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Zapisnik 6. delovnega srečanja Odbora za upravljanje s KP Logarska dolina, v ponedeljek, 14. januarja 

2019, ob 13:00 uri v sejni sobi Občine Solčava z naslednjim dnevnim redom 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. delovnega srečanja, dne 12.7.2018 

2. Poročilo upravljavca Krajinskega parka Logarska dolina za leto 2018 

3. Aktivnosti na področju priprave strokovnih podlag za zavarovanje KP Logarska dolina 

4. Predlog Akcijskega načrta trajnostnega razvoja Krajinskega parka Logarska dolina, obravnava in 

potrditev 

5. Ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam v luči načrtovanja in razvoja turizma 

6. Razno 

Gradivo so člani prejeli po elektronski pošti, v petek 11.1.2019 

K točki 1) Pregled in potrditev zapisnika 5. delovnega srečanja, dne 12.7.2018 

Županja Katarina Prelesnik je po pregledu prisotnosti  na kratko predstavila vsebino zapisnika 5. 

delovnega srečanja Odbora za upravljanje s krajinskim parkom Logarska dolina. Ker na zapisnik ni bilo 

pripomb so člani odbora potrdili vsebino zapisnika 5. seje. 

K točki 2) Poročilo upravljavca Krajinskega parka Logarska dolina za leto 2018 

Županja Katarina Prelesnik je članom odbora predstavila osnutek poročila o delu KP Logarska dolina za 

leto 2018. Obrazložila je realizacijo posameznih postavk plana ter argumentirala odstopanja pri 

posameznih predvidenih aktivnostih. Dileme ostajajo odprte predvsem pri nekaterih okoljskih 

vprašanjih kot npr. financiranje delovanja čistilne naprave iz vstopnine ter trajno rešitev sanitarij za 

obiskovalce. Po krajši razpravi je bil sprejet  

SKLEP št. 1: 

Člani odbora so se seznanili z osnutkom poročila o delu KP Logarska dolina za leto 2018. Čistopis poročila 

bo članom posredovan pred predstavitvijo poročila Občinskemu svetu. 

K točki 3) Aktivnosti na področju priprave strokovnih podlag za zavarovanje KP Logarska dolina  

Županja je članom predstavila aktivnosti  za pripravo strokovnih podlag z MOP in ZRSVN, kot so si 

sledile: 

- Sestanek na MOP-u,  20.8.2018 

- Vloga za izdajo strokovnega mnenja ZRSVN 
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- Prejeli smo odgovor ZRSVN, da je zavarovanje kot vrsta ukrepa za območje Logarske doline še 

vedno ustrezen in tudi nujno potreben varstveni ukrep 

- Sestanek z ministrom za okolje Juretom Lebenom v KP  Logarska dolina 

- Dogovorjen sestanek na MOP za nadaljevanje dela pri pripravi pravnih podlag 

 

V nadaljevanju je Tomaž Acman (ZRSVN) pojasnil potek aktivnosti s strani zavoda. Povedal je, da so že 

pristopili k izdelavi strokovnih podlag. Vsebinskih sprememb ne bo veliko. Pravna podlaga bo 

omogočala tudi naravovarstveni nadzor. Potrebna bo javna razgrnitev. Do konca marca 2019 bodo 

strokovne podlage posredovane na MOP. Sledi še potrditev občinskega sveta ter sprejem odloka. 

Postopki bodo izvedeni do konca junija.  

Županja Katarina Prelesnik je izpostavila problematiko pobiranja vstopnine v luči lanskoletne objave o 

nelegalnem pobiranju v medijih. Tomaž Acman je menil, da je zadeva v javnosti zelo nejasna in da bi 

bilo potrebno prikazati realno sliko. 

 

V kontekstu te točke je bilo izpostavljeno tudi vprašanje snemanja za komercialne namene. Nov 

upravljavski načrt bo določal smernice tudi za te namene. Člane je zanimalo tudi, kako pristopiti k 

sanaciji degradiranega okolja  (štorov), po vetrolomu v neposredni bližini turističnih objektov.  

K točki 4)  Predlog Akcijskega načrta trajnostnega razvoja Krajinskega parka Logarska dolina, obravnava 

in potrditev 

Županja Katarina Prelesnik je ponovno poudarila pomen pristopa v Zeleno shemo slovenskega turizma, 

ki nas zavezuje k trajnostnemu upravljanju parka ter spremljanju  kazalnikov na vseh področjih. Ukrepi, 

ki jih bomo izvajali, morajo biti strateško načrtovani in zapisani v dokumentu. Na osnovi izkušenj 

preteklega upravljanja krajinskega parka in analize stanja pri izpolnjevanju standardov v platformi 

Slovenia Green, smo pripravili osnutek Akcijskega načrta. Županja je na kratko predstavila osnutek 

Akcijskega načrta trajnostnega razvoja krajinskega parka. Člani odbora so predlagali dopolnitev 

Akcijskega načrta na področju trajnostnega kmetovanja. Akcijski načrt je priloga zapisnika. 

Po obravnavi je bil sprejet naslednji sklep: 

SKLEP št. 2 

Člani odbora potrjujejo Akcijski načrt trajnostnega razvoja KP Logarska dolina 

 

K točki 4) Ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam v luči načrtovanja in razvoja turizma 

 

Županja je obrazložila potrebo po sprejemu strateško zapisanih ukrepov za prilagajanje in blažitev 

podnebni spremembam, obrazložitev je dopolnila Bernarda Prodnik. Glavni poudarek je bil dan 

ukrepom, ki jih kot posamezniki lahko izvajamo, s tem pa prispevamo k regijskim, državnim, 

meddržavnim in svetovnim prizadevanjem za izboljšanje stanja.   

Po obravnavi so člani Odbora za upravljanje krajinskega parka sprejeli naslednji sklep: 

 

 

SKLEP št. 3 

 

Člani odbora potrjujejo dokument STRATEGIJA BLAŽENJA PODNEBNIH SPREMEMB IN  PRILAGAJANJA 

NANJE ZA USPEŠEN RAZVOJ TURISTIČNEGA SEKTORJA NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA LOGARSKA 

DOLINA 



 

K točki 4) Razno  

 

Županja je člane seznanila s pobudo Občine Ljubno k finančni podpori ureditve drsališča v Vrbju v 

občini Ljubno. Ker je ureditev drsališča predvidena tudi na območju Solčavskega, pobuda občine 

Ljubno s strani članov ni bila podprta.  

Pot po Logarski dolini je v fazi izvedbe del na terenu in izdelave opreme. 

Naslednji sestanek Odbora bo v začetku aprila, v tem času bodo že znane smernice. 

 
Zapisala  

Bernarda Prodnik 
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                                                                                                                                               Katarina Prelesnik, županja l.r. 

 


