
KLEMENČA JAMA, STRELOVEC (1763 m)       29.09.2019 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: nedelja, 29.septembra 2019 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         

 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Ljubljana – Dom planincev v Logarski dolini (837 m) – Koča 

na Klemenči jami (1208 m) – Strelovec (1763 m) – Logarska dolina – Novo mesto 

 

Logarska dolina in sosednji Robanov kot spadata med naše najlepše alpske doline. Strelovec 

je zadnji pomemben vrh v grebenu, ki se od Ojstrice polagoma spušča proti severu. Ta 

naravna pregrada med Logarsko dolino in Robanovim kotom je sprva skalnata in ostra, z 

izgubo višine pa postane krotkejša in poraščena z gozdovi. Te prekinjajo posamezne planine, 

pašniki in trate, ki spomladi prekipevajo od planinskega cvetja. Strelovec je zaradi naravnih 

lepot, prijetno senčne poti, lepega razgleda in lahkega dostopa privlačen izletniški cilj, na 

katerem nam niti za trenutek ni žal, da se nismo odpravili kam višje. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali mimo Luč in Solčave do Logarske doline, kjer pri domu parkiramo. S 

parkirišča nadaljujemo po glavni cesti, ki nas vodi preko mostu, za mostom pa nas oznake za Klemenčo jamo 

sprva usmerijo levo na gozdno cesto, le ta pa nas v nekaj minutah pripelje do križišča, kjer nadaljujemo desno 

v smeri Klemenče jame. Od križišča hodimo po cesti le še kratek čas, saj nato nadaljujemo levo po sprva 

široki planinski poti. Nato pa pot preide na pobočje in se postopoma prične vse strmeje vzpenjati. Po uri hoje 

od izhodišča pa prispemo do klopce ob studenčku. Tu strmina popusti, mi pa nadaljujemo rahlo navzgor po 

široki poti, ki nas kmalu pripelje iz gozda. Od tu je le še krajši vzpon po travnatem pobočju do koče. 



Po krajšem postanku v koči nadaljujemo pot mimo najdebelejšega macesna v Sloveniji proti Strelovcu. Ozka 

potka se vzpenja v ključih. Čez 15 minut pri veliki smreki zavijemo desno in se precej strmo vzpenjamo na 

Puklóvc. Pot je lepo nadelana:,stopnice, ograje, klopca…Po četrt ure se ob ograji povzpnemo na ozko sleme 

in se čez 10 minut znajdemo na razcepu, kjer se levo spusti pot proti Strelovcu (40 minut). Spustimo se levo 

ter se pod stenami Ut in po pobočjih pod Movznikom v kake tričetrt ure dvignemo do razglednega grebena 

med Krofičko in Strelovcem, po njem pa do našega vrha. Z vrha bomo sestopili nazaj do koče na Klemenči 

jami in po daljšem postanku v koči še po isti poti v dolino, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev v Novo mesto 

načrtujemo do 19.ure. Kdor ne bo šel na vrh, bo lahko počakal v Koči na Klemenči jami. 
 

 
 

                                                                                                                                           

 
 

 
 

 
www.pd-pohodnik.si             

SKUPAJ HOJE: 5 ur 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 15 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 20 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 26. septembra 2019: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

 


