, ki je v višjih legah izrabljena za njive, največkrat pa za travnike.
Podnebje v nižjem delu občine je zmernocelinsko. V zadnjih 50 letih je bila povprečna letna
temperatura (merjena v Planini) 8,6ºC. Padavin je razmeroma veliko (okoli 1700 mm), predvsem
zaradi zahodnih zračnih mas in pregrade Hrušice in Trnovskega gozda.
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Karta 9: Pokrajinskoekološke enote v občini Logatec

Vir: Logatec – Vrhnika: izletniška karta, 1: 50 000, 1991
Izdelala: Pagon, 2007.
Legenda:
Kraški ravnik
Vzpet svet na dolomitu
Vzpet svet na apnencu
Dolinska dna na holocenskih
naplavinah in dolomitu
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1. ZGODOVINSKI PREGLED
Arheologi in zgodovinarji so pogosto v zadregi, kadar se znajdejo pred vprašanjem o poselitvi
Logatca in Logaške kotline, saj razpolagajo z zelo skromnim gradivom. Prvi pojav stalne
poselitve sovpada s pojavom železne dobe v 8. stoletju pred n.št., ko se ustvari utrjeno naselje ali
gradišče na strateških višinskih dominantnih legah, ki nudijo prebivalcem varnost in nadzor
ozemlja. Tri naselbine takega tipa v Logaški občini so: Velike bukve nad Gorenjim Logatcem,
Strmica nad Zaplano in Brst nad Martinj hribom. Vsem trem naselbinam je skupno, da so
situirane na neposrednem robu Logaške kotline oziroma v njenem bližnjem zaledju, torej na
položaju ob naravnih prehodih, ki povezujejo logaški prostor z ostalimi območji. S prihodom
Rimljanov te naselbine niso bile opuščene, ampak so se prilagajale novim razmeram, ki jih je
uvajal rimski poselitveni koncept. Naselbina Velike bukve so ohranile vlogo začasnega zavetišča
v primeru nevarnosti, Brst in Strmica pa sta predstavljali osrednji strateški točki (Kompare, 1990)
Slika 7: Rimski obrambni zid na Lanišču na zahodnem robu Male Hrušice

Vir: Dediščina na Logaškem od A-Ž, 2007.
V času cesarja Avgusta (44 pred n.št. – 14 n.št) je rimska država doživela ekspanzijsko obdobje.
Za prodor Rimljanov je bila velikega pomena gradnja ceste preko Hrušice (Ad Pirum), ki je
skrajšala razdaljo med Aquileio in Emono. To cesto so začeli graditi že v 1.stol. pred n. št. in je
skozi Logatec (Longaticcum) tekla skoraj po isti trasi kot današnja glavna cesta. Na prve rimske
najdbe so naleteli leta 1978 na južnem pobočju hriba Naklo, kjer leži eden najstarejših zaselkov
Čevice. Na podlagi maloštevilnih najdb lahko rimsko grobišče v Dolenjem Logatcu časovno
opredelimo le v okvirno obdobje od 1. do 4. stoletja n. št.
Prihod Rimljanov ni prekinil kontinuitete naselitve staroselcev, ampak je kvečjemu prinesel
novosti predvsem v gospodarskih panogah s poudarkom na obrti in trgovini. Romanizacija je
predstavljala domačinom občutek varnosti, zato so polagoma opustili naselbine na višjih legah
ter se naselili na ravnino (Kompare, 1990).
Na ozemlju današnjega Logatca je stala ena izmed treh večjih cestnih postaj v Sloveniji.
Imenovala se je Mansio Longatico. Postaja je morala biti postavljena blizu večjih naravnih
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prehodov in ob pomembnih križiščih. Izkopanine so pokazale da so bile stavbe zgrajene že v 1.
stoletju našega štetja, uničene pa v požaru konec 4. stoletja (Uradna spletna stran Občine
Logatec, 2007 in Kompare, 1990).
Ob stari rimski cesti Ljubljana – Logatec – Podkraj – Ajdovščina so se pozneje naseljevali tudi
Slovenci. Isto smer je imela tudi kasnejša srednjeveška cesta, ki je vodila dalje proti Planini,
Vipavi, do Gorice, na drugo stran pa od Razdrtega proti Trstu. Logatec je imel tako položaj ob
najvažnejši cestni povezavi Slovenije z Italijo. Srednjeveška imena za Logatec so bila Lohac,
Logatz, Logatsch in Logacz (Logatec skozi zgodovino, 2007).
Slika 8: Bakrorez iz Slave vojvodine Kranjske

Vir: Logatec skozi zgodovino, 2007.
Logaška pokrajina je bila dolga leta po naselitvi Slovencev poraščena z gozdom, le tu in tam je
bila kakšna samotna kmetija. To ozemlje je bilo kolonizirano razmeroma pozno, verjetno šele v
15. in 16. stoletju. Tedaj je bil sedež uprave logaškega ozemlja v Gradu v današnjem Gorenjem
Logatcu. Pod to upravo so spadali še: Hotedršica, Klaneburg, Vrhnika in urad v Logatcu.
Logatec je bil od omenjenih uradov najbolj premožen. Prvotno sta logaško gospostvo sestavljala
Rovte in Logatec, ki sta bila upravno razdeljena na župe, ki so jim načelovali župani. V logaškem
gospostvu je bilo poleg poljedelstva in živinoreje kot glavnih gospodarskih panog razvito tudi
železarstvo (Kompare, 1990).
Leta 1720 je stekla državna cesta med Dunajem in Trstom, kar je pomenilo za Logatec novo
življenje. Spremenil se je način tovorjenja, pojavili so se furmani s furmanskimi vozovi.
Furmanstvo je prevažanje blaga in ljudi z vozovi in kočijami. Bilo je pomembna dejavnost
predvsem kmečkega prebivalstva. Najbolj je cvetelo v 18. stoletju. Razvijalo se je na manjše in
večje razdalje. Ob poteh so prevoznikom in vprežnim živalim dajale zatočišče, hrano in počitek
številne furmanske gostilne z velikimi hlevi, v katerih je bilo prostora za vsaj 20 konj.
Na strmih klancih so uporabljali priprego za težke tovorne vozove, na katerih je bilo naloženo od
3,4 do 5,6 ton blaga. Posojanje konj ali volov za priprego je bilo za prebivalstvo dodaten vir
dohodka. Vožnja je bila zelo odvisna od vremena in razmer na cesti, tovorni voz je potreboval za
pot od Trojan do Trsta več kakor 50 ur vožnje. Z izgradnjo železniških prog v 19. stol. se je bolj
razvilo furmanstvo na krajše razdalje, zlasti za prevoz blaga in oseb do železniških postaj
(Kompare, 1990).
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Slika 9: Obcestna furmanska hiša v Logatcu

Vir: Pagon, 2007
Življenje v Logatcu pa se je popolnima spremenilo z dograditvijo južne železnice leta 1855 –
1857. Z njo so bili ob velik del zaslužka logaški furmani in kmetje, ki so na lastno pest zgradili
cesto do Idrije in tja usmerili svoj promet. Nova železniška pot je kmalu polegla strahove, saj so
ljudje lažje in dražje prodajali les in redili vedno več živine (Kompare, 1990)
Na razvoj kraja je leta 1875 vplivala tudi prestavitev okrajnega glavarstva, sodnije in davkarije iz
Planine v Logatec. Kraji Blekova vas, Cerkovska vas, Gorenja vas, Čevica, Brod, Vas, Martinj
hrib in Mandrge so se do leta 1980 združevali v Gorenji in Dolenji Logatec, danes pa je Logatec
enotno naselje (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Med obema vojnama je postal Logatec obmejni kraj ter središče sreza. Zaradi železnice se je
hitreje razvijal Dolenji Logatec, ki je dobil leta 1910 župnijo, po 2. svetovni vojni pa še sedež
občine. V tem času se je začel tudi intenziven razvoj industrije, obrti, gradbene dejavnosti in
gostinstva, predvsem zaradi ugodne prometne povezave (Mihevc et.al., 1999).
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4.2. PREBIVALSTVO
Po zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je bilo skupno število prebivalcev občine Logatec
11343. V občini živi 0,58 % vseh prebivalcev Republike Slovenije. Kar 67 % vseh prebivalcev
občine živi v mestu Logatec (Statistični urad Republike Slovenije, 2002). Ostala tretjina živi po
hribovitem svetu občine, nekoliko bolj zgoščena poselitev je še v Rovtah, Hotedršici in na
Kalcah.
Grafikon 3: Gibanje števila prebivalcev v občini Logatec med leti 1869 in 2005
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2002 in Popisi prebivalstva 1948 – 1991
Glede na podatke ljudskih štetij je prebivalstvo na območju občine Logatec ves čas do zadnjega
desetletja v 19. stoletju naraščalo. V obdobju 1817 – 1890 se je prebivalstvo na tem območju
povečalo za več kot 45% (Bak, 2005).
Rast števila prebivalcev v občini Logatec je od leta 1869 do začetka 2. svetovne vojne naraščalo
sorazmerno s številom prebivalstva na območju republike Slovenije. Upada števila prebivalstva
med prvo svetovno vojno ni zaznati. Po prvi svetovni vojni pa je del območja občine Logatec
spadal po Italijo. Meja med Jugoslavijo in Italijo je po rapalski pogodbi, ki so jo podpisali 1920,
potekala čez Hotedršico, Grčarevec in Planino. Vasi Medvedje Brdo, Zgornji Novi Svet in
gozdnato območje od Kalc proti Hrušici pa je spadalo pod Italijo. Ta je začela v dvajsetih letih
prejšnjega stoletja na teh območjih nasilno poitalijančevati slovensko prebivalstvo. Zaradi
raznarodovalnega pritiska in gospodarske krize v tridesetih letih se je množično izseljevalo v
Jugoslavijo in čezmorske države, predvsem v Argentino (Enciklopedija Slovenije, 1994).
Velik padec števila prebivalstva zasledimo ob popisu leta 1948, kar kaže, da je vojna v občini
Logatec terjala velik delež prebivalcev. Po vojni je število prebivalcev počasi naraščalo, nekoliko
hitreje pa po letu 1981. V Sloveniji je število prebivalcev naraščalo do leta 1981, potem pa je
začelo počasi stagnirati. To kaže tudi podatek o naravnem prirastku, ki je leta 2002 znašal za
Slovenijo -0,6 ‰, za Logatec pa kar 4,2 ‰. Tudi sicer je občina Logatec med tistimi občinami v
Sloveniji, kjer je število prebivalcev med popisoma leta 1991 in 2002 naraslo za več kot 10%
(Statistični urad Republike Slovenije 2002 in Popisi prebivalstva 1948 – 1991).
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4.2.1. RODNOST, SMRTNOST, NARAVNI PRIRASTEK IN SELITVENO GIBANJE
Za občino Logatec že od nekdaj velja, da ima zelo visoko stopnjo naravnega prirastka. Od leta
1800 do 1900 ni bila stopnja naravnega prirastka nikoli negativna. Predvsem v obdobju
blagostanja in miru med leti 1818 in 1830 je bila stopnja naravnega prirastka najvišja; dosegla je
stopnjo 14,8 ‰. V tem obdobju je pozitiven tudi selitveni prirastek. Od leta 1869 do leta 1900 je
bila stopnja naravnega prirastka dobrih 10 ‰, kar je glede na celotno Kranjsko v istem obdobju
zelo visoka vrednost. Tako vrednost je dosegla Kranjska šele v letih med 1900 in 1910.
Stopnja natalitete je v 19. stoletju precej enakomerna (od 34,5 ‰ – 39,9 ‰). Stopnja mortalitete
pa je bila tedaj vedno nižja od stopnje natalitete in je znašala od 21 do 29,8‰. Stopnja naravnega
prirastka je bila torej v 19 stoletju med 4,7 do 14,8 ‰. V nekaterih letih je mortaliteta tudi
presegla nataliteto, predvsem v letih lakote (1817) in epidemije kolere (1836, 1849, 1855 in
1866) (Bak, 2005).
Preglednica 9: Živorojeni, umrli in naravni prirastek v občini Logatec leta 2005
Živorojeni
Umrli
Živorojeni Umrli Naravni
moški
ženske
skupaj moški ženske skupaj
na 1000
na
prirastek
1000
na 1000
69
61
130
39
45
84
11.1
7,2
3,9
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2002
Rodnost je v občini Logatec v primerjavi s Slovenskim povprečjem zelo visoka. Leta 2005 se je
rodilo 130 otrok, 69 moškega in 61 ženskega spola. V zadnjem desetletju se giba rodnost med 9,2
in 13,6 ‰, medtem ko je v Sloveniji povprečje 8,9 ‰. Smrtnost je v zadnjem desetletju med 6,5
in 8,2 ‰ in celo upada, Slovensko povprečje pa je 9,4 ‰. Leta 2005 je umrlo skupaj 84 ljudi, od
tega več žensk kot moških. Iz spodnje preglednice lahko razberemo tudi da je v občini več
živorojenih kot umrlih na 1000 prebivalcev, kar pomeni da je naravni prirastek pozitiven. Če ga
primerjamo s slovenskim povprečjem je v občini Logatec dokaj velik, saj je dosegel leta 2005 3,9
‰.
Grafikon 4: Starostna piramida za občino Logatec za leto 2002
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2002.
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Iz starostne piramide za občino Logatec lahko razberemo da je največ prebivalcev občine, tako
moških kot žensk, v starostni skupini 35 – 39 let, medtem ko je v Sloveniji največ ljudi starih
med 45 in 49 let.
V starostni piramidi sta vidna dva večja izpada prebivalstva. Prvi je bil pred skoraj 90 leti, ko je
bila 1. svetovna vojna. Vojna je zahtevala veliko žrtev predvsem moškega dela prebivalstva.,
medtem ko je število ženskega prebivalstva starega 85 let še dokaj velik. Drugi upad je viden
pred približno 55 leti. Takrat je bila 2. svetovna vojna, ki je za razliko od 1. svetovne vojne
zahtevala enako število tako moškega kot ženskega prebivalstva. Veliko prebivalcev je med
vojno izgubilo življenje, dosti pa se jih je izselilo iz Slovenije v tujino. Med leti 1931 in 1948 je
število prebivalcev padlo iz 7439 na 6632, med leti 1948 in 1983 pa celo na 6616. Potem se je
spet začela počasna rast prebivalstva. Zanimivo je, da se v občini Logatec rodi več fantkov kot
deklic; prav tako je več mladega prebivalstva moškega spola, medtem ko od 45. leta naprej
prevladujejo prebivalke ženskega spola.
Prva večja priseljevanja v občino so se začela v času prihoda železnice, ko so se prvi priselili
lesni trgovci, ki so bili večinoma Italijani. V tem času so se doselili tudi delavci, ki so gradili
železnico. Vendar pa je železnica prinesla tudi odseljevanje. Prevozništvo, ki je bila ena
pomembnejših obrti, na kateri je slonel dohodek večine prebivalcev, sta zamenjala poljedelstvo
in živinoreja. V drugi polovici 19. stoletja je bil kmečki stan zaradi nove zemljiške odveze v
krizi, zato se je veliko kmetov odselilo.
Naslednje močnejše priseljevanje v občino, predvsem pa v mesto Logatec, je bilo okoli leta 1875.
Tega leta so prestavili okrajno glavarstvo, sodnijo in davkarijo iz Planine v Logatec, z njimi pa je
prišlo precej uradništva z družinami. Ker je število otrok po tem dogodku naraslo, so leta 1878
postavili novo šolo v Dolenjem Logatcu. V Gorenjem Logatcu so zgradili šolo šest let kasneje
(Bak, 2005).
Večje odseljevanje v Ameriko med leti 1890 in 1899 je povzročilo, da je bila stopnja selitvenega
prirastka zelo negativna, kar -17,5 ‰, medtem ko je bila stopnja naravnega prirastka še vedno
zelo visoka (10,5 ‰). Vsa Notranjska je bila tedaj na močnem prometnem prepihu ob veliki
železnici in blizu Trsta, kjer je prišlo do pobude za izseljevanje. Nekateri Logatčani so le tako
lahko rešili svojo domačijo, saj so po letu 1879, ko so razdelili logaške gozdove in pašnike,
postale razlike med kmeti in kajžarji večje. Prvi izseljenci so šli z logaškega že v 80. in 90. letih,
izredno pa se je izseljevanje okrepilo na pragu 20. stoletja in doseglo svoj višek pred prvo
svetovno vojno (Bak, 2005).
Preglednica 10: Selitveno gibanje in skupni selitveni prirast v občini Logatec leta 2005
Meddržavne selitve
Notranje selitve med občinami
Skupni
selitveni
priseljeni
odseljeni
selitveni
priseljeni
odseljeni
selitveni
prirast
prirast
prirast
73
31
42
246
150
96
138
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2002
Danes ima občina Logatec poleg pozitivnega naravnega prirastka tudi pozitiven selitveni prirast.
Leta 2005 se je v občino iz tujih držav priselilo 73 ljudi, odselilo pa le 31. Prav tako je več
priseljenih iz sosednjih občin kot pa odseljenih. Skupni selitveni prirast je bil tako pozitiven in je
znašal 138 prebivalcev. Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je leta 2002 v občini Logatec
živelo 645 prebivalcev, ki so se priselili že v preteklosti. Največ jih je prišlo iz držav bivše
Jugoslavije, največ iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije, 42 pa iz nekaterih držav EU.
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skupaj
BiH
Hrvaška Srbija
344
121
99
Priseljeni 645
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2002.
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države
EU
42

Makedonija druge
države
22
17
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4.3. NASELJA V OBČINI LOGATEC
V občini Logatec je osem krajevnih skupnosti: Hotedršica, Laze – Jakovica, Log – Zaplana,
Naklo, Rovte, Tabor, Trate in Vrh Svetih Kraljev.
Karta 10: Velikost naselij v občini Logatec leta 2002
Število prebivalcev:
51 – 250
251 – 500

501 – 1000

nad 1001

Vir: Logatec – Vrhnika: izletniška karta, 1: 50 000, 1991 in Statistični urad RS, 2002
Izdelala: Pagon, 2007.
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4.3.1. TIPI NASELIJ IN GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV PO
NASELJIH
V Logaški občini je več tipov naselij:
• gručasta naselja so Grčarevec, Hotedršica, Jakovica in Laze.
• razložena naselja so Hleviše, Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše, Novi Svet, Vrh Svetih
Treh Kraljev in del Zaplane, Ravnik
• razložena naselja z gručastim jedrom so Rovte, Ravnik in Hlevni Vrh
• razpotegnjeni obcestni naselji sta Kalce in del Hotedršice
• zaselki in samotne kmetije so na Petkovcu, Lavrovcu, Žibršah in Praprotnem Brdu
• mestno naselje je Logatec
Nekatera naselja je težje opredeliti, predvsem zaselke in razložena naselja, katerih značilnosti so
si podobne in so razlike med njimi zabrisane. Gručasta naselja so nastala ob robu Planinskega in
Hotenjskega polja. V takih vaseh so domovi razporejeni brez reda. Razložena naselja so se
razvila predvsem v severnem, hribovitem delu občine. Prav tako so za višji svet značilni zaselki
in samotne kmetije. Te so nastale na zemlji, ki so jo izkrčili že v srednjem veku. Sprva so bile
izrazito samooskrbne, danes pa se jih veliko usmeri v turistične kmetije.
Manjši naselji v občini sta Hotedršica in Laze, ki sta centralni naselji 1. stopnje. To pomeni da
sta bili v preteklosti in sta še sedaj središči krajevne skupnosti. Zanju velja, da imata nepopolno
osnovno šolo, trgovino z živili in gostilno. Večje so Rovte, ki spadajo v središčno naselje 2.
stopnje in imajo poleg osnovne šole, gostilne in trgovine z živili tudi pošto, specializirane
trgovine in obrti.
Logatec, največje mesto v občini, je centralno naselje 3.stopnje. Izmed vseh naselij v občini ima
največ različnih storitvenih dejavnosti in ostalih funkcij, zaradi katerih je nastalo občinsko
središče in vsa druga naselja gravitirajo k njemu. Središče 3. stopnje ima, poleg storitev, ki jih
imajo centralna naselja 1. in 2. stopnje, še zdravstveni dom, kino, knjižnico, izpostavo sodišča,
policijsko postajo, lekarno in več specializiranih trgovin in obrti. Logatec je glede na ostala
naselja 3. stopnje v Sloveniji povprečno opremljeno središče (Geografski atlas Slovenije, 1998)..
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Preglednica 12: Število prebivalcev po naseljih občine Logatec leta 1948 in 2002
1948

2002

skupaj skupaj moški ženske
OBČINA LOGATEC

6632

11343

5623

5720

Grčarevec

87

143

76

67

Hleviše

96

63

37

26

Hlevni Vrh

72

74

32

42

Hotedršica

465

554

272

282

89

80

39

41

200

320

173

147

96

113

60

53

Jakovica
Kalce
Lavrovec
Laze

327

299

144

155

Logatec (mesto)

2741

7616

3746

3870

Medvedje Brdo

346

203

113

90

Novi Svet

169

94

53

41

Petkovec

366

384

193

191

Praprotno Brdo

69

36

19

17

Ravnik pri Hotedršici

66

53

24

29

Rovtarske Žibrše

260

199

97

102

Rovte

798

831

399

432

Vrh Sv. Treh Kraljev

94

47

27

20

Zaplana – del

57

66

29

37

Žibrše

90
78
234
168
Vir:Statistični urad Republike Slovenije, 2007 in Popis prebivalstva 1948
Med letom 1948 in zadnjim popisom prebivalstva leta 2002, se je število prebivalcev v občini
Logatec povečalo za skoraj dvakrat. Največ, za skoraj trikrat, se je povečalo število prebivalcem
v mestu Logatec, prav tako je zelo močan porast zaslediti v Grčarevcu in na Kalcah. Med
temeljne vzgibe razvoja določenega kraja sodijo prometne povezave. Preko območja mesta
Logatec poteka magistralna cesta, ki je nosilka celotne cestno – prometne navezave z regijo. Teče
skozi Logatec in se na Kalcah razcepi. Prvi krak, tako imenovana Keltika, poteka skozi
Hotedršico in Godovič proti Idriji, drugi pa skozi Planino proti Postojni. Prav ugodne prometne
povezave, bližina in dostopnost zaposlitvenih centrov, so največ pripomogle k širjenju in razvoju
Logatca, Grčarevca in Kalc. V zadnjem času se vse bolj širi tudi Hotedršica, ki je privlačna za
bivanje zaradi idilične kulturne krajine, zelenih površin in gozdov ter je od Logatca oddaljena
samo 10 minut vožnje.
V Rovtah, Petkovcu, Lavrovcu in delu Zaplane je bila rast števila prebivalcev zelo majhna ali
skoraj neznatna, medtem ko v naseljih na Planinskem polju število prebivalcev že več kot 50 let
stagnira. Zmeren upad števila prebivalcev je opazen v Hlevnem Vrhu, Rovtarskih Žibršah,
Žibršah in na Ravniku pri Hotedršici, medtem ko je močan upad in veliko izseljevanje
prebivalcev iz Novega Sveta, Medvedjega Brda in Hleviš. Ta naselja so z izjemo Novega Sveta
višinska in izrazito agrarna, njihova prometna povezanost z Logatcem in ostalimi večjimi kraji,
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pa je slaba. Kmetijstvo je v hribovitem svetu samooskrbno in nedonosno, saj so kmetijske
površine na razgibanem kraškem svetu, kjer je obdelovanje oteženo in prevladuje plitva prst.
Prav tako so ta območja močno poraščena z gozdovi.
Slika 10: Novogradnje v Hotedršici

Vir: Pagon, 2007

42

Saša Pagon

Geografija občine Logatec

Karta 11: Gibanje prebivalstva po naseljih v občini Logatec med leti 1948 in 2002

Gibanje prebivalcev po naseljih:
ekstremen porast (I nad 151)
močan porast (I med 131 in 150)
zmeren porast (I med 111 in 130)
stagnacija (I med 91 in 110)
zmeren upad (I med 71 in 90)
močan upad ( I med 51 in 70)

Vir: Logatec-Vrhnika: izletniška karta, 1991, popisi prebivalstva 1948-1991 in Statistični urad
Republike Slovenije, 2002; Izdelala: Pagon, 2007.
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4.3.1.1. NASELJA V HRIBOVITEM SVETU
Rovtarsko hribovje
Druga imena so tudi Logaško – Žirovske Rovte ali samo Rovte. Ležijo med Žirovsko kotlino in
Logaškim poljem, prek katerega prehajata Škofjeloško in Polhograjsko hribovje v kraški svet
Idrijskega hribovja, Hotenjskega podolja in Logaškega polja. Ime je dobilo po največjem naselju,
Rovtah, ki ležijo sredi hribovja. Rovtarsko hribovje spada hidrografsko k zaledju Ljubljanice in
Sore, manjši del pa tudi k porečju Idrijce. Osrednji del je sestavljen iz vodoneprepustnih ali slabo
prepustnih kamnin iz permkarbona in spodnjega triasa, v njih so povirja potokov, nad njimi pa
obla slemena brd in gričev ter manjše zakrasele planote. Na obrobju prevladujejo vodoprepustne
kamnine, v katere so večje vode zarezale globoke doline, manjše pa na stiku z njimi poniknejo.
Taka je tudi reka Rovtarica. Rovtarsko hribovje doseže največjo višino pri Vrhu Svetih Treh
Kraljev, kjer je nadmorska višina 884 m, planote in slemena segajo v višino okoli 700 m,
dolinska dna na obrobju pa se spustijo do okoli 500 m nadmorske višine. Značilne so precejšnje
količine padavin čez vse leto, z viškoma jeseni in konec pomladi. Višinam primerne so tudi
temperature, saj je povprečna letna temperatura 7,8°C.
Rovtarsko hribovje je bilo poseljeno šele v poznem srednjem veku, razvila se je poselitev v
obliki samotnih kmetij in manjših zaselkov. Število prebivalcev je naraščalo od srede 19. stoletja
do leta 1931, med 2. sv. vojno pa je število prebivalcev upadlo. Po 2. sv. vojni je število
prebivalcev spet začelo naraščati in ta trend se nadaljuje še danes. Število čistih kmetij se
zmanjšuje. Najpomembnejša vira dohodkov sta gozdarstvo in živinoreja. Gozd pokriva kar 55%
površin, 30% je travnikov in pašnikov, 10% pa njivskih površin. Več kot polovica aktivnih
prebivalcev je zaposlenih v industriji, na delo pa se vozijo v Logatec in Žiri (Enciklopedija
Slovenije, 1996).
Slika 11: Rovtarsko hribovje, v ozadju Vrh Svetih treh Kraljev

Vir: Pagon, 2007
Rovte
Krajevna skupnost Rovte je bila ustanovljena leta 1966. Sestavljajo jo tri naselja: Rovte,
Petkovec in Praprotno Brdo. Rovte ležijo na 700 m nadmorske višine. So razloženo naselje z
gručastim jedrom ter številnimi okoliškimi zaselki in samotnimi kmetijami, ki ležijo na valoviti
planoti sredi Rovtarskega hribovja. Po slemenu poteka razvodnica med ponikalnico Rovtarico in
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rečico Sovro (Uradna spletna stran Občine Logatec,.2007).
Tu je naravno križišče poti proti Vrhniki, Idriji, Logatcu in Žirem. Od Logatca so oddaljene 11
km, od Vrhnike 21km, od Ljubljane pa 41km. Ljudje se dnevno vozijo v službe prav v te kraje.
Prebivalci se poleg službe ukvarjajo predvsem z živinorejo in z gozdarstvom. V kraju je od leta
1995 popolna osemletka (sedaj devetletka), vrtec, dom krajanov, cerkev sv. Mihaela, trgovina,
bencinski servis, nekaj gostiln, frizerski salon, veliko samostojnih podjetnikov in nekaj velikih
samostojnih kmetij. Za Rovte je značilna precej velika rodnost v primerjavi z ostalo Slovenijo.
Zaradi tega je bila potreba po večji šoli in vrtcu precejšnja. Vedno več ljudi ostaja v kraju in skrbi
za njegov razvoj. Opaziti je vedno več zelo modernih novih stanovanjskih hiš in velika
gospodarska poslopja, kar kaže na napredek kraja (Osnovna šola Rovte,.2008).
Slika 12: Rovte

Vir: Pagon, 2007
Vrh Svetih Treh Kraljev
To je razloženo naselje, ki leži zahodno od Smrečja, na pobočjih vzpetine Vrh (884 m). Na njem
stoji prezidana, prvotno gotska župnijska cerkev sv. Treh kraljev z lepim razgledom na Alpe in
Notranjsko. Pri opuščeni šoli je vhod v nedokončan bunker tako imenovane Rupnikove linije iz
2. svetovne vojne. V njem je vhod v 960 m dolgo Jamo pri sv. Treh kraljih. Kraj se je med leti
1952 in 1992 imenoval Vrh nad Rovtami . (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Praprotno Brdo je razloženo naselje, ki leži v severnem delu povirja rečice Sovre. Sestavljajo
ga samotne kmetije ter zaselka Logarše in Praprotno Brdo s cerkvijo sv. Nikolaja iz 15. stoletja.
Kmetije so večinoma na obeh slemenih ali na uravnanem apnenčastem svetu. Glavna vira
dohodka sta predvsem živinoreja in gozdarstvo (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Hlevni vrh
Naselje z gručastim jedrom je nastalo iz zaselka pri cerkvi sv. Miklavža v Rovtarskem hribovju.
Maloštevilne kmetije so nad povirnim delom doline rečice Sovre, južno od Vrha svetih Treh
kraljev (884 m). Na dolomitnih tleh prevladujejo pašniki in travniki, drugje pa gozdovi. V bližini
je Račevskeo jezero, v njegovi okolici pa je tudi več počitniških hišic (Uradna spletna stran
Občine Logatec, 2007).
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Hleviše
Hleviše so naselje samotnih kmetij, ki leži na zahodnem pobočju Vrha svetih Treh kraljev (884
m), nad dolino rečice Sovre. Na dolomitu in apnencu prevladuje neporasel in vrtačast, na
nekarbonatnih kamninah pa strm, grapast in z gozdom porasel svet. Glavna vira zaslužka sta
živinoreja in gozdarstvo (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Slika 13: Kmečka posest v Hlevišah

Vir: Pagon, 2007
Petkovec je naselje, ki ga sestavljajo številni zaselki, ter samotne kmetije. Naselje leži na vzhodu
Rovtarskega hribovja, med Rovtami in Zaplano, vzhodno od ceste Logatec-Žiri. Prebivalci se
večinoma preživljajo z živinorejo in gozdarstvom. V kraju je cerkev sv. Hieronima (Uradna
spletna stran Občine Logatec, 2007).
Slika 14: Petkovec

Vir: Pagon, 2007
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Ravnik pri Hotedršici je razloženo naselje z gručastim jedrom, ki leži na jugozahodnem delu
Rovtarskega hribovja. Posamezne domačije so preurejene v počitniške hišice. Slabo rodovitna
plitva prst na dolomitu je primerna le za travnike in pašnike, ki so podlaga za živinorejo. Na vrhu
vzpetine (674 m) stoji cerkev sv. Barbare (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Žibrše so naselje samotnih kmetij, raztresenih po slemenih in dolomitnem grapastem svetu v
južnem delu Rovtarskega hribovja. Naselje leži med Hotedršico in Logatcem, v porečjih
ponikalnic Logaščice in Hotenjke. Ob potoku Reka in ob Črnem potoku so številni mlini in
zajetja za logaški vodovod. Na plitvih dolomitnih tleh prevladujejo travniki in pašniki. Njiv
skoraj da ni. Precej vaščanov dela v Logatcu. V zadnjem času je tu zraslo več počitniških hiš
(Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Vasici Rovtarske Žibrše in Medvedje Brdo ležita severozahodno od Logatca v trikotniku
Logatec, Rovte, Godovič. Tu se že mešajo vplivi alpskega in dinarskega sveta. Kljub temu, da
imata obe vasi skupaj le nekaj nad 400 prebivalcev, se razprostirajo zaselki in posamezne kmetije
daleč naokoli. Na najnižjem delu je nadmorska višina 560 m, po približno petih kilometrih
vožnje pa se dvigne že na 840 m. Precej ljudi se ukvarja s kmetijstvom, ker pa so kmetije
majhne, je večina tudi redno zaposlenih v bližnjih krajih, največ v Logatcu in Žireh.
Oba kraja povezuje cesta, ki se vije navzdol proti Logatcu in navzgor v smeri proti Idriji. Prav po
tej cesti so že pet stoletij nazaj vozile konjske vprege, ki so oskrbovale takrat delujoči idrijski
rudnik in je bila to edina povezava s svetom. Od tod tudi ime Živosrebrna cesta. Cesta je bila
izdelana kmalu po odkritju rudnika živega srebra v Idriji. Namenjena je bila za oskrbovanje
rudnika z lesom, opremo, živili ter tovorjenju rude v svet. Speljana je bila iz Idrije preko Dol,
Medvedjega Brda, Žibrš, Zaplane do Vrhnike. Med letoma 1760 in 1763 je bila zaradi
napovedanega obiska cesarice Marije Terezije v Idriji cesta popolnoma obnovljena. Na to nas še
danes spominja izklesana kamnita plošča z latinskim napisom, ki označuje polovico poti med
Idrijo in Vrhniko. Plošča je vzidana v obnovljeni kapelici v Žibršah, kjer je v neposredni bližini
tudi ohranjen kamniti most z vodnim koritom (Podružnična šola Rovtarske Žibrše, 2007).
Slika 15: Medvedje Brdo

Vir: Pagon, 2007
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Medvedje Brdo je razloženo naselje, ki leži med Godovičem in Rovtami. Zaselki, ki ga
sestavljajo so Pikelca, Potok, Trate, Lanovše, Veharše, Gladki Grič, Kamnikov Grič in Medvedje
Brdo s cerkvijo sv. Katarine. Tu so nekoč stale fužine, za katere so bobovec kopali v neposredni
bližini. Poleg kmetije pri Pesku so menda ohranjene dinozavrove stopinje. Na Medvedjem Brdu
se odpre pogled levo do Javornikov in desno do Triglava. Cesta je tu speljana po grebenu, pri
katerem se vode na levi strani iztekajo v Jadransko morje, na desni pa proti Črnemu morju
(Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007 in Podružnična šola Rovtarske Žibrše,.2007)
Rovtarske Žibrše ležijo na višini nekaj nad 600 m. Levo od njih v smeri proti Hotedršici je
Žejna dolina, kjer živijo na močvirnih travnikih mnoge redke živalske, predvsem pa rastlinske
vrste. Najdbe fosilnih školjk v bližini bodo verjetno še dolgo časa predmet ugibanj, saj si težko
predstavljamo povezavo z morskim dnom, ki je zdaj skoraj 700m nižje in oddaljeno 100 km.
Cesta se iz naselja v Žibršah ponovno vzpne in mimo kapelice z vzidanim kamnom pelje do Trat,
kjer na levi strani velik obmejni kamen še spominja na čase, ko je tod tekla rapalska meja. V
bližnji okolici so po skoraj vseh vzpetinah posejani bunkerji in kaverne ( Podružnična šola
Rovtarske Žibrše, 2007).
V Logaško občino sega le manjši del razloženega naselja Zaplana na jugovzhodu Rovtarskega
hribovja. Drugi del naselja pa pripada vrhniški občini. Na rimsko dobo spominjajo še vedno
vidni sledovi Ajdovskega zidu na Jerinovem griču pri istoimenskem zaselku (Uradna spletna
stran Občine Logatec, 13.3.2007).
4.3.1.2.NASELJA NA KRAŠKIH RAVNIKIH IN POLJIH
Hotenjsko podolje predstavlja severozahodni konec Notranjskega podolja med Hrušico in
Logaškimi Rovtami. Valovito podolje sestavljata triasni dolomit in kredni apnenec. Podolje se
pri Hotedršici razširi na 3 km in obsega tudi vas Novi Svet. Hotenjka, ki priteka iz Rovt in
ponika pri Hotedršici, je verjetno še v pliocenu odtekala kot del površinske Ljubljanice skupaj z
reko z Idrijskega proti Logatcu in naprej proti Vrhniki. Dokazane so podzemeljske zveze
Hotenjke z Ljubljanico in Idrijco. Po podolju, nastalem vzdolž idrijske prelomnice, poteka cesta
Logatec – Kalce – Idrija z odcepom v Godoviču za Črni Vrh in Ajdovščino. Dno podolja
večinoma porašča gozd in deloma travniško rastlinje, medtem ko je obdelovalnih površin malo.
Prebivalstvo se preživlja pretežno z nekmetijskimi poklici in se vozi na delo v Logatec in Idrijo
(Enciklopedija Slovenije, 1996).
Hotedršica
Gručasto naselje leži ob cesti Kalce-Godovič. Nastalo je na kraškem ravniku. Ob naselju teče
potok Hotenjka, ki ponika v požiralnike na jugozahodnem robu naselja. Zaradi naplavin so
zemljišča v bližini vasi primerna za poljedelstvo. Na dolomitnem Rovtarskem hribovju nad vasjo
so travniki, v večjem delu ravnika pa iglasti gozdovi. V starem delu naselja stoji župnijska cerkev
sv. Janeza Krstnika. Naselje se z novimi hišami širi na dolomitna pobočja proti vasi Ravnik.
Po 2. svetovni vojni je na razvoj vasi vplivala industrializacija in z njo povezana sprememba
načina življenja. Dandanes ima Hotedršica vso potrebno infrastrukturo: vodovod, telefonsko
omrežje, javno razsvetljavo, asfaltirane ceste, avtobusno povezavo z drugimi kraji, nekaj obrti,
šolo, pošto, dve gostilni in trgovino (Kmetija Urbanovc, 26.12.2007).
Obcestno naselje Kalce leži na prehodu Logaškega polja v Hotenjsko podolje. Na koncu
strnjenega naselja se odcepita cesti proti Postojni in Idriji ter cesta, ki preko Hrušice pelje v
Vipavsko dolino. Posamezne samotne kmetije so na pobočjih bližnje visoke kraške planote
Hrušica. Pod Andrejevim gričem (572 m) se nahaja manjše naselje počitniških hišic. Zaradi
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ugodne lege blizu Logatca in križišča prometnih poti, se Kalce širijo, trend pa nakazuje, da se
bodo v prihodnosti združile z Logatcem (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Slika 16: Kalce

Vir: Pagon, 2007
Grčarevec je gručasto naselje, ki leži ob stari cesti Ljubljana – Postojna. Nahaja se na severnem
robu Planinskega polja, med Mesarjevim hribom (795 m) in Lanskim vrhom (582 m). Pod vasjo
se občasno pojavijo kraški izviri, v okolici pa so tudi številna brezna in kraške jame. V vasi stoji
cerkev sv. Luke (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Planinsko polje
Planinsko polje je eno od tipičnih kraških polj, nastalih v Notranjskem podolju. Razteza se na
okrog 11 km2 površine. Njegovo dokaj ravno dno je izpostavljeno občasnim poplavam reke
Unice, ki priteče na dan iz Planinske jame in se počasi vije do ponorov na drugi strani polja.
Reka občasno prestopi bregove, poplavi travnike in njive, ob večjih poplavah pa tudi cesto, ki
povezuje vasi na obeh straneh polja. Ceste in poti so danes dvignjene in prevozne ob manjših
poplavah, v preteklosti pa so se ljudje v času poplav lahko prevažali samo s čolni.
Laze in Jakovica sta sosednji vasici v južnem delu občine Logatec, v katerih živi skoraj 400
prebivalcev. Nastali sta ob robu slikovitega Planinskega polja, ki med letom pogosto spreminja
svojo podobo. Okolica vasi je značilno kraška, prepredena s številnimi jamami. Že v bližji
okolici najdemo nekaj manj kot 300 jam in brezen, v katerih se skriva bogastvo kapnikov in
podzemnih jezer (Slovenia – Official travel Guide. Laze in Jakovica, 2007).
Jakovica je gručasto naselje, ki leži nad dnom Planinskega polja, na zahodnem pobočju
osamelega Jakovškega griča (506 m). Na pobočjih so sadovnjaki in njive, travniki pa na občasno
poplavljenem Planinskem polju (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Naselje Laze leži na vzhodnem robu Planinskega polja, pod avtocesto in železnico LjubljanaPostojna. Železniška postaja v Lazah je dobila ime po Planini, čeprav je ta na drugi strani
Planinskega polja. V okolici so številni ponori reke Unice ter več kraških jam. Med njimi
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Najdena jama, Logarček, Mačkovica, Vranja in Skednena jama. Nad vasjo se širi gozdnat
Logaški ravnik s številnimi udornicami, ki nakazujejo podzemni tok reke Ljubljanice. Med njimi
je najbolj znana Laška Kukava (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Slika 17: Planinsko polje pod Jakovico

Vir: Pagon, 2007
Del logaške občine (Laze, Jakovica, Grčarevec ter del Planinskega polja) spada pod Regijski
park Snežnik. Čeprav je to majhen del občine, je zelo pomemben za lokalni turistični razvoj, saj
predstavlja vhod v regijski park s severa. Zaradi naravnih potencialov je v turizmu veliko
priložnosti za razvoj bližnjih vasi, hkrati pa preti nevarnost nenadzorovanega obiska gostov in
škode, ki bi jo lahko povzročili v naravi.
Vasi Laze in Jakovica sta vključeni tudi v program CRPOV. V okviru tega sta predstavili svojo
vizijo lokalnega razvoja v 28 akcijskih programih. Želja vaščanov je, da bi obnovili stare zgradbe
in polepšali podobo vasi ter hkrati razvili turizem na podeželju. To bi domačinom omogočalo
možnost dodatnega zaslužka, hkrati pa razvojni program predvideva izboljšanje lokalne
infrastrukture. Za koordinacijo turističnih akcij in informiranost gostov nameravajo vaščani
ustanoviti turistično društvo in informacijski center. To nalogo trenutno opravlja Kulturno
športno društvo Laze - Jakovica, ki neguje krajevne običaje in si prizadeva za ohranitev kulturne
dediščine. Predvidena je tudi organizacija izobraževalnih seminarjev za razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah in predstavitev njihovih pridelkov ter izdelkov domače obrti (Ilič, 2007).

4.3.2.RAST ŠTEVILA PREBIVALSTVA IN ŠIRJENJE MESTA LOGATEC
Mesto Logatec ima precej neobičajno zunanjo obliko. Razpotegnjen je ob glavni magistralni cesti
in nima enega centra, iz katerega bi se širil navzven. Sprva je bila poselitev gostejša ob cesti, z
izgradnjo železnice, pa se je poselitev zgostila predvsem v Dolenjem Logatcu. Ta leži
neposredno ob železniški progi in ima tudi svojo železniško postajo. Danes ima Logatec kar dva
centra, prvega v Gorenjem Logatcu in drugega, večjega, v Dolenjem Logatcu.
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Slika 18: Razvoj naselja Logatec med leti 1823 in 2005

Legenda:
1823

1911

1987

1877

1975

2007

ceste in železnice
Merilo: 0

200 m

Vir: Vrišer, 1987 in lastno kartiranje
V začetku 19. stoletja je bilo na današnjem območju Logatca več manjših vasi (na sliki so
označene z rumeno barvo). Od leve proti desni si sledijo Gorenja Vas, Gorenji Logatec, Blekova
Vas, Brod, Čevica, Dolenji Logatec in Martinj Hrib. Zasnova mesta Logatec tako temelji na
sedmih manjših jedrih.
V sedemdesetih letih 19. stoletja (na sliki označeno z oranžno barvo) se je s prihodom železnice
zgostila poselitev predvsem neposredno ob železniški postaji v Dolenjem Logatcu. To so bili
večinoma železničarski objekti, ki so bili namenjeni za bivališča železniških delavcev. Nekaj
novih objektov je zraslo tudi na Martinj hribu in v Gorenjem Logatcu, predvsem ob glavni
prometni cesti, kjer so zgradili furmanske postojanke.
Do prvega desetletja 20. stoletja (na sliki označeno s svetlo modro barvo) je zraslo veliko novih
stanovanjskih objektov. Največ se je gradilo na Brodu in Čevici, neposredno ob magistralni cesti,
razširila pa sta se tudi Dolenji Logatec in Martinj hrib. Zaostajal je Gorenji Logatec, še bolj pa
Gorenja Vas, saj sta bila nekoliko bolj oddaljena od železnice, okrog katere se je že začenjal
industrijski razvoj.
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Karta 12:
Poselitev mesta Logatec leta
1953

Vir: Vrhnika 2a, merilo 1:25 000, 1951 in Vrhinka 2b, merilo 1:25 000, 1952
Najbolj se je Logatec razširil po 2. svetovni vojni. Tedaj je v mestu živelo okoli 3000 ljudi. Iz
karte Logatca iz leta 1953 lahko vidimo, da sta se že začenjala oblikovati dva centra: prvi in večji
v Dolenjem Logatcu in drugi, manjši center v Gorenjem Logatcu. Največ se je gradilo v
Dolenjem Logatcu, ki se je do leta 1975 že združil z Brodom, Čevico in Martinj hribom (na karti
označeno s temno modro barvo). Prav tako se je Gorenji Logatec združil z Gorenjo vasjo in
Podstrmico. Gorenji Logatec se je začel počasi širiti tudi ob magistralni cesti proti Kalcam
Po drugi svetovni vojni so začeli v Logatcu graditi tudi industrijska poslopja. Tik ob železniški
progi v Dolenjem Logatcu so leta 1953 odprli tovarno KLI. Prostore tovarne se vidi na karti iz
leta 1975. Na Pustem polju so leta 1971 odprli tovarni Valkarton in Konfekcija, v njuni bližini pa
še manjšo razdelilno postajo. Ob cesti proti Rovtam, na Pustem polju, so zgradili večji kmetijski
obrat. Ob glavni magistralni cesti, ki vodi skozi mesto, so začeli zapolnjevati do tedaj nepozidane
površine.
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Karta 13: Poselitev mesta Logatec leta 1975

Vir: List Dolenji Logatec, 1:25 000, 1975.
Do leta 1987 (na karti označeno z rdečo barvo) je največ novih hiš nastalo na Martinj hribu,
Čevici in na Brodu. Blekova vas se je popolnoma združila z mestom. Veliko novih hiš je zraslo
ob Črnem potoku v Gorenji vasi, ki se je povsem združila z Gorenjim Logatcem. Površine ob
glavni magistralni cesti so večinoma pozidali in Gorenji in Dolenji Logatec sta se združila.
Leta 1972 so odprli novo avtocesto Vrhnika-Postojna. Priključek nanjo so dobili tudi Logatčani.
Ob priključku na avtocesto je zraslo nekaj novih stanovanjskih objektov. Danes je tam večje
stanovanjsko naselje, ki se imenuje Nova vas. Ob priključku se je širila tudi industrijska cona.
Sprva se je gradilo samo vzdolž železnice, kasneje pa vse do priključka na avtocesto. V njeni
bližini, v Dolenjem Logatcu, so zgradili blokovska naselja.
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Karta 14: Poselitev mesta Logatec leta 1985

Vir: List Dolenji Logatec, 1:25 000, 1985.
V zadnjem desetletju so v Logatcu veliko vlagali v infrastrukturo. Prenovili so Tržaško cesto
(glavno magistralno cesto) vse do Napoleonovega drevoreda. Zgradili so 2 krožni križišči, in s
tem preprečili gnečo pri uvozu na avtocesto ter omogočili bolj tekoč promet v mestu.
V predelu Nova vas so zgradili več modernih stanovanjskih blokov in novo športno dvorano.
Nov je tudi dom za ostarele, avtobusna postaja, obnavljajo pa tudi starejša furmanska poslopja
vzdolž celotne Tržaške ceste in grad v Gorenjem Logatcu.
Večina storitvenih dejavnosti je v Dolenjem Logatcu, na območju Tržaške in Cankarjeve ulice.
Tu ima sedež občina, obrtna zbornica in pošta. V Dolenjem Logatcu je tudi ena izmed dveh
Logaških osnovnih šol, vrtec, zdravstveni dom, lekarna, knjižnica in večina nakupovalnih
centrov, manjših trgovin in lokalov.
Gorenji Logatec je manjše središče, drugotnega pomena. Tu so osnovna šola, pošta, nekaj
manjših trgovin in lokali.
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Slika 19: Novi stanovanjski bloki v Novi vasi

Vir: Pagon, 2007
V Dolenjem Logatcu so zgradili nakupovalni središči Mercator in Tuš. Mercator so zgradili na
mestu, kjer je nekoč stal obrat tekstilne industrije Konfekcija, ki pa je propadel. Na koncu
Napoleonovega drevoreda na Pustem polju pa so zgradili veliko industrijsko obrtno cono
Zapolje, ki meri več kot 50 hektarjev in ima preko 50 investitorjev. Cona se še širi in se bo s
cesto, ki bo služila kot obvoznica, združila s staro industrijsko obrtno cono Logatec, kjer je
industrijski obrat KLI in več drugih manjših obrtnikov ter trgovin in skladišč. Na novi
industrijski coni je več objektov storitvenih dejavnosti: športna dvorana, bazeni, bar in
restavracija, fitnes,… V bližini je skladišče in trgovina z gradbenim materialom ter logistični
center Intereurope, ki ima tu carinsko skladišče, proizvodne ter poslovne prostore (Heric, 2005).
Slika 20: Dela na industrijsko obrtni coni Zapolje, v ozadju skladišče in trgovina Top dom

Vir: Pagon, 2007
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Poleg velike širitve industrijsko obrtnih con, se v Logatcu že pripravljajo načrti za gradnjo novih
stanovanjskih zgradb. Pripravljajo približno 150 večjih zazidljivih parcel. V opuščeni vojašnici,
ki se razprostira po 19 hektarjih vidijo možnost za ureditev prestižne stanovanjske četrti. Druga
možnost je, da se na tem prostoru, ki je za zdaj še v lasti ministrstva za obrambo oziroma države,
uredi prostore za zdravstvene dejavnosti (Heric, 2005).

4.4.IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA
Izobrazbena sestava prebivalstva je pomemben kazalec gospodarske, socialne in kulturne
razvitosti družbe.
V občini Logatec deluje Vzgojno varstveni zavod Kurirček z enotami Tabor, Rovte, Hotedršica
ter župnijski Miklavžev vrtec.
V občini so 3 devetletne osnovne šole: v Logatcu sta osnovni šoli 8 talcev in Tabor, v Rovtah je
OŠ Rovte. Osnovna šola Rovte ima še podružnično štiriletno osnovno šolo na Vrhu Svetih Treh
kraljev, ki jo v šolskem letu 2007/2008 obiskuje 16 otrok. Je najvišje ležeča podružnica v občini
Logatec, na približno 850m nadmorske višine. Šolo obiskujejo otroci iz Hlevnega vrha, s Hleviš,
z Lavrovca, iz Smrečja in z Vrha Svetih Treh kraljev (Osnovna šola Vrh Sv. Trije Kralji, 2007).
Osnovna šola 8 talcev ima podružnico v Lazah, kjer so v dveh kombiniranih oddelkih štirje
razredi devetletke (Osnovna šola 8 talcev Logatec, 2007).
Šolski okoliš za osnovno šolo Tabor s podružnicama v Hotedršici in v Rovtarskih Žibršah
obsega: KS Tabor, KS Hotedršica, KS Trate in KS Log Zaplana. Šolski okoliši se v predelih, ki
mejijo na sosednje šole, lahko prilagajajo. Pri tem se upoštevajo organizacijske in prostorske
možnosti vseh treh osnovnih šol v občini Logatec (Osnovna šola Tabor Logatec, 2007).
Srednjih in višjih šol v Logaški občini ni, dijaki obiskujejo predvsem srednje šole v Ljubljani ter
v Postojni in Idriji.
Preglednica 13: Prebivalstvo občine Logatec, staro 15 let ali več, po izobrazbi leta 2002
Izobrazba
Skupaj

9096

brez

nepopolna

izobrazbe

osnovna

51

563

osnovna

2621

skupaj
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Srednja
nižja in strokovna
srednja
in
poklicna
splošna
2458
2364

višja
409

Visoka
dodiplomska podiplomska
571
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2002
Po popisu prebivalstva leta 2002 je v občini Logatec 0,56% prebivalcev brez izobrazbe, kar je
manj od Slovenskega povprečja, ki znaša 0,68%. Samo osnovnošolsko izobrazbo ima 29%
prebivalstva, srednješolsko 53%, 4,5% ima zaključeno višjo, skoraj 7% pa visoko šolo
(Statistični urad Republike Slovenije, 2002)
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Karta 15: OŠ v občini Logatec, njihove podružnice in velikost šolskih okolišev

Legenda:
9 - letna OŠ
4 - letna podružnična OŠ
šolski okoliš
posamezne OŠ

Vir: Logatec – Vrhnika: izletniška karta občin in načrti mest, 1: 50 000, 1991.
Izdelala: Pagon, 2007.
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Karta prikazuje 3 devetletne osnovne šole v občini Logatec. Najmanjša je osnovna šola v Rovtah,
ki ima podružnico s štirimi razredi na Vrhu Svetih Treh Kraljev. OŠ Rovte ima najmanjše
zaledje, v to šolo prihajajo učenci iz okoliških vasi (Hleviše, Hlevni Vrh, Lavrovec, Petkovec,...).
OŠ Tabor v Gorenjem Logatcu ima dve podružnici: prvo v Hotedršici, drugo v Rovtarskih
Žibršah. Po končanih prvih štirih letih šolanja, nadaljujejo ti otroci šolanje v OŠ Tabor. Ta ima
največje zaledje od vseh OŠ v logaški občini, saj poleg dveh že omenjenih krajev v to šolo hodijo
še otroci iz Medvedjega Brda, Kalc, Novega Sveta, Ravnika, Žibrš, Grčarevca in Gorenjega
Logatca.
OŠ 8 talcev v Dolenjem Logatcu ima podružnično 4 – letno OŠ v Lazah, v katero hodijo otroci iz
Laz in sosednje Jakovice. Zaledje OŠ 8 talcev ni veliko, večinoma jo obiskujejo otroci iz
Dolenjega Logatca, ki pa je za razliko od Gorenjega Logatca gosteje poseljen.
Razporeditev osnovnih šol v občini Logatec je logična. Pomembno je, da ohranjajo podružnično
OŠ na Vrhu Svetih Treh Kraljev in devetletko v Rovtah. Večina otrok iz hribovitega dela občine
obiskuje ti dve šoli. V Rovtah je potreba po OŠ zelo velika, saj število otrok iz leta v leto
narašča. Rovte so od Logatca preveč oddaljene, cestne razmere ter avtobusne povezave pa niso
dovolj dobre, da bi se otroci vsak dan vozili v šolo v mesto.
Dve večji OŠ sta v Logatcu. V ti dve šoli se vsak dan vozijo otroci iz ostalih krajev v občini. Iz
karte lahko razberemo, da ti dve šoli (predvsem pa OŠ v Gorenjem Logatcu) pokrivata več kot ¾
celotnega občinskega prostora, kar kaže na to da je Logatec pomembno občinsko središče.
Grafikon 5: Izobrazbena sestava prebivalstva v občini Logatec leta 2002

visoka
višja
srednja
osnovna
nepopolna osnovna
brez

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2002
Grafikon prikazuje izobrazbeno sestavo prebivalcev občine Logatec. Več kot polovica
prebivalcev ima končano srednjo šolo, četrtina pa samo osnovno šolo. Brez izobrazbe je le 1%
vseh prebivalcev. Visoko in višjo izobrazbo ima skupaj 12% prebivalcev. V primerjavi s
slovenskim povprečjem, je v občini Logatec več prebivalcev s srednjo in visoko izobrazbo, manj
pa je prebivalcev, ki so brez izobrazbe ali imajo nepopolno osnovno izobrazbo.
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4.5.GOSPODARSTVO
Pomemben gospodarski razvoj, še posebej pa razvoj kmečkega furmanstva, je spodbudila velika
komercialna cesta z Dunaja v Trst, prek Vrhnike, Logatca, Planine, Postojne in Senožeč, ki jo je
dal v prvi polovici 18. stoletja zgraditi cesar Karel VI. Železnica, ki je stekla v prvih letih po
zemljiški odvezi 1857 iz Ljubljane v Trst, je pomenila začetek zatona kmečkega prevozništva in
furmanstva, kot pomembnega vira dodatnega zaslužka prebivalcev, kar je še poslabšalo splošno
gospodarsko stanje po veliki krizi leta 1870. Za konec 19. stoletja je značilno gospodarsko
propadanje in izseljevanje kmečkega prebivalstva v Trst in tujino, po drugi strani pa je bila to
doba razcveta velikih gozdnih veleposestev knezov Schönburg – Waldenburg in Windischgrätz.
Počasi so prebivalci spoznavali prednosti dobre železniške povezave in začel se je razvoj
predvsem lesne industrije. Kmetijstvo je zelo nazadovalo, nekoč se je opiralo predvsem na
mlečno in mesno živinorejo (Kompare, 1990).
4.5.1.AKTIVNO IN NEAKTIVNO PREBIVALSTVO
Po zadnjem popisu prebivalcev leta 2002 je bilo v občini Logatec 5556 aktivnih prebivalcev, od
tega je 82% zaposlenih, 7% je samostojnih podjetnikov, samo 3% vseh delovno aktivnih je
zaposlenih v kmetijstvu, 8 % pa je brezposelnih.
Grafikon 6: Delovno aktivno prebivalstvo v občini Logatec leta 2002

zaposleni
samostojni podjetniki
kmetje
nezaposleni

Vir. Statistični urad republike Slovenije, 2002
4.5.2. ZAPOSLENI PO DEJAVNOSTIH
Pred prvo svetovno vojno je bil delež industrijskega prebivalstva na logaškem območju, ki je
tedaj vključeval tudi Idrijo 27,2%, med obema vojnama pa je bil ta delež v Logatcu samem
23,2%. Takoj po vojni, leta 1948 je bilo v Logatcu v industriji zaposlenih 306 ljudi. Do prave
industrializacije je prišlo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so odprli nove obrate
predvsem lesne industrije (Vrišer, 1987) .
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Grafikon 7: Zaposleni po sektorjih v občini Logatec leta 1971
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Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2002
Leta 1971 je bilo tako v industriji in obrti zaposlenih skoraj tri četrtine vsega prebivalstva, v
terciarnih dejavnostih je bilo zaposlenih 20% prebivalcev, v kmetijstvu pa le 9%. Kmetijstvo je
bilo pomembnejša dejavnost le na podeželju, predvsem v vaseh na Planinskem polju in v
hribovitem svetu.
Grafikon 8: Zaposleni po dejavnostih v občini Logatec leta 2002

nekmetijske
storitvene
kmetijske
neznano

Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2002
Po zadnjem popisu leta 2002 je bilo v občini Logatec v industriji zaposlenih le še 40%
prebivalcev, v kmetijskih le še 4%, prevladujejo pa zaposleni v storitvenih dejavnostih, kjer je
zaposlenih že več kot 52% prebivalcev. V okviru storitvenih dejavnosti so najpomembnejša
področja: trgovina, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, promet,
skladiščenje, zveze in finančno posredništvo.
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Preglednica 14: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti v naseljih občine Logatec leta
2002 (v %)
kmetijske nekmetijske storitvene neznano
Občina LOGATEC
4
40
53
3
Grčarevec
14
33
53
/
Hleviše
17
71
12
/
Hlevni Vrh
19
50
31
/
Hotedršica
3
45
49
3
Jakovica
36
29
35
/
Kalce
3
40
55
2
Lavrovec
19
58
23
/
Laze
13
32
55
/
Logatec (mesto)
1
37
58
4
Medvedje Brdo
14
64
18
4
Novi Svet
19
43
32
6
Petkovec
12
48
40
/
Rovtarske Žibrše
16
45
35
4
Rovte
9
46
44
1
Zaplana – del
10
42
39
10
Žibrše
13
43
38
6
Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2002
Delež kmečkega prebivalstva v občini Logatec nikoli ni bil pretirano velik, saj je lega ob
pomembnih prometnicah narekovala drugačen razvoj, predvsem v furmanstvu. Leta 1953 je bilo
kmečkega prebivalstva 27%, danes pa znaša komaj 4% vsega aktivnega prebivalstva. Na
podeželju občine je bilo pred nekaj več kot 50 leti tudi do 70% kmečkega prebivalstva
(Rovtarsko hribovje, Ravnik), danes pa se na podeželju odstotek kmečkega prebivalstva giblje od
9% v Rovtah pa tudi do 36% v Jakovici na Planinskem polju. V krajih ob večjih prometnicah
(Logatec, Hotedršica in Kalce) je danes več kot 50% prebivalcev zaposlenih v storitvenih
dejavnostih.
V Lazah na Planinskem polju je med leti 1931 in 1971 število prebivalstva nazadovalo, poleg
tega pa so ljudje izgubili interes za kmetovanje in se raje zaposlili v industriji v Logatcu, kamor
hodijo dnevno na delo (Gams, 1980). Danes je tam kar 55% vseh aktivnih prebivalcev zaposlenih
v storitvenem sektorju.
V Jakovici je bilo še leta 1971 55% kmečkega prebivalstva, medtem ko se je Grčarevec zaradi
prometnice, ki poteka skozenj, bolj povezal z industrijskimi kraji in prebivalci so postopoma
začeli opuščati kmetijstvo. Tudi danes je v Grčarevcu več kot polovica prebivalstva zaposlenega
v terciarnih dejavnostih, tretjina pa v industriji. V Grčarevcu je samo še 2%, na Lazah 5% in v
Jakovici 8 % izkoriščene kmetijske površine. Glavni vir kmetijskih dohodkov je gozd, živinoreja
je na drugem mestu (Gams, 1980).
Največ zaposlenih v industriji je v hribovju, predvsem na Hlevišah, Medvedjem Brdu, Petkovcu,
Lavrovcu in Hlevnem Vrhu. Večina je zaposlenih v Logatcu in v drugih večjih okoliških krajih,
na Vrhniki, v Postojni, Ljubljani,..
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Karta 16: Prevladujoče dejavnosti po naseljih v občini Logatec leta 2002

Prevladujoče dejavnosti:
kmetijske
nekmetijske
storitvene

Vir: Logatec – Vrhnika: izletniška karta, 1991 in Statistični urad republike Slovenije, 2002
Izdelala: Pagon, 2007
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4.6.1. KMETIJSTVO
Kmetijstvo skupaj z gozdarstvom pomembno sooblikuje krajinsko podobo regije in omogoča
zaposlitev oziroma dopolnilni dohodek delu prebivalstva. Ob intenzivnih spremembah v prostoru
in družbi, tudi primarna raba prostora dobiva novo vlogo in pomen, kljub vse manjšemu
gospodarskemu pomenu teh dejavnosti. Vse bolj pomembne postajajo sekundarne funkcije, kot
so gospodarno ravnanje z naravnimi viri, tlemi in vodami ter ohranjanje skozi stoletja oblikovane
kulturne krajine in kulturnih značilnosti prostora. Kmetijstvo je namreč še vedno najboljši
skrbnik naravnih virov in tudi v primestnem prostoru eden najpomembnejših oblikovalcev
krajinske podobe.
Najpomembnejši podeželski dejavnosti v občini Logatec sta kmetijstvo in gozdarstvo. Najbolj so
razširjene kmetijske dejavnosti v Rovtarskem hribovju, na Medvedjem Brdu in Zaplani.
Podeželska naselja v občini spadajo med območja z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo v Sloveniji. Skladno z naravnimi danostmi območja in proizvodno usmeritvijo
prevladujejo med kmetijskimi površinami travniki in pašniki. Pretežni del kmetijske pridelave je
na strmih območjih ali na rahlo valovitem svetu. Tu so fizikalne in kemične lastnosti tal precej
neugodne in na njih ni mogoče pridelovati poljščin, na tako strmemu terenu pa prav tako ni
mogoče mehanizirano pridelovanje. Ker so pogoji za njivsko proizvodnjo zaradi visoke
nadmorske višine, neugodne klime, velikega naklona pobočij in plitvih tal zelo slabi se ohranja te
površine kultivirane s pašništvom in košnjo. Tam kjer teren onemogoča uporabo mehanizacije za
oskrbo in spravilo pridelka, koristijo travnike z intenzivnim pašništvom.
Preglednica 15: Kmetijske površine v občini Logatec (v ha) med leti 1971 in 2002
1971
1981
1991
2002
6326
4637
4616
3547
travniki, pašniki
1201
1111
971
234
njive, vrtovi
47
52
46
25
sadovnjaki
1
12
12
/
močvirja
7575
5822
5645
3807
SKUPAJ
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev Slovenije 1971 - 1991 in Statistični urad Republike
Slovenije, 2002
Leta 1971 je bilo v Logaški občini 7575 ha kmetijskih površin, od tega največ, kar 83 %
travnikov in pašnikov. V naslednjem desetletju se je velikost kmetijskih površin zmanjšala za več
kot 1700 ha, še vedno so z 80% prednjačile površine porasle s travniki in pašniki. Do leta 1991
se velikost skupnih kmetijskih površin ni bistveno zmanjšala, njiv je bilo okoli 17%, travniki in
pašniki pa so pokrivali 82% površin. Po podatkih zadnjega popisa leta 2002, je bilo v občini v
uporabi 3807,18 ha kmetijskih zemljišč, od tega 0,66% sadovnjakov, 6,15% njivskih površin ter
kar 93% travnikov in pašnikov. Iz tabele lahko razberemo, da se površine namenjene kmetovanju
v Logaški občini krčijo, predvsem na račun gozda. Vse več kmetij je usmerjenih v pašno
živinorejo, saj so travniki najmanj podvrženi neugodnim posledicam ostrega podnebja in imajo
zaradi enakomerno razporejenih padavin tu idealne rastne pogoje. Poleg tega zaradi podnebnih
razmer, litološke in pedološke sestave ter ponekod strmega reliefa poljedelstvo ni mogoče,
oziroma ne prinaša dobička.
Preglednica 16: Družinske kmetije v občini Logatec po velikostnih razredih leta 2002
velikost
skupaj
> 0 - < 2 ha
2 - < 5 ha
5 - < 10 ha
> - 10 ha
462
51
141
121
149
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2002
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V občini Logatec je 141 kmetij, ki ima 2 - < 5 ha veliko kmetijsko zemljišče in 149 kmetij, ki so
velike do 10 ali nad 10 ha. V Osrednjeslovenski regiji, katere del je tudi obravnavana občina,
prevladuje velikostni razred 5 - < 10 ha. Ker je občina Logatec po naravnogeografskih razmerah
podobna tudi občinam Notranjsko – kraške regije sem primerjala velikost kmetij med temi
občinami. Ugotovila sem da imajo vse Notranjskokraške občine razen Bloške, kjer prevladujejo
do 10 ali nad 10 ha velike kmetije, največ kmetij v velikostnem razredu 5 - < 10 ha. V občini
Logatec so velike kmetije predvsem v Rovtarskem hribovju, ki je redkeje poseljeno in precej
gozdnato. Manjše kmetije in bolj razdrobljena kmetijska zemljišča so na uravnanem svetu, ki je
gosteje poseljeno in kjer so boljši pogoji za kmetovanje.
V Logaških Rovtah so kmetije razmeroma majhne. Če jih primerjamo z Žirovskimi Rovtami to
ni presenetljivo, saj leže precej niže, in so bolj oddaljene od predalpskega sveta. Med naselji pa
so precejšnje razlike. Izstopata Ravnik in Hotenjske Žibrše, katerih povprečna velikost kmetij je
večja od regijske za 91 oziroma 86%. V negativnem smislu izstopajo Lavrovec, Hleviše in
Rovte, katerih kmetije so manjše od povprečja za 52, 43 in 16%. Merijo od 10 – 15 ha.
Nadpovprečno velike kmetije so še v Hlevnem Vrhu in na Vrhu Svetih Treh Kraljev. Večji del
kmetijskih površin predstavlja gozd, ki ga je več kot 50%. Rovte in Logaške Žibrše imajo slabo
tretjino površin v gozdu, manj od dveh petin pa ga je tudi v Hotenjskih Žibršah in na Medvedjem
Brdu.
4.6.1.1. POLJEDELSTVO
Zaradi kratke vegetacijske dobe in velikih naklonov v hribovitem svetu, ilovnatih in plitvih tal je
poljedelstvo v hribovitem delu občine omejeno na pridelavo krmnih žit kot sta ječmen in oves in
krompirja. Tudi na večjih uravnavah je prst plitva, Hotenjsko in Planinsko polje je pogosto
poplavljeno, velika pa je tudi nevarnost spomladanskih in jesenskih slan. Če bi hoteli povečati
pridelek in izboljšati talne razmere, bi bile potrebne vodne melioracije (Gams, 1981). Vsi ti
dejavniki onemogočajo intenzivno kmetijstvo in sadjarstvo. Na hribovitem podeželju služijo
njive predvsem za pridelavo krmnih rastlin, kot sta repa in pesa, žitarice za krmo živine, krompir,
fižol, zelje in drugo povrtnino. Na Hotenjskem podolju, Petkovcu, Planinskem polju pa je poleg
vseh naštetih rastlin možna tudi setev koruze. Sadjarstvo je zaradi neugodnega podnebja slabo
razvito, kmetje gojijo sadno drevje (hruške, jablane, češplje, orehi,…) samo za lastne potrebe
(Meze, 1985).
Slika 21: Polje koruze v Petkovcu

Vir: Pagon, 2007
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Na Planinskem polju je bilo po 2. svetovni vojni 8% njiv. Ta delež se je do danes za nekajkrat
zmanjšal v prid travnikov. Poleg ekonomskih razlogov je za to kriva tudi klima. Temperature so
nižje kot bi sodili po nadmorski višini. Izrazita kotlinska lega in večji travniški areal pospešujejo
temperaturno inverzijo na dnu polja. Pogosto jo spremlja meglica, slana, rosa, pozna
spomladanska in zgodnja jesenska pozeba. Bila so leta ko ni dozorela koruza. Da pa med vzroke
za nazadovanje orne zemlje vplivajo tudi poplave, je vidno po tem, da so posestniki iz Laz,
Jakovice in Grčarevca opustili oranje predvsem na nižjem zemljišču. Njive so ostale predvsem
nad 447 m nadmorske višine. Njivski pridelki so predvsem krompir, koruza, fižol, krmne
rastline. Opustili so proso, ki so ga sejali še med obema vojnama in med drugo svetovno vojno.
Tudi pšenice je ostalo malo (Gams, 1981).
Slika 22: Poplavljeno Planinsko polje, v ozadju vas Laze

Vir: Enciklopedija Slovenije, 1996
Kmetovalci računajo, da nastopajo poplave po 20. septembru in da je z njimi računati do prvih
dni aprila. Na to so prilagodili svoja dela. Ker to ni čas vegetiranja, takratne poplave ne
povzročajo večje škode na kmetijskih površinah. Ne zavirajo niti drevesne rasti. Če se poplava
zavleče v pomlad, zakasni ozelenjevanje. Škodijo pa poplave, četudi so kratkotrajne, v
vegetacijski dobi. Stoječa voda najhitreje uniči krompir. Koruza jo lažje prenese, če voda ne seže
do storžev. Odkar so prebivalci Laz in Jakovice skrčili svoja polja na podnožju griča, se je
zmanjšala škoda, ki jo poplave prizadenejo kmetijstvu (Gams, 1981).
4.6.1.2. ŽIVINOREJA
Živinoreja in gozdarstvo sta najpomembnejši primarni dejavnosti na Logaškem, ki pa nista samo
vir zaslužka, ampak tudi podlaga za druge gospodarske dejavnosti. Osnova živinoreji so travniki
in pašniki, ki obsegajo največji del kmetijskih površin.
V preteklosti je bila živinoreja le en del zaslužka, večja kmetija je imela tudi par konjev, 3 pare
volov, dve kravi, teleta, nekaj ovac in svinj. Krave so služile za pridobivanje mleka in
razmnoževanje. Mleko so predelali v maslo in ga tudi prodajali (Meze, 1985).
Danes sta glavna tržna proizvoda mleko in klavna živina. Glede na pedoklimatske značilnosti je
to območje najbolj primerno za vzrejo goveda, predvsem mesna in mlečna govedoreja in reja
plemenskih telic. Leta 2002 je bilo v občini 4012 glav goveda, od tega 1100 krav molznic, ostalo
pa redijo za meso. Največ, 208 kmetij je imelo istega leta od 3 do 9 glav govedi, 63 kmetij pa je
imelo kar 20 ali več glav govedi (SURS).
Krmo za živali pridelujejo kmetje sami doma, krmila pa kupujejo. Na uravnanem svetu
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prevladuje košni sistem, drugje pa pašno – košni sistem.
Prašičereja in perutninarstvo služita le za domače potrebe. Ovčereja, ki je bila v preteklosti precej
razvita, je danes skoraj izumrla, vendar pa se zadnja leta trudijo da bi jo ponovno oživili.
Konjereje danes praktično ni več, do srede 70. let pa so konje vzrejali za prevozništvo, s katerim
se je ukvarjal skoraj vsak večji kmet. Konje so potrebovali tudi za vprego pri spravilu lesa iz
gozda (Meze, 1985).
Slika 23: Govedo na paši na vrtačastem svetu pri Hotedršici

Vir: Pagon, 2007
4.6.1.3. VLOGA IN PRIHODNOST KMETIJSTVA V LOGAŠKI OBČINI
Prva in najpomembnejša naloga kmetijstva je proizvodnja hrane. Ker se v Logatcu število
prebivalcev povečuje, bi bilo treba proizvodnjo hrane povečati. Ker so razmere za poljedelstvo
precej neugodne, bi morali povečati proizvodnjo mesa in mleka, za kar je tudi največ naravnih
možnosti.
Kmetije v višjih legah občine so se v večini usmerile v pašno-kosni sistem, kjer je glavna kultura
trava. Zlasti primeren je tak sistem za samotne kmetije, ki ležijo na skrajnih severnih delih
občine, nad nadmorsko višino 600 metrov (Ravnik, Medvedje Brdo, Petkovec, Rovte,..). V
nižinskem predelu občine so naravni pogoji za kmetovanje nekoliko boljši, na drugi strani pa
vladajo težji delovni pogoji zaradi razdrobljenosti in razkosanosti posesti. Zaradi tega je uvedba
širšega pašno-kosnega sistema veliko težja. Kmetije so na teh območjih (Dolenji Logatec,
Grčarevec, Hotedršica, Laze, Jakovica,…) usmerjene v prirejo mleka in živine na doma pridelani
krmi, travnikih in njivah. Nižinska zemljišča so poleg razdrobljenosti ponekod tudi poplavno
ogrožena (Planinsko polje) in vse bolj pod udarom urbanizacije.
Poleg proizvodnje hrane, je pomembna vloga kmetijstva zadrževanje gospodarske aktivnosti
podeželja in preprečevanje izseljevanja, kar je še posebej nevarno v hribovitem delu občine
Logatec. V občini Logatec se je izoblikoval samo en velik center, mesto Logatec, z vsemi
pomembnimi storitvenimi dejavnostmi. Da bi preprečili izseljevanje iz podeželja, bi morala
občina ponuditi pomoč kmetom pri vzdrževanju kulturne pokrajine in pri kmetovanju, s tem pa bi
spodbudila policentrični razvoj v občini.
Bližina večjih urbanih središč omogoča hitro in stroškovno učinkovito prodajo kmetijskih
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pridelkov in izdelkov ter nakup opreme, materiala in storitev, to prednost pa kmetijstvo preslabo
izkorišča. Le manjši delež kmetov se ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi, v prihodnosti pa bo
obstoj mnogih kmetij odvisen od usmeritve v dopolnilne dejavnost. Njihovo uvajanje bo nujno
predvsem na manjših kmetijah, kjer kmetje, ki delajo na kmetijah niso polno zaposleni
(Regionalno razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 2002).
Kmetijstvo se vse bolj povezuje s turizmom, kar je dolgoročno zelo dobra rešitev za ohranjanje
podeželja. Na kmetijah se pojavlja kot dopolnilna dejavnost, ki je zasnovana po načelu, da se del
kmetijskih pridelkov proda doma na kmetiji v obliki turistične ponudbe. Osnovni pogoj za
uspešen razvoj kmečkega turizma je urejenost kmetije in primerna turistična infrastruktura
(sprehajalne poti, čisto okolje, gostilne z domačimi jedmi,…). Turistične kmetije so v Rovtah,
Medvedjem Brdu, Grčarevcu in Petkovcu.

4.6.2. GOZDARSTVO
Več kot 70% vseh površin v Logaški občini je pokritih z gozdom. Gozdarstvo ima v občini velik
pomen, saj pomeni vir surovin za lesno industrijo in vir dohodka kmetom.
Za ekonomsko moč kmetije je pomembnejši od površine in deleža gozda od skupne kmečke
posesti podatek o letnem lesnem etatu. Na kmetijo pride približno 42 m3 letnega etata, od tega je
73% iglavcev, ostalo pa listavcev. Na najboljšem so Vrh Svetih Treh Kraljev, Hlevni Vrh,
Ravnik, Petkovec in Praprotno Brdo (Meze, 1985).
Gozdna površina se spreminja; na eni strani se povečuje zaradi zaraščanja opuščenih kmetijskih
površin in spremembe pri opredeljevanju gozdnih površin, po drugi strani pa se gozd krči zaradi
potreb urbanizacije in kmetijstva. Gozdovi v bližini mest in večjih naselij so kljub svoji pozitivni
vlogi močno izpostavljeni pritiskom širitve urbanega okolja.
Pri gospodarjenju z gozdom v Logaški občini prihaja do velikih in pomembnih problemov.
Gozdna posest je precej razdrobljena, večina lastnikov pa sploh ni zainteresiranih za izvajanje
gojitvenih in varstvenih del. Spreminja se tudi starostna struktura lastnikov, ki se aktivno
ukvarjajo z gozdom; to so večinoma le starejši. Prav tako nudi gozd le majhnemu deležu
lastnikov, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, dodatni zaslužek Problem je tudi, da velik delež
lastnikov ni dovolj usposobljenih ali ustrezno opremljenih za delo v gozdu (Regionalno razvojna
agencija Ljubljanske urbane regije, 2002).

4.6.3. INDUSTRIJA
Do zgraditve železnice je bil Logatec pomembno furmansko naselje. Z južno železnico leta 1857
je tovorništvo v kraju propadlo, pomembnejši gospodarski panogi pa sta postali kmetijstvo,
predvsem pa gozdarstvo. Pred 1. svetovno vojno je bila na Notranjskem razvita le
lesnopredelovalna industrija, drugih industrijskih podjetij skorajda ni bilo. Med obema vojnama
se je začeta industrializacija nadaljevala na enak način. Novi lesnopredelovalni obrati so nastali v
Cerknici, Ilirski Bistrici, Martinjaku in leta 1935 tudi v Logatcu. Večina teh žag se je opirala na
bogato gozdno zaledje in je izdelovala deske, tramove, zaboje in druge lesne polizdelke za izvoz
v Italijo in druge mediteranske dežele. Poleg velike industrijske žage v Logatcu je bila manjša
žaga tudi v Hotedršici.
Pred 1. svetovno vojno je bil delež prebivalstva zaposlenega v industriji v logaškem okraju
27,2%, a je številka dokaj velika, saj je tedaj v logaški okraj spadala tudi tradicionalno
industrijska Idrija. V tem času je bilo npr. v Postojni zaposlenih v industriji le 10,5% ljudi.
Zaradi obmejne lege, nerazvitosti, skromnih naravnih virov in šibkih energetskih osnov je ostala
industrializacija na nizki stopnji (Vrišer, 1987).
Po 2. svetovni vojni je začelo število prebivalcev v občini hitro naraščati. Pojavila se je vse večja
potreba po odpiranju novih delovnih mest. Leta 1948, ob začetku povojne industrializacije, je
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bilo v Logatcu zaposlenih v industriji 306 ljudi. Poleg lesne industrije so leta 1970 odprli še
kartonažno tovarno Valkarton ter Industrijo lahke konfekcije (Vrišer, 1987). Zrasle so na
industrijskem območju med železnico in glavno magistralno cesto. V Hotedršici so odprli manjši
elektrotehnični obrat. Kasneje so v Logatcu razvili tudi obrt in gradbeno dejavnost. Leta 1971 je
bilo v občini Logatec v obrti in industriji zaposlenih več kot 70% prebivalcev, v terciarnih
panogah pa le 21%.
V sedemdesetih letih je postala industrija poglavitna dejavnost in je prevladala v zaposlitvi, saj je
delež industrijskega aktivnega prebivalstva narasel čez 70 %. Za Notranjsko in predvsem
Logaško območje, ki ga je narava skopo obdarila, kjer so pogoji za kmetovanje slabi in ni razen
gozdov nobenega pomembnejšega naravnega vira ter so možnosti za druge dejavnosti skromne,
je bila industrializacija edini izhod iz gospodarske nerazvitosti (Vrišer, 1987).
Z avtobusnimi prevozi v 60. letih se je zaposlilo tudi vse več žensk. Z namenom zaposliti žensko
delovno silo so v Rovtarskem hribovju domačini začeli akcijo, da bi v Rovtah odprli industrijski
obrat. Leta 1980 je tam odprla svoj obrat Alpina. Sprva je bilo delavk le 8, še isto leto pa jih je
bilo že 30. med leti 1985 in 1990 je število zaposlenih naraščalo, proizvedli so od 700 – 1000
kosov obutve na dan. Do 80% vseh izdelkov so prodali na zahod. Po letu 1990 je začela
proizvodnja nazadovati in zaradi nizkega dohodka so začele delavke množično odhajati. Leta
1998 je bilo le še 47 zaposlenih, danes pa je obrat zaprt. Delavke so poiskale delo v Logaškem
KLIju, Valkartonu in Industriji usnja na Vrhniki.
Danes je v logaški občini 180 gospodarskih družb, od tega jih 20 najuspešnejših ustvari 80
odstotkov prihodkov v občini, kar je leta 2004 znašalo 28 milijard tolarjev. Vsa podjetja skupaj
dajejo delo 1.600 ljudem.
Na prvi dve mesti se po uspešnosti uvrščata Valkarton in Kli Logatec. Leta 2004 je imel
Valkarton več kot 8,5 milijarde tolarjev prihodkov, Kli Logatec pa 4,8 milijarde tolarjev. S skoraj
2 milijardama tolarjev prihodkov se za njima uvrščata Okna Kli Logatec in Petrol gostinstvo. Tik
za petami jima je z 1,7 milijarde tolarjev prihodkov v letu 2004 Hoedelmayer logistika. Mejo
milijarde pa je presegla še Kmetijsko gozdarska zadruga Logatec. Od skoraj 37 milijard tolarjev
vseh lanskih prihodkov v občini so več kot polovico ustvarila majhna podjetja, nekaj več kot 10
odstotkov obe srednje veliki podjetji, 36,4 odstotka pa omenjeni največji družbi. Povprečna bruto
plača na zaposlenega je lani znašala 224 tisoč tolarjev (Podjetja v Logatcu, 2007).
Večina registriranih obrtnikov v občini je iz področja negospodarstva in storitev. Največ jih je
registriranih v trgovini, popravilu motornih vozil in izdelkih široke porabe, sledita ji
nepremičninske dejavnosti, najem, poslovne storitve in druge javne, skupne in osebne storitve
(Podjetja v Logatcu, 24.4.2007).
4.6.3.1. NEKATERA POMEMBNEJŠA PODJETJA V OBČINI LOGATEC
KLI LOGATEC
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1953, vendar sega žagarska dejavnost, po kateri je bil Logatec
znan daleč naokoli in katere neposredni naslednik je KLI, nazaj v dvajseta leta tega stoletja.
Zrasel je na kraju, kjer sta že prej uspešno delovali dve žagi, ki sta bili po 2. sv. vojni
nacionalizirani.
Od prvih 20 delavcev leta 1952 se je število že konec leta 1953 povzpelo na okrog 300. Leta
1957 je velik požar popolnoma uničil velik del tovarne, že leto za tem pa so začeli obratovati
novi objekti. Za gospodarski razvoj podjetja je bilo v začetku značilno iskanje proizvodnega
programa, zlasti v galanterijski proizvodnji, kjer so do leta 1973 poskusno ali serijsko izdelali
več kot 80 vrst artiklov. Na začetku so bili glavni proizvod obešalniki, ki so odprli KLI-ju vrata v
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Ameriko. KLI je po prvih letih iskanja spoznal, da lahko največ doseže na področju stolov. Leta
1960 se je začela proizvodnja oken. Začetna proizvodnja je narasla iz 7.100 kosov na 38.000
kosov letno.
KLI Logatec danes spada med najuspešnejša podjetja slovenske pohištvene industrije. Dva
osnovna proizvodna programa podjetja vključujeta stole in jedilniške garniture ter stavbno
pohištvo. Več kot 80 odstotkov letnega prihodka v višini 30 milijonov USD predstavlja prodajo
na tujih tržiščih. Glavna izvozna tržišča so ZDA, Nemčija in druge zahodnoevropske države
(KLI Logatec, 2007)
VALKARTON – podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
Korenine podjetja Valkarton segajo v leto 1971, ko je v Logatcu začel s proizvodnjo
novoustanovljeni obrat Kartonažne tovarne Ljubljana (KTL) s 190 zaposlenimi. To je bil prvi
valoviti karton izdelan v Sloveniji. Kot proizvodni obrat je podjetje delovalo vse do leta 1990, ko
se odcepi od združenega podjetja KTL in Valkarton postane samostojen pravni in poslovni
subjekt z vsemi poslovnimi funkcijami.
Slika 24: Tovarna Valkarton na Pustem polju v Logatcu ob začetku obratovanja

Vir: Valkarton Logatec, 2007.
V naslednjem desetletju do leta 2000 se je družba Valkarton na novo organizirala, postala
delniška družba ter se strateško kapitalsko povezala s sedmimi kartonažami v Sloveniji ter
postala večinski lastnik delnic podjetja papirno predelovalne industrije v Makedoniji. Od leta
1996, ko je Valkarton postal delniška družba, je v Logatcu tudi sedež podjetja. Podjetje
Valkarton danes nadaljuje večdesetletno tradicijo proizvodnje in predelave valovitega kartona v
Sloveniji. Danes je največji slovenski proizvajalec valovitega kartona ter embalaže iz valovitega
kartona ter največji izvoznik omenjenih skupin izdelkov (Valkarton Logatec, 2007).
MLEKARNA KREPKO
Mlekarna Krepko iz Laz je primer uspešnega družinskega podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo
mlečnih izdelkov. Mlekarno so odprli leta 1995 in se takoj usmerili v izdelavo manjšega števila
izdelkov. Ker je na slovenskem trgu precej mlekarn, so pri mlekarni Krepko poiskali drugačno
tržno nišo in se usmerili v proizvodnjo nekoliko drugačnih mlečnih izdelkov: kefirja, fete,
smetane in fermentiranih mlečnih izdelkov. Taki, nekoliko eksotični mlečni izdelki, so na trgu
vse bolj iskani in priljubljeni. Danes je v mlekarni zaposlenih 15 ljudi. Letno predelajo 750.000
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litrov mleka. Dobijo ga od okoliških kmetov, ki oddajajo mleko kmetijski zadrugi Logatec in od
ekoloških kmetov iz kmetijske zadruge Laze ter iz Gotenice, iz kmetije Kocjančič.

4.6.4. TERCIARNE DEJAVNOSTI
Razvoj trgovine v Logaški občini je v zadnjih letih zaradi intenzivnega lastniškega
preoblikovanja in vstopa tujih trgovskih korporacij doživel izredno hitre strukturne spremembe.
Bistveno so se izboljšali kazalci razvitosti trgovine, hkrati pa je nenačrtovano dodeljevanje
lokacij za gradnjo velikih supermarketov povzročilo preusmeritev toka kupcev iz mestnih središč
v novo nastala nakupovalna središča.
Slika 25: Poslopje Intereurope v Industrijsko obrtni coni Zapolje

Vir: Pagon, 2007
Mnogo podjetij se zaradi različnih razlogov odločajo, da bodo svoje logistične in proizvodne
center razvijali v Logatcu. Eden izmed teh je lega Logatca; tako do Ljubljane, Brnika in
Maribora na eni strani kot do pristanišč Kopra in Trsta na drugi strani so razdalje kratke; hkrati
pa IOC Zapolje leži v bližini avtocestnega priključka. Pomemben razlog pa je tudi hiter razvoj
Logatca, ki privablja različna podjetja in podjetnike od drugod (Tomazin, 2005)
V Industrijsko obrtni coni, ki meri skupaj 50 hektarjev, je 50 investitorjev med katerimi je
največji Intereuropa. Ostali investitorji so iz cele Slovenije in tudi iz tujine. Več kot petina
načrtovanih objektov je že zgrajenih, urejajo pa tudi komunalno infrastrukturo. Načrtujejo
gradnjo ceste, ki bo kot del načrtovane logaške obvoznice povezala industrijsko obrtno cono
Zapolje s staro industrijsko obrtno cono Logatec in tako tovorni promet preusmerila neposredno
na avtocesto. Gradnjo obvoznice so načrtovali že za leti 2006 in 2007, vendar so se dela nekoliko
zavlekla. Razširili so tudi industrijsko – obrtno cono Logatec in sicer za 10 ha. Zaradi dobre
cestne povezave z Ljubljano in nizkih cen komunalno opremljenega zemljišča je zanimanje za
poslovne, proizvodne, predvsem pa skladiščne dejavnosti veliko. Z novimi poslovnimi prostori,
bi dobili nova delovna mesta tudi krajani Logatca. To si prizadeva občina predvsem zato, da
Logatec ne bi bil samo spalno naselje. Zato želijo v prvi vrsti privabiti v nove prostore domača
podjetja. Pomagajo jim tudi z obročnim odplačevanjem zemljišč, sofinancirajo obrestne mere pri
najemanju posojil in dajejo možnost izbire lokacije, ki jim najbolj ustreza (Heric, 2005).
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4.6.5. DNEVNE MIGRACIJE
Kljub pestrosti gospodarskih panog se mora zaradi pomanjkanja delovnih mest velik del
prebivalcev občine vsak dan voziti v Ljubljano in druga zaposlitvena središča v okolici,
predvsem na Vrhniko, Postojno in Idrijo.
Preglednica 17: Dnevni migranti največjih krajev občine Logatec leta 2002
Delovno aktivno
Dnevni migranti, ki Dnevni migranti, ki
prebivalstvo
delajo v isti občini
delajo v drugi
občini
5117
574
1943
LOGATEC
3475
87
1515
Logatec
271
82
61
Hotedršica
126
36
49
Laze
148
52
54
Kalce
155
62
34
Petkovec
359
89
112
Rovte
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2007
V občini Logatec je 5117 delovno aktivnih prebivalcev. Izmed njih se jih na delo v drug kraj
vsak dan vozi 3019. Znotraj občine Logatec migrira dnevno nekaj manj kot 600 prebivalcev,
medtem ko se kar 1943 ljudi vsak dan vozi na delo v sosednje občine (Ljubljana, Vrhnika,
Postojna, Cerknica,…).
Iz mesta Logatec se vsak dan na delo v drugo občino vozi skoraj polovica vseh delovno aktivnih
prebivalcev. Ostali so zaposleni v domačem mestu, 87 pa v drugih krajih v občini. Za ostale
večje kraje velja, da se jih večina vozi na delo v sosednje občine, nekaj jih je zaposlenih v mestu
Logatec, manj pa v domačem kraju.
Iz manjših krajev (Lavrovec, Jakovica, Zaplana, Ravnik, Grčarevec,…), kjer ni večjih
industrijskih obratov, ampak le manjše privatne obrti, se večina aktivnega prebivalstva, ki se ne
ukvarja v domačem kraju s kmetijstvom, vozi na delo v ostale kraje domače občine (največ v
Logatec) in v sosednje občine.
Karta na naslednji strani kaže, da se iz občine Logatec na delo v Ljubljano vsak dan vozi več kot
500 ljudi. Med 250 in 500 ljudi si je poiskalo delo v bližnji Vrhniki. Nekaj manj se jih vozi na
delo v največje Notranjsko mesto Postojno in Idrijo ter Spodnjo Idrijo, ki sta znani po industrijski
usmeritvi in dveh večjih in uspešnih tovarnah (Hidria, Kolektor).
Med 50 in 100 ljudi se vsakodnevno vozi v Cerknico in Žiri, nekateri pa so si poiskali delo v že
precej oddaljenih krajih - Gorenji Vasi in Kranju, ter v bližnji Brezovici.
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Karta 17: Število dnevnih migrantov iz občine Logatec leta 2002

Legenda:

nad 500
250 – 500

100 – 250

do 50

50 - 100

Vir: Logatec – Vrhnika: izletniška karta, 1991 in Statistični urad Republike Slovenije, 2007
Izdelala: Pagon, 2007
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4.6.6. PROMET
Občina Logatec, predvsem pa mesto Logatec, ima izredno ugoden prometno geografski položaj.
Pomembno vlogo je imel že v preteklosti, saj je ležal ob najimenitnejši rimski cesti. Nastal je v
prometno najugodnejšem delu Notranjskega podolja, oziroma vznožju klanca, po katerem je
vodila pot čez Hrušico in v Vipavsko dolino (Černe, 1987).
4.6.6.1. CESTNI PROMET
Prometne povezave sodijo med temeljne vzgibe razvoja določenega kraja. Preko območja mesta
Logatec poteka magistralna cesta, ki je tudi nosilka celotne cestno – prometne navezave z regijo.
To je betonska cesta, ki so jo zgradili leta 1952. Poteka skozi Logatec in se na Kalcah razcepi.
Prvi krak, tako imenovana Keltika, poteka skozi Hotedršico in Godovič proti Idriji, drugi pa
skozi Planino proti Postojni. Na Kalcah se odcepi še regionalna cesta čez Hrušico proti Vipavski
dolini. Poleg tega se nahaja na območju občine Logatec še regionalna cesta, ki se odcepi od
magistralke v Logatcu in poteka skozi Rovte proti Žirem. Druga regionalna cesta pelje iz Logatca
skozi Laze proti Planini in Postojni oziroma skozi Rakek do Cerknice.
V preteklem letu so začeli z obnovo magistralne ceste skozi Logatec, že prej pa so zgradili dve
krožni križišči v središču mesta, ki sta predvsem ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah
olajšali in sprostili promet proti avtocesti. Sodobna magistralna cesta bi pomenila pomembno
vzpodbudo za razvoj celotne občine Logatec, predvsem za osrednji in zahodni del. Predvsem to
velja za Hotedršico z okolico, ki je vsa povojna leta živela življenje odrinjenega podeželja. Za to
območje je imela takratna, v mesta zazrta oblast, premalo posluha. S prenovo magistralne ceste,
ki vodi skozi Hotedršico in naprej proti Idriji bi se ta prostor odprl razvoju in približal večjim
urbanim središčem. To je lahko pomemben lokacijski dejavnik za razvoj številnih dejavnosti, ki
se zaradi zaostrenih pogojev in pomanjkanja zemljišč umikajo iz večjih središč.
Med leti 1970 – 1972 so zgradili avtocestni krak Vrhnika – Postojna dolžine 30,1 km.
To je bil je prvi zgrajen odsek sodobne štiripasovne avtoceste v Sloveniji (in tudi v takratni
Jugoslaviji). Avtocesta je bila načrtovana in zgrajena kot štiripasovnica z odstavnim pasom, sama
gradnja pa je bila razdeljena na tri pododseke in sicer: Vrhnika - Logatec, Logatec - Unec in
Unec – Postojna. Večina prometa, tako cestnega kot železniškega ima tranzitni značaj (Družba za
avtoceste v republiki Sloveniji, 2007).
Preglednica 18: Dolžine cest v občini Logatec leta 2005
DRŽAVNE CESTE
OBČINSKE CESTE
avtoceste
magistralne
regionalne
lokalne
krajevne
javne poti
11,1
14,7
41,9
85,9
42,3
70,5
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2007
Dnevno pripelje iz Ljubljane v Logatec 52 avtobusov, v obratni smeri pa kar 62. Logatec in
Kalce sta namreč del primestnega omrežja ljubljanskega potniškega prometa.
Proti Lazam in naprej proti Cerknici odpelje dnevno 9 avtobusov, v obratni smeri pa le 4. Do
Planine in Postojne gre dnevno 8 avtobusov, 5 pa jih pelje v obratni smeri do Logatca. 7
avtobusov odpelje in pripelje dnevno iz Logatca proti Hotedršici in naprej proti Idriji ter v
obratni smeri. Samo 4 avtobusi pa vozijo dnevno iz Rovt v Logatec in obratno.
4.6.6.2. ŽELEZNIŠKI PROMET
Pri načrtovanju proge, ki bo povezovala Ljubljano in Trst sta bili v igri dve možni trasi; ena
preko Idrije v dolino Soče in naprej proti Trstu ter druga preko Borovnice, Postojne, Pivke,
Divače in Sežane. Odločitev je bila zelo težavna, saj je dostop do morja ovirala visoka in valovita
kraška planota. Glavne napake, ki jih pri odločitvi niso upoštevali poleg tega, da je bilo močvirje
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popolna neznanka, pomanjkanje vode na Krasu ter vzpon na 600 m nadmorske višine (najvišja
točka je med postajam Rakek in Postojna na nadmorski višini 603 m) ter močna burja. Gradbena
dela na progi so se začela leta 1851. Precej težav je povzročilo ljubljansko barje, saj se je zaradi
tega težavnega odseka podaljšala gradnja, poleg tega pa je potrebno utrjevanje terena med
Notranjimi Goricami in Preserjem zelo podražilo gradnjo. Na tej progi je dolgo časa kraljeval
najdaljši zidani most v Srednji Evropi – borovniški viadukt, ki je bil dolg 561 metrov, med drugo
svetovno vojno pa porušen. Poskrbeti so morali za zadostno oskrbovanje z vodo za lokomotive.
V ta namen so v Logatcu in Postojni postavili posebne vodne postaje s parnimi stroji za dviganje
talne vode ter rezervoarje. 20.novembra 1856 so graditelji priredili izletniško vožnjo iz Ljubljane
do Postojne, proga pa je bila uradno predana v obratovanje 27.julija 1857. Z njo so bili logaški
kmetje in furmani ob velik del zaslužka, po drugi strani pa je nova prometna pot omogočila
hitrejši in boljši razvoj mesta.
Med prvo svetovno vojno so zgradili tudi vojaško železnico, saj je za oskrbo avstroogrskega
bojišča moralo skrbeti zaledje od Trsta, Postojne, Vipave, Logatca, Godoviča, Idrije, Trovskega
gozda, Banjske planote, vse do Bohinja. Ker je železniška proga iz Jesenic za Gorico potekala že
skozi fronto, ta ni prišla v poštev za prevoze. Vojaška komanda je ugotovila, da pride v poštev le
Kraška proga, predvsem železniška postaja Logatec. Po koncu vojne ta železnica ni bila več v
uporabi (Gradnja železnice v Logatcu, 2007).
Dnevno pripelje iz Ljubljane v Logatec 16 vlakov, odpelje pa jih 15. Cena železniškega in
primestnega avtobusnega prometa je podobna, prav tako je enaka hitrost potovanja.

4.6.7. TURIZEM
Logaška občina je bila med prvimi v Sloveniji, v kateri so načrtno začeli razvijati turizem. Zaradi
kraške in gozdnate pokrajine, vabljivih klimatskih razmer, industrijske zaostalosti, lege ob
magistralni cesti in železnici med Ljubljano in Trstom, bližine meje in zaradi po furmanih
podedovane gostinsko – turistične infrastrukture so oba Logatca, posebno pa Dolenji, pred vojno
uvrščali med pomembnejše slovenske in jugoslovanske klimatsko – zdraviliške kraje. Po vojni je
doživljal Logatec v turističnem razvoju dve razvojni fazi. Po obdobju industrializacije,
nacionalizacije in splošne turistične nerazvitosti se po 60. letu skladno sprožita dva procesa: rast
počitniških bivališč in stopnjevanje tranzitnega turizma. Na območju Zaplane se je v logaško
razširilo območje vikendov iz vrhniške občine. Razvoj obmorskega turizma, pa je speljal skozi
Logatec reko inozemskih in domačih dopustnikov, ki so napoti k Jadranu v Logatcu prenočili dan
ali dva. Leta 1971 je bilo v občini 11 turističnih obratov s skupno 117 ležišči, deset let kasneje so
zabeležili 17 obratov s 86 ležišči. V devetdesetih je bilo 12 turističnih obratov in 76 ležišč, leta
2004 pa le še 4 objekti z 39 ležišči. Tudi spodnja preglednica kaže na velik upad prihodov
turistov in števila nočitev. Z izgradnjo avtoceste je namreč predvsem mesto Logatec, kot tudi
cela občina izgubila tranzitno turistično pomembnost. Izjema je motel Lom ob avtocesti. Tujci le
še redko prenočujejo v privatnih sobah in v gostišču Krpan. Leta 2004 so bili v logaški občini 4
hoteli, 2 gostišči, 3 privatne sobe in turistična kmetija Žigon v Grčarevcu, ki ima nastanitvene
zmogljivosti.
Preglednica 19: Domači in tuji turisti v občini Logatec med leti 1971 in 2004
1971
Prihodi
turistov
Število
nočitev

1981

1991

2004

Skupaj
7238

tuji
3502

skupaj
8086

tuji
4033

skupaj
4487

tuji
1908

skupaj
734

tuji
569

8333

4243

13232

4077

7047

2238

1490

837

Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2007
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Danes je turizem v občini Logatec slabše razvita gospodarska panoga. Prenočevanja, ki so
kazalec določene turistične razvitosti kažejo, da je obiskalo občino Logatec leta 2004 0,03 %
vseh turistov Slovenije, prenočevalo pa jih je le 0,02 %. Daleč največ tujih turistov je iz sosednje
Italije, sledijo Nemci, Francozi in Avstrijci, med neevropskimi državami pa je bilo največ
izraelskih turistov.
Preglednica 20: Poreklo tujih gostov v občini Logatec leta 2004
DRŽAVA
PRIHODI TURISTOV ŠTEVILO NOČITEV
Italija
299
368
Nemčija
54
68
Francija
31
6
Avstrija
30
110
Nizozemska
20
20
Poljska
15
15
Švica
11
40
Hrvaška
8
33
BIH
4
26
Neevropske države
34
35
Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2007
Občina Logatec ima zaradi svoje pestre pokrajine in ljudi, ki živijo v njej, pokazati marsikaj
zanimivega. Dovolj zgovorno je že samo po sebi dejstvo, da je na seznamu naravne in kulturne
dediščine kar 144 enot naravne ter 209 enot kulturne dediščine.
4.6.7.1. NARAVNA DEDIŠČINA
Planinsko polje je eno od tipičnih kraških polj, nastalih v Notranjskem podolju. Razteza se na
okrog 11 km² površine. Njegovo dokaj ravno dno je izpostavljeno občasnim poplavam reke
Unice, ki priteče na dan iz Planinske jame in se počasi vije do ponorov na drugi strani polja.
Reka občasno prestopi bregove, poplavi travnike in njive, ob večjih poplavah pa tudi cesto, ki
povezuje vasi na obeh straneh polja. Ceste in poti so danes dvignjene in prevozne ob manjših
poplavah, v preteklosti pa so se ljudje v času poplav lahko prevažali samo s čolni. Zaradi svoje, z
letnimi časi spreminjajoče se podobe, je Planinsko polje zanimivo za vse, ki radi zahajajo v
naravo. Najbolj priljubljene oblike rekreacije so sprehodi, tek, kolesarjenje, jahanje in pozimi
tudi drsanje. Unica omogoča številne vodne športe, med katere sodijo plavanje, ribolov in v času
poplav tudi čolnarjenje (Slovenija – Laze in Jakovica z okolico, 2007).
Unica je kraška reka, ki izgublja vodo v številnih ponorih. Pri nizkem vodostaju ponikne že pred
vasjo Laze, pri višjem pa se razlije iz struge po meandrih proti severnemu robu polja, kjer so
največji ponori Pod stenami. V bližini sta »Putikovi štirni« - požiralnika zaščitena z mrežo, ki
preprečuje, da bi se zamašila s plavjem, ki ga prinaša voda. Ime sta dobila po Viljemu Putiku,
vodji hidromelioracijskih del na Planinskem polju. Ko ponori ne zmorejo požirati vse vode, ta
prestopi bregove in se razlije po polju. Takrat se polje spremeni v jezero, iz katerega se vidijo le
vrhovi dreves. Poplave so najpogostejše jeseni. Njihov obseg je lahko zelo različen. Ob manjših
poplavah voda zalije okrog 2 km2, ob največjih pa tudi do 11 km2 ozemlja. Reka Unica je ena
izmed najbolj priljubljenih evropskih voda za športni ribolov na lipana, v njej pa živijo tudi druge
vrste rib, kot so ščuke, potočne postrvi in krapi (Slovenija – Laze in Jakovica z okolico, 2007)
Jame in brezna
Območje logaške občine je zaradi kraškega površja posejano z mnogimi jamami, brezni in
koliševkami. Na obrobju Planinskega polja so Skednena jama pri Lanskem vrhu, Mačkovica pri
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Lazah in Vranja jama, pri Logatcu so logaške koliševke, Gradišnica in Logaška jama, pri Vrhu
Svetih Treh Kraljev pa je jama Svetih Treh Kraljev, ki je bila umetno izkopana v tridesetih letih
prejšnjega stoletja v okviru izgradnje vojaške obrambne Rupnikove linije. Logaško jamarsko
društvo je zelo dejavno, saj jamarji vsako leto pripravljajo spust za javnost. S pomočjo vitla
spuščajo obiskovalce v 30m globoko brezno in jih popeljejo po jami, da si jo lahko ogledajo.
Prav tako vsako leto s skupino Mladih Raziskovalcev Krasa organizirajo pohod po poti od
Rakeka do Logatca. Pot vodi skozi Rakov Škocjan, Zelške jame, po bunkerjih v Unški koliševki,
čez Planinsko polje skozi Vranjo in Skedneno jamo vse do Logatca. Za otroke osnovnih šol pa
organizirajo krožno učno pot od Vranje jame skozi Mrzlo jamo do Planinskega polja, kjer so
znamenite Putikove štirne, pot pa končajo v bližnji Skedneni jami (Jame v Logaški občini, 2007)
Napoleonov drevored
Je eden najdaljših in najbolj znanih obcestnih drevoredov v Sloveniji. Zasnovan je bil v času
Ilirskih provinc, po ustnem izročilu leta 1810, zato se imenuje Napoleonov drevored. Drevored
ima dominantno lego ob vstopu v naselje in je značilnost Logatca. Sestavlja ga 290 dreves vrste
lipovec (Tilia cordata) in lipa (Tilia platyphyllos). Drevored je dolg 1900 m. Z občinskim
odlokom je bil razglašen za spomenik oblikovane narave (Slovenija – Turistični vodnik, 1996).
Slika 26: Napoleonov drevored

Vir: Pagon, 2007
4.6.7.2. KULTURNA DEDIŠČINA
Logaški grad
Grajska stavba je bila zgrajena pred letom 1580, današnjo podobo dvonadstropnega dvorca s
pravokotnim tlorisom, z vogalnimi stolpi in imenitnim renesančnim polkrožno zaključenim
portalom, pa mu je v prvi polovici 17. stoletja nadel knez Janez Anton Eggenberg. Leta 1846 ga
je odkupil knez Windischgrätz. Po 2. sv. vojni je bil nacionaliziran, v njem pa so bili do
nedavnega prostori vzgojnega zavoda za mladino.
Sedaj poteka obnova gradu, v katerem naj bi med drugim nastale vinska klet, poročna dvorana in
restavracija. V načrtu je tudi ureditev kampa, že sedaj pa je tam oživljena gostinska in športna
ponudba (tenis, odbojka na mivki, košarka, nogomet, lokostrelstvo, badminton, balinanje)
(Grajski park Logatec, 2007).
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Slika 27: Logaški grad

Vir: Pagon, 2007
Zemljanke
So ena izmed arhitekturnih posebnosti Hotedršice. Tako domačini imenujejo kašče, sezidane iz
kamna, vkopane v zemljo na vzhodnem robu vasi. Z vseh strani, razen z vhodne, so pokrite z
zemljo in travno rušo. Izkopane so v pobočjih, da jih ne zalije voda. Še danes se v njih
shranjujejo poljski pridelki, saj skozi vse leto zelo enakomerno ohranjajo temperaturo in vlago
(Slovenija – Hotedršica z okolico, 2007).
Slika 28: Zemljanke v Hotedršici

Vir: Slovenija – Hotedršica z okolico, 2007.
Tomažinov mlin v Hotedršici
Tomažinov ali Strojarjev mlin je edini ohranjeni še delujoči mlin v Sloveniji, zgrajen nad
naravnim požiralnikom. Zanesljivih podatkov o tem, od kdaj se nad velikim breznom vrtijo
vodna kolesa, ni. Po ustnem izročilu naj bi se vsaj od začetka 18. stoletja. V 300 letih je mlin
zamenjal veliko lastnikov, po 1. svetovni vojni pa so ga kupili sedanji lastniki. Mlinska kolesa so
nameščena v breznu, pod zemeljsko površino. Od treh mlinskih koles se zdaj vrti samo še eno in
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omogoča mletje pšenice, koruze, ječmena in ovsa. Prostor za mletje, kjer so trije kamni, so leta
1938 dvignili za 2 m in tako olajšali prinašanje žita in odnašanje moke (Slovenija – Hotedršica z
okolico, 2007).
Rimska utrdba na Lanišču
Na Lanišču nad Kalcami je še danes vidna linija rimskega obrambnega zidu z utrdbo, ki sodi v
kompleks Claustra Alpium Iuliarum in predstavlja edini primer rekonstruirane arhitekture tega
pozno antičnega obrambnega sistema v Sloveniji. Stoji na zahodnem robu planote Hrušice, nekaj
metrov nad nekdanjo traso rimske ceste Akvileja – Emona, ki je na tem odseku še dobro vidna.
Obrambni stolp je bil vključen v prvotni zaporni zid, ki se južno od stolpa vzpenja proti vrhu
Srnjaka (918 m) v dolžini 350 m. Utrdba je bila sestavni del zadnje obrambne linije. V njenem
zaledju je stala le še postojanka Ad Pirum na Hrušici z glavnino vojaških enot (Slovenija –
Turistični vodnik, 1996).
MOŽNOSTI ZA ŠPORT IN REKREACIJO V OBČINI LOGATEC
Pozimi oživi sredi Logatca hrib Sekirica, ki je s smučarskimi skakalnicami in vlečnico privlačno
rekreacijsko območje domačinov in okoliških prebivalcev. Ko je dovolj snega in so temperature
dovolj nizke, se odpre smučišče, uredijo se tekaške proge, začne pa se tudi sezona smučarskih
skokov. Na bližnjem zaledenelem ribniku obstaja tudi možnost drsanja.
Slika 29: Smučišče na Sekirici v Logatcu

Vir: Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007
Leta 1997 je nastala Logaška kolesarska transverzala. Zasnovana je tako, da vključuje zanimivo
turistično ponudbo, naravne danosti ter zanimivosti logaškega dela Notranjske. Dopušča
spoznavanje celotnega območja po delih, kar omogoča načrtovanje večdnevnih aktivnih počitnic.
Namenjena je predvsem ljubiteljem rekreativnega gorskega kolesarjenja. Speljana je po
obstoječih gozdnih, poljskih in malo prometnih lokalnih poteh. Sestavljena je iz šestih odsekov v
skupni dolžini 91 km (Uradna spletna stran Občine Logatec, 2007).
Območje občine Logatec je prepredeno z mnogimi peš potmi. Tako čez območje občine potekajo
krožna Notranjska planinska pot, Geološka pot, Evropska pešpot, Jamarska transverzala ter
Jamarska
pot
Laze
–
Pokojišče
ter
krožna
Logaška
planinska
pot.
Poti potekajo predvsem po obodu občinskega ozemlja in se dokaj dobro povezujejo s sosednjimi
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občinami, sama notranjost ozemlja pa je s pohodnimi potmi manj povezana. Različne poti so na
posameznih odsekih speljane po isti trasi (Planinsko društvo Logatec, 2007).
Karta 18: Notranjska planinska pot

Vir: Planinsko društvo Logatec, 27.12.2007
V novi industrijsko obrtni coni Zapolje v Logatcu je ena najatraktivnejših karting prog v
Sloveniji, saj je možna vožnja pod tunelom in skozi nadvoz. Proga je dolga 450 metrov in široka
med 6 in 10 metrov. Zapeljete se lahko z dobro pripravljenimi štiritaktnimi 270 kubični karti
(Karting Logatec, 2007).
Na isti lokaciji je tudi gostinsko rekreacijski center Zapolje, kjer so bazeni, fitnes, savne, igrišča
za tenis in badminton. Ponujajo tudi možnost učenja različnih plesov, joge in vadbe aerobike. V
istih prostorih je tudi plavalna šola ter masažni in kozmetični saloni (GRC Zapolje, Logatec,
2007)
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4.7. SKRB ZA OKOLJE IN RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI
LOGATEC
V občini Logatec uporablja storitev ravnanja z odpadki približno 93% gospodinjstev. Logaško
komunalno podjetje upravlja deponijo komunalnih odpadkov Ostri vrh, ki je ena izmed
dvanajstih deponij z uporabnim dovoljenjem v Sloveniji. Na Ostrem vrhu na leto odložijo
povprečno deset tisoč ton odpadkov (Pečenik, 2005).
V bližini Logatca namreč še ni vzpostavljen regionalni center za ravnanje z odpadki, saj je bila
ideja zatrta z referendumom v Postojni. Za leto 2008 je bilo predvideno zaprtje deponije Ostri
Vrh v Logatcu, vendar je Ministrstvo za okolje ta rok premaknilo. Na Logaško deponijo namreč
vozijo odpadke tudi iz tako oddaljenih krajev kot so Gorenja Vas – Poljane, Radovljica in
Šmartno pri Litiji, dogovori pa so potekali tudi z občinama Domžale in Vrhnika (Uvalič-Kosijer,
2007).
Slika 30: Deponija Ostri Vrh

Vir: Pagon, 2007
Na področju naselja Logatec in Kalce poteka pobiranje komunalnih odpadkov enkrat na štirinajst
dni za odpadke v individualni gradnji, 2-krat tedensko za gospodinjstva v blokovni gradnji.
Komunalni odpadki iz industrije se odvažajo od 2-krat tedensko do štirinajstdnevno, odvisno od
dogovora s podjetniki in podjetji. Večja proizvajalca odpadkov med podjetji sta KLI in
Valkarton. Relativno velik problem predstavlja pridobitev novih primernih prostorov za
namestitev ekoloških otokov. V celotni občini Logatec je nameščenih 86 ekoloških otokov.
Občina in komunalno podjetje Logatec se trudita z različnimi akcijami vzbuditi pri prebivalcih
okoljsko zavest in izboljšati uvedbo nove celostne podobe ločenega zbiranja odpadkov v občini
Logatec. Komunalno podjetje in predstavniki občinskega urada pa bi morali v bodoče več
pozornosti nameniti iskanju regijske rešitve odlaganja odpadkov (Komunalno podjetje Logatec,
24.5.2007).
Občina Logatec in občinsko komunalno podjetje, skupaj z naseljem Rovte in občinami Vrhnika,
Log-Dragomer in Borovnica, deluje v projektu Čista Ljubljanica, ki naj bi v prihodnosti rešil
problematiko odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod v porečju
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Ljubljanice. Predložila je načrte za rekonstrukcijo in širjenje čistilne naprave, s katerimi želijo
pridobiti evropska sredstva (Projekt Čista Ljubljanica, 2007).
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5. MOŽNOSTI ZA RAZVOJ OBČINE LOGATEC (SWOT
analiza)
SWOT analiza je namenjena opredelitvi najpomembnejših dejavnikov: prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti, ki bi lahko vplivali na prihodnji razvoj občine Logatec. S SWOT
analizo je mogoč pregled problemov in obstoječih možnosti, saj temelji analiza na poznavanju
trenutnega stanja in trendov. Osnovna postopka SWOT analize sta dva. Prvi je analiza razmer, ki
temelji na obstoječih prednostih in slabostih. Drugi postopek pa je analiza razmer, ki je
usmerjena v pregled priložnosti in nevarnosti, ki ugodno ali neugodno vplivajo na razmere in
možnosti za bodoči razvoj.
SWOT analiza za občino Logatec:
PREDNOSTI
SLABOSTI
• ugodna geografska lega
• slabi naravni pogoji za intenzivno
kmetijstvo
• dobra prometna povezanost
• opuščanje in zaraščanje kmetijskih
• vlaganje
domačih
in
tujih
površin
investitorjev v infrastrukturo in
gospodarstvo
• večji posegi v naravo (industrijska
cona)
• dobro razvita obrt in podjetništvo
• črna odlagališča odpadkov v vrtačah,
• dobra
urejenost
komunalnih
jamah,…
storitev
• razvojne razlike med Logatcem in
• bogati naravni viri (gozd)
ostalimi naselji v občini
• ohranjena območja naravne in
• preslaba turistična ponudba
kulturne krajine
• usmerjenost v tranzitni turizem
PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
• povezovanje podjetij in obrtnikov
• ekološko obremenjevanje okolja in
iste panoge (lesarstvo)
posegi v naravo (industrijska cona)
• povezovanje
z
občinami
• ogroženost voda zaradi kraškega
Osrednjeslovenske regije
površja
• ureditev industrijsko – obrtne cone
• neusklajenost
razvoja
različnih
območij občine
• razvoj dopolnilnih dejavnosti v
kmetijstvu,
specializacija
• nasilna urbanizacija vasi (Kalce,
(ekološke in turistične kmetije)
Hotedršica)
• ureditev turistične infrastrukture
• stagnacija domačih podjetij zaradi
(kolesarske poti, ogledi jam,
pomanjkanja vlaganja in pomoči
koliševk,…)
občine

5.1. TRENUTNO STANJE V OBČINI LOGATEC
Največji prednosti občine Logatec sta geografska lega med Notranjsko, Severno Primorsko
Gorenjsko in Osrednjeslovensko regijo. Logaška občina je najbolj vezana na Osrednjeslovensko
regijo, predvsem na Ljubljano, saj je tam zaposlenih največ prebivalcev logaške občine, od tam
pa prihaja tudi največ vlagateljev. Prometne povezave z osrednjo Slovenijo so odlične, saj poteka
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skozi Logatec magistralna cesta, avtocesta, na katerega je možen direkten priključek in železnica,
po kateri poteka tako tovorni kot potniški promet. Komunalne storitve, ravnanje z odpadki in
odnos do varovanja narave je vse boljši, saj Logaška komunalna služba in občina dobro
sodelujeta in veliko vlagata v različne akcije, s katerimi bi okoljsko osvestila prebivalce.
Ker je občina Logatec bogato porasla z gozdom, je že tradicionalno vezana na lesno industrijo, ki
je razvita tudi danes. Poleg lesnopredelovalne industrije je tu veliko obrtnikov, ki se ukvarja z
lesarstvom in predelavo lesa. Predvsem v hribovitem predelu občine je narava dobro ohranjena,
na podeželju pa so še vedno vidne avtohtone podeželske poselitvene značilnosti. Tu ni večjih
onesnaževalcev okolja.
Največja slabost občine Logatec so slabi naravni pogoji za kmetovanje, saj velik del občine
sestavljajo kraške kamnine, na katerih je plitva prst. V Hotedršici in Novem Svetu kmetijstvo
otežuje vrtačast svet. V hribovitem svetu je veliko kmetijskih površin poraslih z gozdom, na
Planinskem polju pa prihaja do nevarnost poplav. Veliko kmetijskih površin je zato opuščenih in
se zaraščajo. Tržna usmerjenost kmetijstva je nizka, večinoma je le samooskrbno. Prav zaradi
tega je podeželje slabše razvito, medtem ko se Logatec s pomočjo zunanjih vlagateljev širi in
razvija ter postaja edini pomemben center občine. Vlaganje v gospodarstvo pa prinaša s seboj
slabost, ki ogroža predvsem naravno okolje. Z gradnjo več kot 50 hektarjev velike industrijsko
obrtne cone, so močno posegli v okolje, posekali gozd, in uničili kmetijske površine. Veliko
grožnjo okolju predstavljajo tudi nenadzorovana odlagališča odpadkov, ki so posejana po celotni
občini, večinoma po vrtačah, jamah in breznih.
Kljub temu, da je bil turizem (predvsem klimatsko – zdraviliški) v preteklosti dobro razvit, je
danes turistična ponudba slaba, premalo je razpoložljive turistične infrastrukture, prav tako pa
vlagajo premalo truda, da bi turiste obdržali za več kot en dan. Primanjkuje tudi znanj o trženju v
turizmu.
5.2. PRIHODNOST OBČINE LOGATEC
Prihodnost občine Logatec je v nadaljnjem povezovanju z občinami osrednje Slovenije, iz katerih
prihaja v Logaško občino veliko kapitala za naložbe. Vlaga se predvsem v novo industrijsko –
obrtno cono Zapolje, kjer so zgradili objekt v katerem je hostel, dvorana za rekreacijo, bar in
restavracija. Velik vlagatelj Intereuropa ima tu špedicijo in poslovne prostore, ostali vlagatelji pa
gradijo tu trgovine in skladišča. S tem se v občini vse bolj razvijajo storitvene dejavnosti
(trgovina, promet,…), povečalo pa se bo tudi število delovnih mest za domačine, ki se zdaj
večinoma vozijo na delo v Ljubljano.
Industrijska proizvodnja v Logaški občini nikoli ni bila močno razvita, več je malih podjetnikov
in obrtnikov, ki se ukvarjajo z isto panogo – lesarstvom, predelavo lesa trgovino z lesnimi
izdelki. Ti podjetniki bi se lahko povezali, specializirali za določene izdelke in storitve. Tako bi
se zmanjšali stroški in lažje bi prodrli na domač in tuji trg.
Ker kmetijstvo v občini Logatec ni donosno zaradi omejevalnih naravnih dejavnikov, se kmetje
počasi že usmerjajo v dopolnilne kmetijske dejavnosti. Na vaseh v Rovtarskem hribovju in na
Medvedjem Brdu je naravno okolje ohranjeno in privlačno, zato bi se morali kmetje odločiti za
turistične kmetije v povezavi z ekološkim kmetovanjem. Vse bolj moderen postaja zdrav način
življenja in prehranjevanja, zato je prihodnost v usmeritvi v sonaravno kmetijstvo in pridelavo
zdrave hrane, z možnostjo direktne prodaje na domu z oznako višje kakovosti.
Ker je turizem v občini v zadnjih letih povsem zamrl, bi morali vlagati predvsem v urejanje
tematskih poti, npr. kolesarske in sprehajalne poti, ki bi jih speljali mimo spomenikov kulturne
dediščine (Logaški grad, Tomažinov mlin in Zemljanke v Hotedršici,…). Zanimive bi bile tudi
učne poti, z možnostjo obiska jam (Vranja, Mrzla, Skednena jama,…) ter učne poti po
Planinskem polju, kot primeru kraškega polja. Občina in kmetje bi se morali povezati in ob
tematskih poteh označiti ponudbo kmetov. Ti bi tržili svoje domače proizvode in ponujali na
svojih turističnih kmetijah prenočišča.
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Nevarnosti, s katerimi se srečuje občina Logatec pri nadaljnjem razvoju, so predvsem v
prevelikih posegih v okolje. Gradnjo industrijsko – obrtne cone bi morali izvajati s čim manjšimi
posegi v okolje, saj je tu občutljiv in ranljiv kraški svet. Še posebej je ogrožena voda v kraškem
podzemlju. S kapitalom, ki prihaja v mesto Logatec, se ta vse hitreje širi in razvija. Nastajajo
novi objekti in nove storitvene dejavnosti, medtem ko se v obstoječo industrijo ne vlaga dovolj.
Zaradi tega je v preteklosti nekaj industrijskih obratov že propadlo (Konfekcija), večji tovarni
(Kli in Valkarton), ki danes še obratujeta, pa že več let stagnirata v razvoju.
Zaradi nižje cene zemljišč in bližine Ljubljane, se za gradnjo stanovanjskih hiš odloča vse več
prebivalcev sosednjih občin. Logatec se je tako začel širiti proti Kalcam, s katerimi je danes že
združen. Vse več novih stanovanjskih hiš je tudi v novem delu Hotedršice, kjer prišleki pri
gradnji hiš ne upoštevajo tradicionalnih elementov gradnje, zato zunanji izgled vasi izgublja
tradicionalno agrarno podobo.
Ostala naselja v občini ostajajo večinoma agrarna in po razvoju zaostajajo za Logatcem. Vse
storitvene dejavnosti so zgoščene v tem mestu, medtem ko oskrbna moč v manjših krajih slabi na
račun Logatca. Tako so ostale le še manjše trgovine, medtem ko storitvene dejavnosti kot je npr.
pošta že zapirajo svoja vrata. Ker večina delovno aktivnih prebivalcev dnevno migrira na delo v
večje kraje imajo možnost koristiti trgovske in druge storitvene ponudbe v naseljih zunaj
domačega kraja.

84

Saša Pagon

Geografija občine Logatec

6. ZAKLJUČEK
Občina Logatec je velika 173 km2 in se nahaja na stičišču alpskega in dinarskega sveta. V
sedanjih mejah obstaja od leta 1970. Območje občine je večinoma pokrito z apnencem in
dolomitom. Le manjše območje okoli Rovt sestavljajo permski in karbonski skladi kremenovega
peščenjaka in glinastega skrilavca. Večje uravnave in polja so zapolnjena s kvartarnimi
sedimenti. V geotektonskem smislu pripada območje Zunanjim Dinaridom, ki tu sestoje iz
Trnovskega in Hrušiškega pokrova.
Ker je večina ozemlja Logaške občine na karbonatnih kamninah prevladujejo kraške oblike in
pojavi. Največje uravnave so Hotenjsko podolje ter Logaško in Planinsko kraško polje. Na njih
so na rečnih nanosih nastale mlade rjave prsti, primerne predvsem za travnike in pašnike. Tik ob
rekah so oglejene prsti.
Na celotnem območju občine je kar 370 votlin, od tega je 30 vodnih jam, 81 suhih jam in 256
brezen. Območje Novega Sveta, Hotedršice in Grčarevskega loga je gosto posejano z vrtačami.
Ta predel je poraščen z gozdom. Proti severnemu delu občine se svet začne vzpenjati v
dolomitno hribovje. Zanj so značilna slemena in erozijske grape ter dolki (dolci). Na dolomitni in
apnenčasti podlagi so nastale plitve rendzine in rjave pokarbonatne prsti. Večinoma so na njih
gozdovi, travniki in pašniki, v vrtačah, dolkih in na uravnavah, kjer je prst debelejša so tudi njive.
Večina rek in potokov občine pripada porečju Ljubljanice. Ker je območje večinoma kraško je
meje porečij in razvodnico težko določiti.
Največji površinsko tekoči vodi sta Unica in Logaščica. Unica izvira v dveh krakih: prvi izvira v
Planinski jami, drugi v Malnih. Ko se združita v Unico teče ta po Planinskem polju in izgine v
njegovem severnem kotu v sistemu požiralnikov in kraških jam. Predvsem jeseni reka poplavlja.
Iz hribovitega dolomitnega zaledja Logatca pritečeta Črni potok in Reka, ki se v Gorenjem
Logatcu združita v Logaščico. Ta teče skozi mesto, njena pot pa se konča v štirih glavnih
požiralnikih Jačke. Poleti ko ni dežja reka večkrat presahne, v deževnem obdobju pa močno
naraste, v preteklosti pa je tudi poplavljala.
Čeprav je dolomitni svet podvržen zakrasevanju, se je na njem ohranil površinski odtok. Manjši
potok je Hotenjka, katere vode se zbirajo v vzpetem dolomitnem svetu Ravnika in Žibrš. V
spodnjem delu Hotedršice potok na stiku dolomita in apnenca ponikne.
Območje občine Logatec spada k zmernocelinskemu podnebju zahodne in južne Slovenije. Od
ostalih območij s podobnim podnebjem se razlikuje po namočenosti, saj leži v območju alpsko
dinarske pregrade, poleg tega pa večino padavin v Slovenijo prinesejo zračne mase iz zahoda in
jugozahoda. V višjih legah se nakazujejo značilnosti gorskega podnebja. Tu pade tudi večja
količina padavin, ki se proti vzhodu zmanjšuje.
Povprečno količino padavin v občini Logatec so izmerili v Logatcu in znaša 1668 mm. V
hribovitem delu občine je letno okoli 200 mm več padavin kot v Logatcu. Okrog 70 dni na
sezono so tla prekrita s snegom.
Povprečne temperature zraka v vzpetem svetu (merjene v Rovtah) so v zadnjih 40 letih znašale
7,8°C. Nekoliko višje temperature so izmerili v istem obdobju v dolinskem svetu in so znašale
8,6°C.
Poselitev občine Logatec sega že v železno dobo v 8. stoletju pred n. št. Že v času rimskega
imperija je potekala skozi takratni Longaticcum cesta, ob kateri so nastajali zaselki. Višje ležeči
gozdnati predeli so bili kolonizirani v 15. in 16. stoletju. Z izgradnjo državne cesto med Dunajem
in Trstom v začetku 18. stoletja se je razvilo furmanstvo, le nekaj deset let kasneje pa je južna
železnica, ki je potekala tudi skozi Logatec, pripomogla k povečanju števila prebivalcev. Od leta
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1869 do leta 2005 se je število prebivalcev podvojilo. Rast števila prebivalcev je bila konstantna
do druge svetovne vojne. Po vojni, ki je v občini terjala velik davek, je število prebivalcev spet
začelo počasi naraščati. Po zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je živelo v občini Logatec 11
343 prebivalcev. Število prebivalcev pa še vedno narašča in se že bliža številu 12 000. Temu
številu veliko prispeva pozitiven naravni prirastek (okoli 4‰) in vse več na novo priseljenih
prebivalcev.
V zadnjih petdesetih letih se je najbolj povečalo število prebivalcev v Logatcu, kjer živi kar 67 %
vseh prebivalcev občine. Večji porast števila prebivalcev je zaznati tudi v Grčarevcu, ki je
privlačen za bivanje zaradi podeželskega okolja, a je obenem le nekaj minut oddaljen od Logatca.
Prav tako se vse bolj širijo Kalce, ki se bodo glede na današnje trende gradnje stanovanjskih
objektov, v prihodnosti povsem združile z Logatcem.
Vse več prebivalcev se izseljuje iz Medvedjega Brda, Novega Sveta, Žibrš in Ravnika. To so
večinoma agrarna naselja, kjer pa so pogoji za kmetovanje zaradi kraškega površja ali prevelikih
naklonov preslabi in ne omogočajo kvalitetnega življenja. Zaradi tega prihaja do staranja
prebivalstva in deagrarizacije.
Ker so na splošno v celotni občini Logatec pogoji za kmetovanje zaradi kraškega sveta,
razgibanega površja, plitve prsti in poraščenosti z gozdom slabi, se je morala občina usmeriti v
industrijo. Ta je temeljila večinoma na predelavi lesa, s katerim je to območje zelo bogato.
Nastali so manjši in večji lesnopredelovalni obrati, izmed katerih je najbolj znan logaški KLI.
Drugo večje podjetje je Valkarton. Še leta 1971 je bilo skoraj ¾ aktivnega prebivalstva
zaposlenega v industriji, po popisu leta 2002 pa je že več kot 50% prebivalcev zaposlenih v
storitvenih dejavnostih. Kmečkega prebivalstva je vse manj (4%), še največ ga je na Planinskem
polju, v naselju Jakovica, kjer so pogoji za kmetovanje najbolj ugodni.
Tudi v prihodnosti se bo občina Logatec vse bolj usmerjala v razvoj storitvenih dejavnosti. Njena
lega v Sloveniji je dobra, veliko prednost predstavlja bližina Ljubljane, prav tako je, predvsem v
mestu Logatec, dobro razvita prometna infrastruktura. Z odpiranjem za naložbe se veliko vlaga v
gradnjo industrijsko – obrtne cone Zapolje v Logatcu, ki se širi in okrog katere nameravajo
zgraditi t.i. Logaško obvoznico. Nova obrtna cona bo prinesla odprtje novih delovnih mest,
zaradi česar Logatec ne bo več samo spalno naselje, kot je bil v preteklosti.
Poleg dobrih strani, ki jih prinaša vlaganje v storitvene dejavnosti in razvoj Logatca, so tu tudi
slabosti. Logatec namreč postaja veliko občinsko središče, na račun katerega stagnirajo in
propadajo manjša naselja v občini (Hotedršica, Laze). V nekaterih naseljih so zaprli poštne urade
in trgovine, saj potreba po njih ni bila več dovolj velika. Ker se večina delovno aktivnih
prebivalcev vozi na delo v drug kraj, uporabljajo vse trgovske in druge storitve izven svojega
domačega kraja.
Zaradi nevarnosti izseljevanja iz podeželja in deagrarizacije, bi morala občina izdelati program in
pomagati podeželskim naseljem. Ker se dandanes poudarja živeti zdravo in aktivno življenje, bi
se morale podeželske kmetije usmeriti v ekološko predelavo in uvesti turistično ponudbo. Z
ureditvijo kolesarskih in pešpoti po hribovitem predelu občine ter uvedbo učnih in turističnih poti
po kraških jamah na Planinskem in Logaškem polju, bi omogočili turistom aktivno preživljanje
prostega časa, na kmetijah pa bi ponudili ekološko pridelano hrano ter prenočišča.
S tem bi se razvijala občina v dveh smereh: mesto Logatec se bo razvijal v smeri storitvenih
dejavnosti, podeželje občine pa bi se usmerilo predvsem v ekološko kmetovanje in kmečki
turizem.
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7. SUMMARY
The municipality of Logatec with its total area of 173 km2 is situated at the junction of the Alpine
and Dinaric region. Its present borders have existed since 1970. The area is mostly covered by
limestone and dolomites. Only a small part of the area around Rovte is composed of Permian and
carbonate layers of quartz and clay slate. Larger depressed areas and fields are filled with
quaternary sediments. In geotectonic sense the area belongs to External Dinarides which are here
composed of Trnovski and Hrušiški pokrov.
The majority of the Logatec municipality area is composed of carbonate rocks, so karst
formations and phenomena are predominant. The largest depressed areas are Hotenjsko podolje
and Logaško and Planinsko polje. In these areas young brown soils were formed in river
deposits. These soils are especially appropriate for meadows and grasslands. Carbonated soils are
found close by the rivers.
The total municipality area comprises as much as 370 caves, out of which 30 are water caves, 81
are dry caves, and 256 of them are abysses. The area of Novi Svet, Hotedršica and Grčarevski
log is known for numerous sinkholes. This part is covered by forest. Towards the north of the
municipality, the landscape starts to ascend into dolomite highlands. The latter are known for
ridges, erosive gorges and dells. Shallow rendzinas and brown carbonated soils were formed on
the dolomite and limestone base. They are mostly covered by forests, meadows and grasslands;
in sinkholes, dells and depressed surfaces, where the soil is thicker, there are also fields.
The majority of rivers and streams of the municipality belong to the Ljubljanica river basin. The
area is mostly karstic, so the borders between river basins and the watershed are difficult to
define.
The largest surface rivers are Unica and Logaščica. Unica has two sources: one in Planinska jama
and the other in Malni. When they join into Unica, the river flows across Planinsko polje and
disappears into its northern part, into the system of swallow holes and karst caves. The river
floods especially in the fall.
Črni potok and Reka flow from the hilly dolomite hinterland of Logatec and join into Logaščica
at Gorenji Logatec. Logaščica runs through the town and its path ends in four main swallow
holes of Jačka. In the summer, when there is no rain, the river dries up several times and rises
again in the rainy period. It also flooded in the past.
Although the dolomite landscape is subject to karstification, the surface effluent preserved. There
is a small stream Hotenjka. Its water is collected in the elevated dolomite landscape of Ravnik
and Žbirše. In the lower part of Hotedršica the stream sinks in contact with dolomite and
limestone.
The municipality of Logatec has a temperate continental climate of western and southern
Slovenia. It differs from other areas with similar climate in its wetness as it is positioned in the
area of Alpine-Dinaric barrier, and the majority of precipitations are brought to Slovenia by the
air masses from the west and southwest. Elevated positions have characteristics of mountain
climate. The level of precipitations in this area is higher and decreases towards the east.
The average precipitation in municipality was measured in Logatec and it amounts to 1668 mm.
In hilly areas of the municipality the annual precipitation level is around 200 mm higher than in
Logatec. The grounds are covered by snow approximately 70 days per year.
Average air temperature in highlands (measured in Rovte) in the last 40 years was 7.8°C.
Somewhat higher average temperature (8.6°C) was measured in the same period in the lowland.
The settlement of the municipality of Logatec dates back to the Iron Age in the 8th century B.C.
87

Saša Pagon

Geografija občine Logatec

In the time of the Roman Empire there was a road which led through Longaticum of that time,
along which small settlements started to develop. Higher woodlands were colonized in the 15th
and 16th century. With the construction of the national road between Vienna and Trieste at the
beginning of the 18th century, carriage transport developed. Only a few decades later the
southern railway which also led through Logatec, contributed to the growth of the population.
From 1869 to 2005 the number of inhabitants doubled. The population growth was constant until
the Second World War. After the war which claimed many lives, the population of the
municipality started to grow slowly again. According to the last census in 2002 the population of
Logatec municipality was 11,343. The number is still increasing and is near 12,000. Positive
fertility rate (4‰) and the increasing number of people moving to the municipality are
contributing to the growth.
In the last 50 years the largest increase in the population was in Logatec which is the home for
67% of all municipality inhabitants. Large population growth is also seen in Grčarevec which is
an attractive place to live because of its rural environment and close proximity to Logatec. Kalce
settlement is also expanding and according to current trends of constructing residential buildings,
it will unite with Logatec in the future.
More and more people are leaving Medvedje Brdo, Novi Svet, Žibrše and Ravnik. These are
mostly agricultural settlements, but conditions for farming are not favourable due to karst surface
or steep inclinations and do not provide quality life. This is the reason for the ageing of the
population and deagrarization.
Conditions for farming in the Logatec municipality are in general poor due to karst formations,
hilly landscape, shallow soil and because the area is overgrown with forests, so the municipality
had to focus on the industry. Industry was mainly based on manufacture of wood which this area
is abundant with. Small and large wood manufacturing plants were set up; the most known
among them was the plant KLI of Logatec. The second largest company is Valkarton. In 1971
almost ¾ of the active population were employed in the industry and after the 2002 census more
than 50% of the population was employed in the service activities. Farming population is
decreasing (4%), the majority of farming households are found in the area of Planinsko polje, in
the village of Jakovica, where conditions for farming are the most favourable.
In the future, the municipality of Logatec will focus in the development of service activities. Its
position in Slovenia is good, the important advantages are proximity to Ljubljana and the
infrastructure, especially in the town of Logatec, is well developed. There are increased
investments in the construction of industrial zone Zapolje in Logatec which is expanding and
around which a bypass around Logatec is planned. The new industrial zone will create new
workplaces and Logatec will no longer be just a commuter town as it was in the past.
Beside positive changes which are the result of investment in service activities and the
development of Logatec, there are also negative ones. Logatec is becoming a large municipal
centre and smaller settlements in the municipality (Hotedršica, Laze) are stagnating and
degenerating as a consequence. In some areas post offices and shops had to be closed down as
the need for them was not sufficient enough anymore. Because the majority of working people
commute to other towns for work, they use all commercial and other service outside of their
home town.
Because there is a danger of people moving from the rural environment and because of
deagrarization, the municipality should create a program and help rural settlements. Today there
is a big emphasis on healthy and active way of life; therefore rural farms should focus in
ecological farming and tourism. By arranging bicycle and footpaths on the hilly area of the
municipality and by creating educational and tourist paths in karst caves on Planinsko and
Logaško polje, the tourists could spend their leisure time actively, and farms would offer
ecologically produced food and accommodation.
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In such a way the municipality would develop in two directions. The town of Logatec would
develop its service activities, and rural environment would focus on eco farming and
development of tourism farms.
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