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Poročilo prihodkov za leto 2017 

 

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 ter gibanje po urjenih poteh v 

neokrnjeni naravi.  

Režijski obrat Občine Solčava je pričel 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 148.615,93€ brez DDV. 

Prihodek od prodaje v TIC-u je 454,68€ brez DDV. 

Vrsta prihodka 
Vrednost v EUR 
brez DDV 

 DDV 
 

Vstopnina v krajinski park     

April, maj 19.947,05 1.894,95 21.842,00 

Junij 17.584,00 1.671,95 19.255,95 

Julij 37.875,00 3.609,15 41.484,15 

Avgust 53.208,74 5.065,56 58.274,30 

September 9.980,00 950,50 10.930,50 

Oktober 10.454,81 993,19 11.448,00 

SKUPAJ 149.049,60 14.185,30 163.234,90 

 

Prihodki od plačanih vstopnin po izdanih računih so v višini 769,33€ brez DDV. 

V obravnavanem obdobju je v dolino vstopilo naslednje število vozil:  

Mesec avto avtobus kombi motor LETNA 

april 479 2 16 17 0 

maj 2.091 42 67 172 62 

junij 2.159 48 79 247 58 

julij 5.147 27 201 398 53 

avgust 7.468 29 310 422 19 

september 1292 36 41 88 1 

oktober  1455 23 26 73 0 

november           

SKUPAJ 20.091 207 740 1.417 193 



Organizatorji ter turistični ponudniki, kjer je bil napovedan dogodek, so na predpisanih 

obrazcih podali pisne vloge za brezplačen vstop v krajinski park za:  

- 1371 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 

 

Poročilo odhodkov za leto 2017 

Sredstva vstopnine so se namenila  za: 

- delovanje nadzorno-informacijske službe, 

- urejanje komunalne in turistične infrastrukture, 

- varovanje naravne in kulturne dediščine, 

- izobraževanje domačinov, 

- urejanje in povračila stroškov dela na privatnih zemljiščih, kjer so lastniki dali soglasje 

za javno uporabo, 

- priprav in izvedbo programov trajnostnega razvoja Solčavskega, 

- sodelovanje z ustanovami in posamezniki, ki se ukvarjajo s trajnostnim turizmom. 

V preteklem letu je potekal plan aktivnosti skladno z načrtovanim planom, ki smo ga sprejeli 

na 1. delovnem srečanju 29. maja 2017. 

I. Delovanje in osnovna sredstva; 

V KP Logarska dolina je od 01.06.2017 dalje zaposlena ena oseba za polni delovni čas. Za delo 

na vstopni točki in v TIC-u so bili najeti študentje, ki so delo opravljali preko študentskega 

servisa ter podjemnih pogodb. Delavci so za svoje delo prejemali plačilo v skladu s predpisanim 

rokom. Vse administrativne, računovodske in organizacijske naloge so se izvajale preko 

občinske uprave Občine Solčava ter aktivnim delom županje. Za delo v TIC-u in na vstopni točki 

je bil nabavljen potreben pisarniški material, poravnani stroški telefona, interneta, blagajne, 

spletne strani, redno pa so se plačevali vsi stroški električne energije TIC-a. 

Za delovanje zimske sezone smo od podjetja Logarska dolina d.o.o. odkupili napeljavo 

zasneževanja in jo usposobili za delovanje. V upravljanje smo prevzeli tudi teptalec snega in 

teptalec s topi za zasneževanje. 

 



II. Prometna infrastruktura 

Izvedena so bila nujno potrebna vzdrževalna dela na lokalni cesti, javnih poteh in parkiriščih. 

Z družino Podbrežnik – Skledar smo podpisali pogodbo za najem parkirišča Podbreg Logarska 

dolina. Delavci na ROOS in zaposleni v Logarski d.o.o. so ob glavni cesti očistili veje, kar vpliva 

na večjo prometno varnost.   

Uspešno smo zaključili drugo fazo rekonstrukcije 1.220 m dolgega odseka lokalne ceste. Tako 

smo v dveh letih uspeli na novo preplastiti 2.000 m dolg odsek lokalne ceste, od čistilne 

naprave Plest do Doma planincev. 

III. Komunalna infrastruktura 

Dne 15.6.2017 smo s podjetjem Logarska dolina d.o.o. podpisali pogodbo, s katero smo 

zagotovili redno delovanje ČN Plest in TIC-a v letu 2017 ter izvajali sprotno plačilo nastalih 

stroškov.  

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za vodovod v Logarski dolini. 

S koncesionarjem PUP Saubermacher smo sklenili pogodbo za najem posod za zbiranje in 

odvoz odpadkov. Kontejnerji so na obračališču pod slapom Rinka, pri TIC-u in na parkirišču 

Podbreg. 

Kemični WC-ji so se namestili na parkirišču Podbreg, pri vstopni točki in pri parkirišču pri 

Hotelu Plesnik, TIC-u. 

IV. Ureditev poti  

Sanirali smo poškodovana mesta na poti po Logarski dolini, postavili nekaj ograj, uredili 

mostiček na poti, postavili usmerjevalne table do slapa Palenk ter finančno podprli popravilo 

žičnice na Klemenčo jamo. Pridobili smo tudi vsa potrebna soglasja za ureditev poti do Slapa 

Rinka. 

V. Varovanje naravnih in kulturnih vrednot 

Naravna pestrost se odraža v množici zavarovanj, saj je na območju parka 7 naravnih 

spomenikov in kar 35 naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena.  

Tomaž Acman, predstavnik Zavoda za varstvo narave OE Celje, aktivno sodeluje pri upravljanju 

Krajinskega parka Logarska dolina. Večjih posegov na kulturne in naravne vrednote nismo 

izvajali. Popravili in izboljšali smo dostope in zaščit ter ograje okoli naravnih in kulturnih 

vrednot. 

VI. Promocija, turizem 

Tiskali smo vstopne prospekte (SLO/ANG -20.000 kom ter NE/IT-5.000 kom), promocijski 

material ter trganko Logarska dolina – Solčavsko (1.000 kom) s poudarkom na doživetjih v 



krajinskem parku. Financirali smo izdelavo letne nalepke (1.000 kom), sodelovali smo v brošuri 

»Vozni red v Alpah«. Za potrebe zaposlenih ter delo študentov pri vstopu v Krajinski park in v 

TIC-u, smo nabavili 12 delovnih uniform.  

V letu 2017 smo začeli aktivno sodelovati s skupnostjo naravnih parkov Slovenije ter se v okviru 

skupne promocije udeležili dveh sejmov, na sejmu AGRA v Gornji Radgoni in na sejmu NARAVA 

in ZDRAVJE v Ljubljani. Sodelovali smo pri pripravi vsebine za promocijski katalog STO »Naravni 

parki Slovenije« ter pri pripravi nalog za učence 5. in 6. razredov, na temo spoznavanja 

naravnih in kulturnih vrednot dvanajstih zavarovanih območij narave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Finančno poročilo prihodkov in odhodkov v letu 2017 
 

Prihodki v letu 2017 
 

Vrsta prihodka Plan/EUR  Realizacija/EUR 

Vstopnina/blagajna 122.000,00 149.049,60 

Vstopnina/TR  769,33 

Prodaja TIC  454,68 

MGRT sofinanciranje 23.člen  105.308,00 

SKUPAJ 122.000,00  255.581,61 

 

Odhodki v letu 2017 

   

Zap. 
Št 

Dejavnost Plan/EUR 

 
Realizacija/EUR 

 

 1. Delovanje, osnovna sredstva 57.200 70.933,71 

1a Nadzornik, TIC, teren 20.000 17.413,12 

1b Zaposlen po pogodbi, županja 10.000 9.241,91 

1c Pogodbeno delo- študenti 15.000 10.470,47 

1d 
Pisarniška oprema, material, 
prevoz 

2.000 1.137,58 

1e Telefon, internet, bančne storitve 2.200 780,43 

1f Prevzem OS za delovanje  20.939,20 

1g Priprava na razpis za podel. Konces. 6.000 1.755,97 

1h Elektro priključek, zasneževanje  6.171,94 

1i Elektrika, TIC, vstopna točka 2.000 3.023,09 

 2. Prometna infrastruktura 10.000 110.987,33 

 2a 
Tekoče vzdrževanje cest in 
parkirišč, najemnina 

10.000 3.500,00 

 2b Izvajanje zimske službe 0 0 

2c Investicijska obnova ceste  107.487,33 

 3. Komunalna infrastruktura 12.500 3.631,08 

3a odvoz smeti, 3.000 2.077,22 

 3b eko otok, TIC 6.500 0 

 3c odvoz odplak iz javnega WC 3.000 1.553,86 

 4. Ureditev poti 13.500 5.875,27 

 4a (ograje, mostički, kozolci) 3.000 1.921,38 

 4b ureditev poti do slapa,  3.500 0 

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

 4d Ureditev vstopne točke in TIC 4.000 953,89 

    



 5. 
Varovanje naravnih in kulturnih 
vrednost 

800 0 

 5a aktivnosti po predlogu ZNV 800 0 

 6. Promocija, Turizem 15.000 8.481,53 

 6a 
promocijski mat. nalepke, izobr. 
uniforma zaposlenih 

7.500 5.814,35 

 6b 
KSA, članarina ALPARC, naravni p. 
SI 

3.500 555,00 

6c Sodelovanje na prireditvah 4.000 500,00 

 6d Sejmi in promocije 0 661,36 

6e nakup produktov za prodajo v TIC 0 950,82 

 7. Nepredvideni stroški 13.000 0 

       

 SKUPAJ 122.000 199.908,92 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 znaša 55.672,69€, ki se bo v obdobju, ko ni 

prihodkov iz vstopnine, porabil v letu 2018 za poravnavo stroškov za delo nadzornika, TK 

storitve, elektriko, komunalne storitve ter za stroške zimskega turizma in obnovo tematske 

poti. 

 

 

 
 

 

 


