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2. UVOD 

2.1. Osebna izkaznica krajinskega parka Logarska dolina 
 

Pravna podlaga za ustanovitev in 
upravljanje krajinskega parka 

- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Ur.l. 
SRS, št. 27/87-1324, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, 
št. 5/2000-44, Ur.l. RS, št. 69/2000-3282, 103/2004-4434, 
68/2012-2673 

- Odlok o komunalnih taksah v občini Mozirje, Ur.l. 21/91 
- Dopolnitev Odloka o komunalnih taksah 1994 
- Koncesijska pogodba št. L2/92 o upravljanju s prostorom 

Logarske doline, sklenjena med občino Mozirje in podjetjem 
Logarska dolina d.o.o. 

- Aneks k pogodbi št. L2/92 o upravljanju s prostorom 
Logarske doline 

- Zakon o ohranjanju narave –zon, Ur.l. 56/99 
- Odlok o začasnem upravljanju z zavarovanimi območji 

naravnih vrednot v občini Solčava in aneks k pogodbi št. 
L2/92 

- 23.12.2016 Prekinitev Koncesijske pogodbe z Logarska 
dolina d.o.o. 

- 24.12.2016 upravljanje prevzame Občina Solčava 

Kategorija zavarovanja Krajinski park, od 18.7.1987 
Naravna vrednota državnega pomena  

Velikost krajinskega parka 24,38km2; Kulturna krajina obsega Logarsko dolino, vzhodno od 
Matkovega kota, jugozahodno od Solčave. 

Število varstvenih in ožjih 
zavarovanih območij 

Naravna dediščina – Register naravne dediščine št. 406 V,    

Število zavarovanj kulturne 
dediščine v krajinskem parku  

Status nepremične kulturne dediščine, Register nepremične 
kulturne dediščine št. 22983 

Število prebivalcev v krajinskem 
parku 

35 

Obdobje veljavnosti načrta 
upravljanja 

1 leto 

Ime upravljavca Režijski obrat Občine Solčava 

Naslov Solčava 29, 3335 Solčava 

Telefon in fax tel:+386 (0)3 839 27 50 / fax: +386 (0)3 839 27 55 

E-mail obcina@solcava.si 

Spletna stran www.solcava.si 
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Karta zavarovanega območja krajinskega parka Logarska dolina 
 

 
 
Vir: http://www.logarska-dolina.si/ 

 
 

 

 
Vir: Narava v krajinskem parku Logarska dolina; T.Gerl 

 

http://www/
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3. PREDSTAVITEV 
 

Igra narave je Logarsko dolino ustvarila globoko v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp in jo obdala s preko 2000 m 
visokimi vrhovi (Krofička, Ojstrica, Planjava, Brana, Turska gora, Rinke,…). Današnjo slikovito podobo Logarske 
doline je ustvaril ledenik v zadnji ledeni dobi. 
      
Dolina je dolga 7 km, široka v povprečju 250 m. Delimo jo v tri dele. Za Log in Plest so značilne travnate zelenice, 
Kot pa je pretežno poraščen z gozdom. Za zeleno kuliso gozda se razlega veličastno šumenje slapa Rinka. 
 
Privlačnost Logarske doline odseva v prvobitnosti okolja ter v številnih naravnih zanimivostih, ki privabljajo 
ljubitelje narave. Svoj pečat so prostoru vtisnile tudi kmetije, ki so skozi stoletja ustvarjale kulturno krajino. 
Ravno sožitje med človekom in naravo je tista vrednota, ki jo danes najdemo le redkokje.     
 
Zaradi omenjenih vrednot, je bila Logarska dolina leta 1987 razglašena za krajinski park. Park obsega celotno 
dolino do grebenov gora, skupaj v velikosti 24,38 km2. Svojo podobo gradi na sonaravnem trajnostnem razvoju 
ter na kakovostni turistični ponudbi. 
 
Zaradi čudovite lege predstavlja odlično izhodišče za številne atraktivne izlete na vrhove Kamniško-Savinjskih 
Alp. 
 

3.1. Narava  

Krajinski park Logarska dolina je izjemno bogat z različnimi naravnimi oblikami. Geološka podlaga, ledeniško 
delovanje ter drugi zunanji dejavniki so skozi čas ustvarili čudovite podobe. Med njimi je najlepša sama 
Logarska dolina z izjemnimi razgledi na ostenja gora ter ledeniško preoblikovano dno z menjavo travnikov in 
gozda. Logarska dolina je poznana po številnih slapovih, med katerimi spada slap Rinka med najvišje prosto 
padajoče slapove v Sloveniji. Na strmih pobočjih je narava ustvarila polno zijalk. 

Dolina ter pobočja se ponašajo tudi s pestrostjo gorskih cvetic, med katerimi je precej redkih ali celo ogroženih 
vrst. Na Okrešlju, botanični oazi, ter drugod v parku lahko občudujete lepi čeveljc, kranjsko lilijo, avrikelj, 
zoisovo zvončico, svišče, planiko, kamniško murko. 
Naravna pestrost se odraža tudi v množici zavarovanj, saj je na območju parka 7 naravnih spomenikov ter kar 
35 naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena. 

 

3.2. Naravne znamenitosti 

V sami Logarski dolini je preko 40 naravnih vrednot, od slapov, skalnih stolpov, votlin, spodmolov, do 
ledeniških balvanov, dreves izjemnih dimenzij, flore in favne. Izpostavljamo najpomembnejše. 

 Logarska dolina – ledeniška dolina v povirju Savinje v Savinjskih Alpah 
 Naravni spomenik Izvir Črne je drugi izvir Savinje. Voda privre na dan v obliki močnih izvirov izpod skal 

temnosivega apnenca. Na površje prihaja zaradi nepropustne gline, ki jo je za sabo pustilo ledeniško jezero. 
Del vode (izviri v Studencih) prihaja na svetlo v regulirani glavni strugi, ki je do tu pretežni del leta suha. V 
spodnjem delu Loga se pridruži še Jezera iz Matkovega kota. Pobočje pod izvirom je značilna ledeniška 
morena. Tu lahko uspeva smreka s svojimi plitvimi koreninami, ki se dobesedno prisesajo na razmetano 
skalovje in zasidrajo drevo. 

 Savinja od izvira do Ljubnega – Vodotok z obrežnim pasom v Zgornji Savinjski dolini od Logarske doline do 
sotočja z Ljubnico 

 Logarjeva lipa ima obseg 485 cm in višino 25 m 
 Okrešelj je ena najlepših krnic v Sloveniji 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crna,_Savinja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morena
https://sl.wikipedia.org/wiki/Smreka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Okre%C5%A1elj
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 Plesnikov brest ima obsegom 370 cm in višino 25 metrov 
 Rastovški slap 
 Naravni spomenik Slap Palenk se zlasti po dežju spušča 78 m globoko v slapovih in slapiščih 
 Naravni spomenik Slap Rinka pada v ozkem pramenu čez ledeniški prag 90 m globoko 
 Naravni spomenik Golica v Krejdi je izjemen primer erodiranih sedimentov iz kvartarja, zadnje geološke 

dobe, ki se je začela 3 milijone let nazaj. Kaže nam, da je dno doline v Kotu pokrito z drobnozrnatim 
gradivom, trdno zlepljenim z rdeče-rjavim lepilom, sestavljenim iz peska in sige. S tem gradivom je bilo 
zapolnjeno dno kota, preden je led prekril dolino 

 Melišče pod Planjavo – Melišče pod severno steno Planjave, rastišče lepega čeveljca 
 Soteska Palenka – Soteska potoka Palenk, desni pritok Savinje v Logarski dolini 
 Okno v luknji – Naravno okno na Zabrložnici 
 Savinja s pritoki 
 Strelovec – Krofička – greben nad vzhodno stranjo Logarske doline z zanimivo floro 
 Matkov kot – Logarska dolina – gozdni rezervat na grebenu med Logarsko dolino in Matkovim kotom 
 Klemenškova planina – Gozdni rezervat v Logarski dolini 
 Zgornja Vranička zijavka – jama v Logarski dolini 
 Icmankova planina – smreka 
 Savinjsko sedlo – Križ – Okno 
 Štajerska Rinka – konglomeratni stolp 
 Menih – skalni osamelec pod steno Turske gore 
 Planjava – naravno okno – naravno okno v grebenu Planjave 
 Rjava peč – zijavka pod severno steno Planjave 
 Spodmol pri Luknji – spodmol v apnenčasto brečastem 
 Brložniška čer v levi ledeniški moreni pod Zabrložnico 
 Brložniški dedec – skalni osamelec v desni ledeniški moreni pod Zabrložnico 
 Brložniška votlina – Votlina v steni, preko katere pada slap Rinka 
 Brložnica – slapovi; slapovi na potoku, ki izvira v Brložniški votlini 
 Na razpotju – balvan – ledeniški balvan na levi strani Ivovca, desnega pritoka Savinje v Logarski dolini 
 Ivovec – polje balvanov; ledeniški balvan na levem bregu Ivovca, desnega pritoka Savinje v Logarski dolini 
 Spodmol pod tunelom – spodmol v Logarski dolini 
 Slap pod tunelom – slap pod Klemenškovo planino v Logarski dolini 
 Slapova pod Zakronjem – slapova med Zakronjem in Spodnjim Pavlinovim Koglom v Logarski dolini 
 Logar – polje balvanov; polje ledeniških balvanov severno od Logarja v Logarski dolini na sotočju Črne in 

Jezere 
 Klemenča jama – macesna; macesna na Klemenči jami nad Logarsko dolino 
 Ivovec – slap; slap na potoku Ivovec, desnem pritoku Savinje v Logarski dolini 
 Sušica; potok nad desnim bregom Savinje v Logarski dolini 
 Rastovški skok; slap na Rastovškem grabnu, desnem pritoku Savinje v Logarski dolini 
 Dedec s čepico – skalni osamelec nad Logarsko dolino 
 Za Ogradcem – okno; okno v brečasti steni in brečasti čok v Logarski dolini 
 Orlovo gnezdo – spodmol; Spodmol pri Orlovem gnezdu pri slapu Rinka 
 Zaspani hriber – naravni okni; naravni okni v previsni stopnji iz breče pod Okrešljem 
 Spodnja Vranička zijavka – jama v Logarski dolini 
 

3.3. Kulturne znamenitosti 

1. Kašča oz. stara kašta, kot ji pravijo domačini, stoji ob glavni cesti nasproti Doma duhovnih vaj. Spada med 
značilne shrambne stavbe hribovitega sveta Zgornje Savinjske doline. Nastala je v prvi polovici 19. stoletja. 
Dolgo časa je bila zapuščena, danes pa služi potrebam turizma. 

2. Današnji Dom duhovnih vaj je bolj poznan kot dom sester Logar. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rastov%C5%A1ki_slap&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slap_Palenk&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slap_Rinka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Erozija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sediment
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kvartar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesek
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Siga&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zgornje_Savinjska_dolina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._stoletje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dom_sester_Logar&action=edit&redlink=1
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3. Kapela Kristusa Kralja stoji pri vhodu v dolino, prvotne načrte sta izdelala Ivan Vurnik in Jože Plečnik. Te 
načrte je zidarski mojster Martin Golob predelal ter kapelo tudi postavil. Sezidana je bila v letih 1930 in 
1931. V zvoniku visi zvon iz finega brona, težak 140 kg. Vlit je bil leta 1668 v Celovcu, visel je v gradu 
nekdanjih celjskih grofov v Žovneku pri Braslovčah. V kapelo je bil slovesno nameščen leta 1969, tristo let 
po tem, ko je bil vlit. 

4. Stalna razstava o Potočki zijalki je bila odprta leta 1996. Nahaja se v prostorih gostišča in muzeja Firšt, 
povsem na začetku doline. Razstava je posvečena raziskovalcu prof. dr. Srečku Brodarju. 

5. Olcarska (gozdarska) bajta je opremljena z zbirko orodja in priprav, ki so jih nekoč uporabljali gozdni 
delavci. 

6. Planšarija v Logarskem kotu je domačija, kjer se je ohranila tradicionalna zasnova in arhitektura kmetije, 
ki je bila nekoč značilna za vse velike posesti. Kašči, koča, hlev in žaga so dragocena kulturna dediščina. 

7. Podbrežnikova kapela 
  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vurnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/1930
https://sl.wikipedia.org/wiki/1931
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bron
https://sl.wikipedia.org/wiki/1668
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celovec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_grofje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_%C5%BDovnek
https://sl.wikipedia.org/wiki/1969
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stalna_razstava_o_Poto%C4%8Dki_zijalki
https://sl.wikipedia.org/wiki/1996
https://sl.wikipedia.org/wiki/Muzej
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Razstava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sre%C4%8Dko_Brodar
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ka%C5%A1%C4%8Da&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlev&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaga
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4. Poročilo prihodkov za leto 2018 

Računsko sodišče RS, ki je opravljalo revizijo pravilnosti poslovanja, v delu, ki se nanaša na komunalno takso 
za vstop in ogled KP Logarska dolina, nam je izdalo negativno mnenje. Računsko sodišče je Občini naložilo, da 
uredi pravne podlage skladno s 46. členom zakona, saj Občina po predhodnih določbah zakona, upravlja z 
naravno vrednoto državnega pomena. Istočasno nam je še naložilo, naj namenimo večjo pozornost nadzoru 
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti. 

Junija smo na Vlado RS in MOP posredovali pobudo za sklenitev dogovora o varstvu naravnih vrednot 
državnega pomena v Krajinske parku Logarska dolina. 

Z Markotom Starmanom, pravnim svetovalcem, smo sklenili pogodbo za projektno vodenje in celovito pravno 
svetovanje pri ureditvi zavarovanja naravne vrednote državnega pomena Krajinski park Logarska dolina. 

Pripravili smo osnutek Odloka o zavarovanju KP Logarska dolina in predlog sporazuma med Občino in MOP po 
49. členu ZON. Dogovori in usklajevanja še vedno potekajo. Sodelovanje in podporo nam nudi tudi ZRSVN OE 
Celje. 
 

Na osnovi določil Zakona o ohranjanju narave in Odloka o komunalnih taksah v Občini Solčava se za obisk 

Krajinskega parka Logarska dolina in za ogled namenjenih naravnih in kulturnih zanimivosti v zavarovanem 

območju zaračunava vstopnina. 

Vstopnina plačniku omogoča parkiranje za čas bivanja v Logarski dolini, ogled naravnih in kulturnih 

znamenitosti, uporabo rekreacijskih površin in uživanje v neokrnjeni naravi, na katero smo domačini zelo 

ponosni. 

Režijski obrat Občine Solčava je začel s pobiranjem vstopnine dne 29. aprila 2017. Iz tabele so razvidni prihodki 

blagajn od pobrane vstopnine na vstopni točki in prodaje v TIC-u po mesecih.  

Prihodek od pobrane vstopnine na vstopni točki je 150.118,64€ brez DDV. 

Prihodek od prodaje v TIC-u je 1.721,76€ brez DDV. 

Prihodki od plačanih vstopnin po izdanih računih so v višini 969,06€ brez DDV. 

V obravnavanem obdobju je v dolino vstopilo naslednje število vozil;  

Mesec avto avtobus kombi motor LETNA 

april 1.307 9 25 138 23 

maj 2.081 56 52 187 46 

junij 2.028 54 53 282 25 

julij 4.508 15 130 370 19 

avgust 6.930 24 272 403 10 

september 2.410 29 135 219 2 

oktober 981 24 22 53 0 

november           

SKUPAJ 2018 20.245 211 689 1.652 125 

Skupaj 2017 20.091 207 740 1.417 193 
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Sprejeta so pravila zaračunavanja. Zaračunavanje vstopnine mora biti enako pravično do vseh turističnih 

objektov v dolini. 

Organizatorji ter gostinski objekti kjer je bil dogodek so na predpisanih obrazcih podali pisne vloge za 

brezplačen vstop v krajinski park za;  

- 959 avtomobilov, 

- 86 avtobusov, 

- 3 kombija in 

- 50 motorjev. 

Razdeljeno je bilo 391 Letih nalepk, ki so jih brezplačno prejeli: 

- družbeniki podjetja Logarska dolina 

- poslovni partnerji gospodarstva in Občine 
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5. JAVNA INFRASTRUKTURA 
 

5.1. Promet in prometna infrastruktura 
 

Lokalna cesta Sestre Logar-Rinka, ev. št. ceste 23402,  je speljana po dnu Logarske doline in meri 7.315 m. Leta 
2000 je bila cesta prekategorizirana iz državne v občinsko cesto. Del ceste je v slabem stanju in je potrebna 
temeljite obnove. V letih 2011 – 2014 so bili sanirani najnevarnejši odseki, bankine in odvodnjavanje ter nasut 
pesek na parkirnih prostorih. Občina Solčava je v letu 2014 rekonstruirala most pri  penzionu Na razpotju, v 
letu 2016 pa je rekonstruirala most pri vstopu na območje Plest – pri počitniškem domu Cinkarne Celje ter k 
pristopila sanaciji dela ceste v dolžini 785 m , na odseku od čistilne naprave Plest do Penziona na Razpotju. 
Sanacija je bila izvedena po postopku hladne reciklaže, z enoslojnim asfaltom in ureditvijo bankin.  
 
Po letu 1990 se je turistični obisk v Logarsko dolino z osebnimi motornimi vozili močno povečal. Povečanje 
motornega prometa je negativno vplivalo na naravno okolje in kmetijske površine v krajinskem parku. Zaradi 
neurejene prometne infrastrukture – cesta, parkirišča, se je pokazala potreba po osnovni ureditvi vstopne 
cone, parkirišč in prometne signalizacije. K prvim aktivnostim so v Logarski dolini pristopili že leta 1991. Leta 
1992 je podjetje Logarska dolina pridobilo koncesijo za upravljanje s krajinskim parkom Logarska dolina. S tem 
so bili dani pogoji za pripravo potrebnih aktov za zaračunavanje vstopnine ter ureditev infrastrukture. S 
pridobitvijo sredstev iz programa Phare v letih 1999-2000, DRSC in sredstvi podjetja, so v okviru projekta 
Umiritev motornega prometa v krajinskem parku Logarska dolina celovito preuredili vstopno cono z novim 
križiščem, regulirali strugo  Jezere,  ter postavili potrebno infrastrukturo na vstopni coni.  
 
V okviru ureditve prometne in turistične infrastrukture  so uredili parkirišče Podbreg, Lašekar, parkirišče pri 
cerkvi Kristusa Kralja, 110 parkirnih mest pa je bilo urejenih na območju Rinke, Logarskega kota, Doma 
planincev, stare poti na Klemenčo jamo in Hoša.   
 
 
Poročilo o delu v letu 2018 
 
Na lokalni cesti, javnih poteh in parkiriščih je bilo potrebno večkrat izvesti nujna vzdrževalna dela. V mesecu 
avgustu smo zaposlili še eno osebo za pomoč pri urejanju javne komunalne in turistične infrastrukture v parku. 
 
Na parkirišču Podbreg je bilo še vedno možno parkiranje, vendar je bilo v tem letu zaradi spravila lesa oteženo 
zaradi naravne nesreče v decembru 2017. Spravilo lesa še vedno poteka. 
 
Nabavili smo novo električno vozilo znamke RENAULT KANGOO Z.E. 
  
 

5.2. Komunalna infrastruktura 

5.2.1. Kanalizacijsko omrežje in ČN Plest 
V letu 1996 je podjetje Logarska dolina d.o.o.,  pristopilo k izgradnji čistilne naprave za 300 enot, s cca 2.500 
m kanalizacijskega omrežja. V letu 2001 je potekala širitev do Doma planincev v dolžini 1.200 m, leta 2004 pa 
je bila izvedena tehnološka posodobitev. Podjetje je za investicijo najelo bančni kredit ter finančni prispevek 
PD Celje matica, Hotela Plesnik, Kovinotehne, Cinkarne Celje ter gojitvenega lovišča Kozorog Kamnik. Za  
upravljanje, vzdrževanje, financiranje in urejanje drugih zadev, ki so povezane z obratovanjem ČN Plest, je 
podjetje Logarska dolina d.o.o., dne  30.8.1996 sklenilo pogodbo s takratnimi financerji čistilne naprave. 
Objekti, ki so priključeni na ČN Plest so izven območja aglomeracije in po trenutno veljavni zakonodaji občina 
ni dolžna poskrbeti za opremljanje gospodinjstev, ki ležijo izven aglomeracije.  
Ker je problematika ustreznega delovanja ČN vseskozi prisotna, je Občina Solčava v letu 2013 naročila Oceno 
delovanja ČN Plest.  
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Ugotovitve ob pregledu ČN Plest: 
- Ob prihodu na ČN je bilo zaznati močan neprijeten vonj, značilen za nedelujoče čistilne naprave 
- V dotočnem kanalu (pred ČN) je prisotnih zelo veliko usedljivih trdnih delcev (pesek, kamenje in blato), 

ki so črno obarvani, kar nakazuje, da v kanalu zastajajo in gnijejo 
- Sito je dobro delujoče, brez posebnosti 
- V maščobniku so velike količine maščob, ki so glavni povzročitelji smradu 
- V prezračevalnem bazenu je vpihovanje zraka preveč intenzivno 
- V prezračevalnem bazenu ni aktivnega biološkega blata 
- Črpanje povratnega blata v prezračevalni bazen ne poteka 
- Posnemanje blata v naknadnem usedalniku se dobro izvaja, ne poteka pa črpanje blata v bazen za 

blato 
- V bazenu za blato ni blata, potopna črpalka ni v delovanju 

 
Zaključki: 
Iz podatkov analize in meritev je razvidno, da je naprava presegala predpisane mejne vrednosti na iztoku pri 
parametrih  BPK5 in KPK (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav 98/2007). 
Prav tako je naprava dosegala nizke učinke čiščenja pri parametrih BPK5 in KPK. Takšni učinki so značilni za 
mehansko čiščenje odpadne vode. Pri parametrih neraztopljene snovi in amonijev dušik pa so vrednosti na 
iztoku celo višje kot na vtoku. Glede na rezultate analiz na vtoku ČN, spada odpadna voda po vrsti odpadne 
vode, med koncentrirane oz. organsko zelo obremenjene, vendar lahko razgradljive. Razmerje KPK/BPK5  je 
1,5, kar je tipično za komunalno odpadno vodo. Zaradi teh lastnosti dotekajoče odpadne vode bi morala 
naprava ob pravilnem delovanju zagotavljati dobre učinke čiščenja, iztočne vrednosti pa ustrezati zakonsko 
predpisanim.  
Naprava ne dosega ustreznega čiščenja odpadne vode, ker v prezračevalnem bazenu ni prisotno aktivno 
biološko blato. Pri mikroskopskem pregledu združbe mikroorganizmov v aktivnem blatu smo določili prisotnost 
indikatorjev čiščenja, vendar v zelo majhnem številu, kar prav tako kaže na prenizko organsko obremenitev 
sistema. V tem bazenu ne poteka črpanje povratnega blata, kar je pogoj za ustrezno delovanje naprave. 
Zaradi neustreznega čiščenja maščobnika in odvažanja maščob je prisoten smrad na in okoli celotne naprave.        
Občina Solčava je v letu 2015 pridobila strokovno oceno variantnih rešitev razširitve obstoječega sistema za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Solčava ter presojo za Logarsko dolino ter ostala območja občine. 
Iz obravnavanih predlogov je razvidno, da investicija v čistilno napravo ni upravičena.  
Občina je v okviru razpoložljivih finančnih sredstev dolžna občanom pomagati pri urejanju komunalne 
infrastrukture na območjih izven aglomeracij. 
 
Poročilo o delu v letu 2018 
 
Tudi v letu 2018 smo skrbeli za ČN Plest. Pokrivali smo stroške delovanja in monitoringa. 
 

5.2.2. Vodovodno omrežje 
Za opravljanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na območju Plest – Logarska dolina, je bila 
22.7.2014 za obdobje 10 let sklenjena koncesijska pogodba s podjetjem Plest d.o.o. Vodovodno omrežje je 
zastarelo in ne zadošča potrebam, zato je Občina Solčava v letu 2016 pristopila k izdelavi dokumentacije. Z 
uporabniki vodovodnega omrežja v Logarski dolini  je Občina Solčava sklenila Pismo o nameri za gradnjo 
novega vodovoda. Pridobila je vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja 
kot gospodarska javna služba iz vodnega vira Vodotok Ivovec v obsegu 0,5 l/s oziroma 9.000 m3 letno. 
Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno spomladi 2017, sama izgradnja pa se bo začela, ko bodo zagotovljeni viri 
financiranja.  
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Poročilo o delu v letu 2018 
 

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za vodovod Logarska dolina ter  izvedli izgradnjo zajetja in novega 
vodohrana. Nov cevovod je zgrajen do kurilnice PLEST, kjer je priključien na obstoječi vodovod. 
 
 
 

5.2.3. Zbiranje in odvoz odpadkov 
Na območju parka je bilo po podatkih koncesionarja PUP Saubermacher nameščenih 8 posod v velikosti 700 
litrov – 4 za mešane komunalne odpadke, 2 za mešano odpadno embalažo in 2 za steklo. Polovica posod je 
bila nameščenih na obračališču Rinka, ostale posode so bile nameščene na drugih lokacijah po dolini.  
 
Občina Solčava bo sklenila novo pogodbo s koncesionarjem PUP Saubermacher. Gospodinjstva v parku in 
turistični obrati morajo imeti individualne pogodbe.  
 
Občina bo v bodoče obiskovalce z osveščanjem spodbujala, da bodo v parku puščali čim manj odpadkov in jih 
odnesli s seboj, odpadke, ki pa bodo ostali v dolini, pa skrbno ločevali. K temu je treba nenehno spodbujati 
tudi turistične ponudnike, da pri svojih gostih ustrezno poskrbijo za ločevanje odpadkov.  
 
 

Poročilo o delu v letu 2018 
 
Sklenjeno imamo pogodbo za odvoz odpadkov s koncesionarjem PUP Saubermacher. V letošnjem letu smo 
dodatno izvedli odvoz kosovnih odpadkov, ki so bili že več let shranjeni na deponiji. 
 
Kemični WC-ji so nameščeni na vstopni točki, na parkirišču Podbreg in pri TIC-u. Pod slapom Rinka je nameščen 
kontejner. 
 
Konec oktobra nas je zopet zajel močan veter, ki je odpihnil 2 WC-ja pri TIC-u. Ostanke smo pobirali po celotni 
dolini. Najemodajalec, VIGRAD, je želel odgovornost prenesti na upravljavca parka ter tako zaračunati uničene 
WC kabine. Računa še niso izstavili. V primeru, da ga bodo, ga bomo zavrnili. 
 

5.3. Turistična infrastruktura 

5.3.1. Vstopna točka 
Vstopna točka je urejena z odstavnim pasom in označena s prometno signalizacijo, kjer se vozila ustavijo in se 
zaračuna  vstopnina.  Za shranjevanje dokumentacije je postavljena majhna lesena hiška. Vstopnina se pobira 
na prostem. V primeru močnejšega dežja se vstopnina ne pobira. Informatorji pri pobiranju vstopnine 
obiskovalcem nudijo tudi potrebne informacije in obiskovalcem delijo promocijsko gradivo.  
Pred začetkom pobiranja vstopnine v letu 2017, bomo za informatorje organizirali krajše izobraževanje. 
 
Poročilo o delu v letu 2018 
 
Za pobiranje vstopnine smo zaposlili študente. Nabavljena je bila delovna uniforma in več majic z emblemom 
KP Logarska dolina. 
 
Postavili smo novo montažno hiško, v kateri je nameščen kemični WC. Notranjost hiške smo na novo opremili.  
 
Pridobili smo predloge in ponudbe za postavitev ramp na vstopni točki. Tako želimo digitalizirati upravljanje s 
krajinskim parkom. Investicije še nismo začeli izvajati, saj smo v fazi urejanja pravnih podlag za upravljanje s 
Krajinskim parkom Logarska dolina. 
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5.3.2. TIC Logarska dolina 
TIC Logarska dolina se nahaja ob vstopu na območje Plest, v urejenem notranjem delu lesene kašče. Opremljen 
je z elektronskimi mediji. Informator daje obiskovalcem potrebne informacije o turističnih ponudnikih, 
možnostih rekreacije, dodatne turistične ponudbe, o tematskih pohodnih in planinskih poteh, o prireditvah, 
kulturnih in naravnih znamenitostih zgodovini ter o življenju in delu domačinov. Naloga informatorja je 
predvsem tudi osveščanje obiskovalcev, da se nahajajo v občutljivem naravnem okolju ter da s svojimi dejanji 
lahko pozitivno vplivajo na ohranjanje narave.   
 
Poročilo o delu v letu 2018 
 
Delo TIC-a je organiziral zaposleni delavec ROOS-a, ki je zadolžen za krajinski park Logarska dolina,  koordiniral 
je delo na vstopni točki ter vse ostale aktivnosti, ki so se izvajale na območju parka. Njegova naloga je tudi, da 
sodeluje pri koordinaciji večjih športnih in turističnih prireditev (redarska služba …).  
 
Urejal je tudi spletne strani KP Logarska dolina in vse objave na Facebook strani. 
 
Na vstopni točki smo v mesecu avgustu in septembru oddajali v najem električne skiroje, vendar dejavnost ni 
bila rentabilna.  
 
 

5.3.3. Poti po Logarski dolini 
 Tematska pot po Logarski 

Pot po Logarski je naravoslovno-etnografska pot, ki vodi skozi čudovite kotičke ohranjene narave in kulture 
Krajinskega parka Logarska dolina. Med njimi so drugi izvir Savinje, mogočni skalni balvani, olcarska in oglarska 
bajta, lovska preža, brin velikan in številni drugi, vrhunec poti pa je pri slapu Rinka. 
Izhodišče: 1 km po vstopu v Krajinski park Logarska dolina (poti pa se lahko pridružite na več mestih vzdolž 
doline in tako po želji skrajšate pot) 
Zahtevnost: lahka, naravoslovno-etnografska pot 
Trajanje: 3 ure (celotna pot v eno smer, 7 km) 
Posebnosti: ledeniška alpska dolina – Logarska dolina in slap Rinka. 
 
Poročilo o delu v letu 2018 
 
V tem letu so se predvsem odstranjevale posledice naravne nesreče, ki nas je prizadela decembra 2017. 
Posamezni odseki poti so bili očiščeni in tako ponovno prehodni. Žal pa je še vedno del poti neurejen in zaprt 
za obiskovalce. 
 
V izdelavi je načrt interpretacije za pot po Logarski dolini, z izhodišči za trženje in ureditev sistema za 
usmerjanje obiskovalcev. Del lesene ograje je že saniran. V izdelavi so nove table in klopi. 
 

 Pot do slapu Rinka 
Slap Rinka se nahaja v zatrepu doline – od parkirišča na koncu asfaltne ceste ga po enostavni označeni poti 
dosežete zgolj v 15 minutah. Slap Rinka pada preko široke stene, s svojimi 90 m pa velja za drugi najvišji slap v 
Sloveniji. 
Izhodišče: parkirišče na koncu doline, po vstopu v Krajinski park Logarska dolina 
Zahtevnost: lahka sprehajalna pot 
Trajanje: 15 min 
posebnosti: slap Rinka, 90 m 
 
Poročilo o delu v letu 2018 
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Na poti do slapa Rinka smo izvajali nujna vzdrževalna dela, potrebna so obsežnejša investicijska dela. 
 

 Planinska pot na Okrešelj 
Pot vodi od parkirišča in obračališča Rinka, mimo slapu Rinka in nad njim proti Okrešlju. Ob poti je prvi izvir 
reke Savinje. Na vrhu, kjer je Frischaufov dom, se odpre manjša dolina pod vršaci Kamniško-Savinjskih Alp, 
planinci z več izkušnjami se lahko odpravijo čez Kamniško in Savinjsko sedlo na Jezersko in do Kranjske koče 
na Ledinah (na planoti Ledine – ledenika pod Skuto). 
Izhodišče: od slapa Rinka naprej, proti Okrešlju 
Zahtevnost: srednje zahtevna planinska pot 
Trajanje: 1 h 
Posebnosti: Okrešelj – ledeniška krnica z izjemno planinsko floro, Ledine, ledenik, izvir Savinje 
 

 Planinska pot na Klemenčo jamo 
Začetkov poti na Klemenčo jamo je več, pot mimo Pravljičnega gozda pri Penzionu na Razpotju ali pa od Doma 
planincev v Logarski dolini. Lahko pa pridemo na Klemenčo jamo tudi iz Icmankove planine, Korošice … 
Klemenča jama je majhna alpska krnica, umeščena pod tamkajšnje najvišje vrhove (Ojstrica, 2350 m).  
Izhodišče: mimo Pravljičnega gozda pri Penzionu na Razpotju ali pa od Doma planincev v Logarski dolini 
(parkirišče pri spomeniku Johannesu Frischaufu in Franu Kocbeku) 
Zahtevnost: srednje zahtevna planinska pot 
Trajanje: 1 h 
Posebnosti: najdebelejši macesen v Sloveniji, ledeniška krnica pod Ojstrico 
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6. VSTOPNINA 
 
Odlok o komunalnih taksah v Občini Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinsjkih občin 7/2005) s spremembami, 
»dovoljuje-predpisuje« pobiranje vstopnine v Logarsko dolino. 
 
Sredstva vstopnine bodo uporabljena za: 

- delovanje nadzorno informacijske službe 
- razvoj turistično informacijskega centra 
- izvedba tradicionalnih prireditev 
- urejanje komunalne in turistične infrastrukture 
- upravljanje z obiskom 
- varovanje naravne in kulturne dediščine 
- sodelovanje z zavodi , institucijami doma in v tujini, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem 
- turistična promocija vrednot krajinskega parka in Solčavskega 

 

6.1. Višina vstopnine v krajinski park 
Predlagana bruto cena vstopnine za motorna vozila v letu 2017: 

Motorno vozilo Vstopnina v EUR 

osebni avto 7,00 

avtobus 30,00                                                       

kombi 8,00                                         

motorno kolo 5,00                

letna nalepka osebni avto 20,00     

Letna nalepka kombi 50,00 

 
 

6.2. Čas pobiranja vstopnine 
 
V juniju, septembru in oktobru se vstopnina med tednom pobira od 9:00 do 16:00 ure, ob vikendih in praznikih 
pa od 8:00 do 17:00 ure.  
V juliju in avgustu se vstopnina pobira od 7:00 do 18:00 ure. 
 
Poslovni čas TIC : do 15.7. in po 20.8. bo odprt med 9.00 in 14.00 uro. V glavni sezoni med 15.7. in 20.8. ter ob 
praznikih, med 9.00 in 16.00  uro; ob petkih in sobotah v tem času bo TIC odprt do 17:00 ure.  
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7. VARSTVO NARAVE, OHRANJANJE DEDIŠČINE IN IZJEMNE KRAJINE  

Na področju varovanja narave v KP logarska dolina je Občina Solčava uskladila aktivnosti z ZVN OE Celje. 

 
Pri varovanju narave in ohranjanju dediščine je potrebno upoštevati tradicionalna znanja, materiale, pravo 
mero vključevanja v turistično ponudbo. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje z Zavodom za varstvo narave 
in Zavodom za varovanje kulturne dediščine.  
Usposobiti je potrebno informatorje v TIC-u ter vse, delavce, ki bodo v parku opravljali vzdrževalna dela ter 
nadzornike, da obiskovalce vseskozi osveščajo o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine.  
 
Poročilo o delu v letu 2018 
 
Narejena so bila nujna vzdrževalna dela na infrastrukturi, ki vodi do naravne vrednote in dela za zaščito 
naravne vrednote.  
 
Izvedli smo sanacijo Logarjeve lipe in Plesnikovega bresta. Za omenjeni drevesi smo pridobili tudi strokovno 
mnenje arborista svetovalca.  
 
V naslednjih letih je potrebno več pozornosti nameniti ohranjanju okolice dreves, ter zaščititi dostop do 
drevesa.  
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8. AKTIVNOSTI PROMOCIJE IN POSPEŠEVANJE TRŽENJA 
 

Vse aktivnosti promocije morajo biti usklajene s Centrom Rinka. Potrebno je skupno nastopanje na sejmih in 
v okviru programa KSA. 
 
Poročilo o delu v letu 2018 
 
Tudi letos smo natisnili vstopne prospekte ter prospekt Pot po Logarski dolini. 
 
V TIC-u so smo obiskovalcem v nakup ponudili spominke, z večjim poudarkom na lokalnih izdelkih in promociji 
Solčavskega, ter sodelovanju z območjem Kamniško Savinjskih Alp. 
 
Skupaj s turističnimi ponudniki smo se udeleževali sejmov. Sodelovali smo pri skupnih programih za pomlad, 
poletje, jesen in zimo s Centrom Rinka; ponudba KP Logarska dolina se vključi v programe za podaljšanje 
turistične sezone. 
 
Tudi v Skupnosti naravnih parkov Slovenije smo aktivno sodelovali, udeležili smo se dveh sejmov in za 
osnovnošolce pripravili naloge na temo spoznavanja naravnih in kulturnih vrednot zavarovanih območij. 
 
Skupaj s podjetjema RAZPOTJE d.o.o., PLESNIK d.o.o. in Zavodom Poseben dan, smo izvajali projekt  Energije 

pristne narave - Logarska za vas / Pure Nature Energy - Logar valley for you, s katerim želimo razviti integralni 

turistični produkt v več različicah, za nagovarjanje ciljnih segmentov potencialnih gostov, ki si želijo v naravi 

najti mir in sprostitev ter se povezati z zdravilnimi energijami narave. Tradicionalno večstoletno sobivanje 

ljudi z naravo se odraža v trajnostnem življenjskem slogu. Razumevanje tradicionalne povezanosti z naravo pa 

je koristno tudi za sodobnega človeka.  

Aktivnosti se bodo izvajale na urejenih točkah in trasah po celotni Logarski dolini od vstopa v dolino v Logu, 

do slapa Rinka v Kotu, nekaj pa tudi v okolici:  

- točke za meditacijo (ob slapovih, izvirih, ob posebnih drevesih…) 

- točke za sprostitev (urejene relaksacijske točke) 

- energetske točke (izmerjene, opisane in označene) 

- sprehajalne poti (tematske poti, rekreacijske poti, pot »bosih nog naokrog«…) 

- pohodniške poti (po dolini in pobočjih) 
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9. FINANČNO POROČILO 2018 
 

9.1. Prihodki 
 

Vrsta prihodka 
Realizacija/€ 
2017 

 Realizacija/€ 
2018 

Prenos iz leta 2017  55.672,69 

Vstopnina/blagajna 149.049,60 150.118,64 

Vstopnina/TR 769,33 969,06 

Prodaja TIC 454,68 1.721,76 

Sredstva državnega 
proračuna 

105.308,00 144.992,87 

EKO SKLAD  4.500,00 

SKUPAJ 255.581,61 357.975,06 

 

 

 

 

9.2. Odhodki 

 

Zap. 
Št 

Dejavnost 
Realizacija/€ 
2017 

Plan/€ 
2018 

Realizacija/€ 
2018 

  

 1. Delovanje, osnovna sredstva 70.933,71 98.000,00 93.301,13 

1a Nadzornik, TIC, teren 17.413,12 25.000,00 26.779,76 

1b Občinska uprava, Županja 9.241,91 15.000,00 14.697,87 

1c Pogodbeno delo- študenti 10.470,47 12.000,00 10.756,73 

1d 
Pisarniška oprema, material, 
prevoz 

1.137,58 
2.000,00 

656,99 

1e Telefon, internet, bančne storitve 780,43 2.000,00 2.526,28 

1f Vozilo za redarsko službo  20.000,00 18.284,87 

1g Priprava odlokov, LIVE projekt 1.755,97 10.000,00 8.879,00 

1h Zasneževanje, Gorivo 6.171,94 5.000,00 7.900,58 

1i Elektrika, TIC, vstopna točka 3.023,09 7.000,00 2.819,05 

 2. Prometna infrastruktura 110.987,33 16.000,00 7.509,07 

 2a 
Tekoče vzdrževanje cest in 
parkirišč, najemnina 

3.500,00 
5.000,00 

4.686,87 

 2b Izvajanje zimske službe,parkirišča 0 6.000,00 2.822,20 

2c Investicijska obnova ceste 107.487,33 0 0 

2d Idejna zasnova parkirišč  5.000,00 0 

 3. Komunalna infrastruktura 3.631,08 177.000,00 164.121,35 

3a odvoz smeti, 2.077,22 4.000,00 4.105,57 
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 3b eko otok, TIC 0 0 0 

3c Orodje in potrošni material  0 2.721,92 

 3d odvoz odplak iz javnega WC 1.553,86 3.000,00 5.470,76 

3e Vodovod Logarska dolina  170.000,00 151.823,10 

     

 4. Ureditev poti 5.875,27 37.000,00 16.805,20 

 4a 
ograje, mostički, 
kozolci,označevalne table 

1.921,38 
5.000,00 

4.467,36 

 4b ureditev poti do slapa,  0 
7.000,00 

0 

 4c ostale poti, vl. Žičnica Klem. Jama 3.000,00 0 0 

 4d Ureditev vstopne točke in TIC 953,89 10.000,00 11.027,84 

4e 
Načrt interpretacije za pot in 
ureditev sistema za usmerjanje 

 
15.000,00 

1.310,00 

 5. 
Varovanje naravnih in kulturnih 
vrednost 

0 
2.000,00 

2.895,00 

 5a aktivnosti po predlogu ZNV 0 2.000,00 2.895,00 

 6. Promocija, Turizem 8.481,53 11.000,00 14.260,99 

 6a 
promocijski mat. nalepke, izobr. 
uniforma zaposlenih 

5.814,35 
3.000,00 

3.162,39 

 6b 
KSA, članarina ALPARC, naravni p. 
SI 

555,00 
2.000,00 

1.759,19 

6c Sodelovanje na prireditvah 500,00 3.000,00 1.702,43 

 6d Sejmi in promocije 661,36 2.000,00 1.300,00 

6e nakup produktov za prodajo v TIC 950,82 1.000,00 3.526,98 

6f Zelena shema slovenskega turizma  0 2.810,00 

 7. Nepredvideni stroški 0 2.228,05 0 

       

 SKUPAJ 199.908,92 343.228,05 298.892,74 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 znaša 59.082,32, ki se bo v obdobju leta 2019, ko ni prihodkov od 

vstopnine, porabil za poravnavo stroškov zaposlenih, stroškov komunalnih storitev in stroškov zimske 

turistične sezone. 


