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Zapisnik 2. delovnega srečanja Odbora za upravljanje s Krajinskim parkom 

Logarska dolina,  v sredo 20. novembra 2019, ob 13:00 uri,  
z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega  delovnega srečanja, dne 8. aprila 2019 

2. Končno poročilo upravljalca KP Logarska dolina 2017 - 2019 

3. Predlog osnutka Odloka o Krajinskem parku Logarska dolina 

4. Razno 

Županja Katarina Prelesnik je ugotovila, da so prisotni vsi člani Odbora za upravljanje s KP 

Logarska dolina ter zaposleni v Krajinskem parku Logarska dolina Marko Stakne.   

Županja je predlagala  spremembo besedila 2. točke dnevnega reda:  

Osnutek poročila upravljavca KP Logarska dolina 2017 – 2019 

Sklep št.: 1 – spremeni se besedilo druge točke v predlagani vsebini 

 
 
K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika zadnjega  delovnega srečanja, dne 8. aprila 2019 

Županja Katarina Prelesnik je na kratko predstavila glavne poudarke vsebino zapisnika 1. 

delovnega srečanja odbora, ki je bil članom posredovan skupaj z gradivom po elektronski 

pošti.  

Zapisnik so prisotni potrdili brez dodatnih pripomb.   

Sklep št.: 2 – Zapisnik člani odbora potrjujejo brez dodatnih pripomb. 

 

K točki 2 

Končno poročilo upravljalca KP Logarska dolina 2017 – 2019 

 

mailto:obcina@solcava.si


Županja Katarina Prelesnik je v uvodu poudarila, da smo si na začetku prevzema upravljanja 

zadali ambiciozne cilje. Težava je bila v tem, ker je manjkal načrt upravljanja, vstopnina pa je 

edini in pomemben vir financiranja. V primeru, da ni načrta upravljanja, se zadeve rešujejo 

stihijsko. 

Tomaž  Acman iz ZRSVN OE CELJE je spomnil, da so imele vse naslednice bivše Občine Mozirje    

12 let jurisdikcijo nad upravljanjem krajinskega parka Logarska dolina. Po ZON-u so se stvari 

spremenile, nastal je konflikt. Od takrat dalje bi morala  občina z državo skleniti dogovor. 

Vemo, da je potrebno upravljanje parka urediti skladno z zakonodajo; med vsemi deležniki je 

potrebno doseči dogovor  (prebivalci, občina, država). 

Županja je v nadaljevanju kronološko navedla vse aktivnosti v letu 2017, ki so bile izvedene v 

postopku prenosa upravljanja krajinskega parka na Režijski obrat Občine Solčava ter 

ugotovitve Računskega sodišča. Povedala je, da je vstopnina ostala, saj se je večina 

prebivalcev parka, razen izjem,  s tem strinjala. Osnovna sredstva za upravljanje KP Logarska 

dolina smo od podjetja Logarska dolina odkupili in jih poravnali s pobranimi sredstvi iz 

vstopnine. Za razliko od prejšnjega upravljavca, podjetja Logarska dolina d.o.o.,  ima Občina 

kot upravljalec redno in v celoti plačane vse stroške upravljanja, stroške dela in potrebna 

vzdrževalna dela na infrastrukturi v parku.  

Županja je glede finančnega poročila povedala, da se prihodki parka do novega leta ne bodo 

več spreminjali, predvideni so še odhodki. Člane odbora je povabila k razpravi o osnutku 

poročila, ob tem pa jih je seznanila s sklepom občinskega sveta, da bo končno poročilo 

predstavljeno na zboru prebivalcev parka, ob tej priložnosti pa bo predstavljen tudi osnutek 

novega odloka, ki ga pripravlja odvetnik Marko Starman.  

Tomaž Acman, ZRSVN OE CELJE je pripomnil, da po informacijah tudi  MOP pripravlja svoj 

osnutek, zato se je potrebno čim prej povezat z njimi.  Dogovor je potrebno sprejeti v vsakem 

primeru, odlok pa predstaviti prebivalcem parka in občanom. S sprejetjem usklajenega odloka 

bo zgotovljeno načrtno upravljanje krajinskega parka.  

Županja Katarina Prelesnik je v nadaljevanju predstavila tri možne scenarije upravljanja 

krajinskega parka Logarska dolina. 

Predlog št. 1  

 sprejmemo osnutek odloka o zavarovanju KP, ki je osnova za dogovor za upravljanje z 

vrednoto državnega pomena 

 Takojšnja izdelava upravljavskega načrta (nujno sodelovanje in finančna pomoč Države) 

 Glede na predlagani osnutek ZON, počakati sprejetje in iskati finančna sredstva na 
podlagi ZON-a 

- 42. a člen, nadomestilo za ureditev in njeno vzdrževanje 
- 42. b člen, pristojbina za dostop z vozili 
Po izdelavi osnutka odloka takoj pristopimo k načrtu za upravljanje. Sredstva bomo poskušali 

pridobiti  iz ustreznega razpisa. Glede na predlagani osnutek ZON-a, počakamo na sprejetje in 

po sprejetju nadaljujemo z aktivnostmi.  



Vsi prisotni so se strinjali, da se reševanje tega izziva prepočasi odvija zaradi spleta okoliščin 

ter da je sprejetje ZON-a nujno potrebno, ne le zaradi našega parka, ampak tudi drugih 

zavarovanih območij v Sloveniji. 

Predlog št. 2  

 Omejitev prometa na podlagi Zakona o cestah 

 Preveriti možnost zaračunavanja cestnine za omejitev prometa 

 Parkirnina 
 

Za omejitev prometa na podlagi Zakona o cestah je potrebno preveriti možnost zaračunavanja 

cestnine. Obstaja možnost pobiranja parkirnine, obstaja pa težava, ker parkirišča niso urejena 

in registrirana. Predlog je sicer smiseln. 

Predlog št. 3  

 KP Logarska dolina brez upravljavca 

 Brez finančnih sredstev, brez upravljanja 

 Najslabši predlog 
 

Možnost, da krajinski park ostane brez upravljavca je najslabši predlog; v tem primeru se bo 

stanje v naravnem okolju parka poslabšalo. 

Županja je člane po seznanitvi z osnutkom poročila povabila k razpravi. Razpravljali so vsi člani 

odbora ter razmišljali o tem, kaj je v obdobju od ustanovitve parka prinesla vsaka sprememba 

zakonodaje in kako se je tedanji upravljavec parka odzval na te spremembe ter jih upošteval 

pri upravljanju, v nadaljevanju pa tudi o postopkih, ki so se izvajali, ko je upravljanje parka leta 

2017 prevzela Občina Solčava.  Strinjali so se, da je potrebno okrepiti dialog s pristojnimi 

službami Ministrstva za okolje ter samim ministrom, saj je od njih v veliki meri odvisno, kako 

hitro se bo odvijalo reševanje te problematike, rešitev pa je vitalnega pomena za nadaljnje 

upravljanje parka in ohranjanja narave. Razmišljali so tudi o možnosti spremembe Zakona o 

cestah, ki bi omogočal ustrezno rešitev zagotavljanja sredstev za upravljanje parka.  Županja je 

poudarila, da se pobrana vstopnina ni namenjala investicijam, ki so se v obdobju triletnega 

upravljanja izvajale v Logarski dolini. Sredstva za investicije smo pridobili iz drugih virov (23. 

člen …).  

Širši  javnosti je potrebno pojasniti, da se s prepovedjo pobiranja vstopnine ruši sistemski vir 

upravljanja parka ter, da potekajo aktivnosti za dokončno ureditev pravnih podlag. Občina naj 

na podlagi lastnih izkušenj pojasni, kakšne so prednosti in slabosti upravljanja glede na to, da 

je ustanoviteljica parka država. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

Sklep št. 3: Člani odbora za upravljanje s Krajinskim parkom Logarska dolina so se seznanili z 

osnutkom poročila 

 

K točki 3 



Predlog osnutka Odloka o Krajinskem parku Logarska dolina 

Člani odbora so se dogovorili, da bodo glede na predstavljeni osnutek odloka odvetniku 

Marku Starmanu poslali vprašanja.  

V 4.  členu osnutka odloka je opredeljeno območje krajinskega parka.  

Vprašanje: ali je potrebno navesti številke parcel, ki se nahajajo v območju? 

V 6. členu – člen je nujno potrebno uskladit, manjkajo podatki. 

11. člen - Splošni varstveni režimi; dokument so na podlagi naročila MOP-a pripravili na ZRSVN 

OE CELJE in ga konec maja poslali naročniku; zadnjo prečiščeno verzijo bo županji poslal 

Tomaž Acman ZRSVN OE CELJE. Varstveni režimi bodo natančneje definirani v upravljavskem 

načrtu.  

20. člen – Člen, ki opredeljuje razlastitev je sporen za lastnike, ki predlagajo, da se člen črta; 

Tomaž Acman bo preveril skladnost z zakonom ter primerjavo s podobnimi odloki. O razlastitvi 

v javno korist govori tudi 88. člen ZON-a.  

22. člen – koncesija 

Glede upravljanja parka je potrebno preveriti, ali režijski obrat občine ali koncesionar. Je 

potrebno popraviti dikcijo v osnutku odloka? 

Vprašanja za odvetnika Starmana: 

Ali ima pravico do upravljanja Občina Solčava? Če jo ima, ali se lahko sama občina odloči, da 

podeli koncesijo za upravljanje? 

Ali je skladno z zakonom, da je občina sama pri podelitvi koncesije? 

Na kakšen način je možno omejiti izbiro koncesionarja? 

Ali lahko imajo prebivalci prednost pri dodelitvi koncesije? 

Županja je menila, da bi dikcijo glede izbire koncesionarja morali zapisati v odlok, prednost pri 

koncesiji pa bi morali imeti prebivalci. Člani so razmišljali tudi o napovedani ustanovitvi regij in 

posledično pravici podeljevanja koncesij, kaj bi to pomenilo za upravljanje parka? 

23. člen – strokovni odbor krajinskega parka  

Vprašanje za odvetnika Starmana: 

Bi morala imeti država kot ustanoviteljica v strokovnem odboru svojega člana? 

29. člen - sredstva 

Županja je ponovno poudarila, da brez sprejetega ZON-a ta trenutek nimamo vstopnine in 

sistemskega vira zagotavljanja sredstev za upravljanje,  Občina Solčava pa ne bo upravljala s 

parkom, če ne bo zagotovljenih namenskih sredstev.   

33. člen - Podelitev prve koncesije 



Člen se navezuje  na vprašanje, kakšna je zakonska podlaga, da imajo prebivalci prednost pri 

dodelitvi koncesije 

Ob koncu predstavitve in postavljenih vprašanj za odvetnika Starmana, so se vsi člani vključili v 

krajšo razpravo. Županja in člani so izpostavili zlasti naslednje:  

- Vsi prebivalci niso naklonjeni soustanoviteljstvu parka 

- Država bo želela imeti svojo vlogo, domačini ji po dosedanjih izkušnjah ne zaupajo 

- Ali park sploh moramo imeti?  

- Za razglasitev parka so potrebne strokovne podlage, prav tako za ukinitev 

- Kako so lahko naši predniki ohranjali naravo? V preteklosti je bil povsem drugačen 

način življenja. Sodobna družba je povzročila velik pritisk na naravno okolje in situacija 

danes je drugačna 

- Država se sicer zaveda, kako pomembno je za vse prebivalce Slovenije in tudi širše 

ohranjeno naravno okolje, ob tem pa nekdo mora skrbeti za izvajanje režima 

ohranjanja 

- Zavod za varovanje narave se je pripravljen kot posrednik aktivno vključiti v 

vzpostavitev komunikacije med občino in ministrstvom za okolje 

- Država po vsej verjetnosti sredstev ne bo zagotavljala, lahko pa vrši pravni nadzor nad 

koncesionarjem 

- Intenzivneje je potrebno  pristopiti k izgradnji urejenih parkirišč 

- Ali je mogoče namenska sredstva za upravljanje parka usmeriti v investicije za 

izgradnjo parkirišč zunaj območja parka in tako zagotoviti umirjanje prometa že pred 

parkom?  

Na vprašanja na temo izgradnje parkirišč je potekala krajša razprava. Treba je iskati 

dodatna finančna sredstva za ureditev parkirišč, možen vir je Sklad za podnebne 

spremembe; županja je konec oktobra že prejela informacijo s strani sklada glede 

programa porabe sredstev za umirjanje prometa v zavarovanih območjih. Program bo 

razpisan prihodnje leto, vključeval bo tudi infrastrukturo za pešce in kolesarje ter 

infrastrukturo v multimodalna vozlišča P+R (parkiraj in presedi). Če bo v program vključena 

tudi izgradnja parkirišč, bomo sredstva lahko pridobili iz tega naslova. Za izgradnjo 

parkirišč na kmetijskih zemljiščih je velik problem spremembe rabe namembnosti. Možne 

lokacije so ob vstopu v dolino pri Podbrežniku ter v smeri Pavličevo sedlo, je pa potrebno 

poiskati lokacije tudi nižje po dostopu v dolino. Bolje je, da je lokacij več in so razpršene. 

Obstaja tudi zasebni interes v investicijo parkirišča. Občina ne more graditi brez stavbnega 

zemljišča ali stavbne pravice.   

 

Člani odbora so sprejeli naslednje sklepe: 

 

Sklep št. 4: Člani odbora smo se seznanili z osnutkom odloka 

 



Sklep št. 5: vsa odprta vprašanja bomo posredovali našemu svetovalcu Marku Starmanu 

 

Sklep št. 6: ZRSVN OE CELJE nam posreduje dokument Strokovne podlage  

 

Sklep št. 7: člani odbora podpirajo vlogo upravljavca krajinskega parka Režijski obrat občine 

Solčava ali prebivalce parka, ki se jim podeli koncesija 

 

Sklep št. 8: Tomaž Acman, ZRSVN OE CELJE s problematiko seznani kolegij zavoda ter se 

dogovori za skupni sestanek z ministrom za okolje 

 

K točki 4: 

Razno 

Pod točko Razno je županja menila, da je nujno vzpostaviti takojšnje nadaljevanje dialoga z 

ministrstvom. Če razveljavimo odlok, Krajinski park Logarska dolina s tem korakom nima več 

upravljavca. Pomoč za pospešitev dialoga je podprta s strani ZRSVN OE CELJE. 

Glede čistilne naprave je županja Katarina Prelesnik na kratko opisala, kako poteka redno 

vzdrževanje in pokrivanje stroškov v času, ko je upravljavec parka Režijski obrat Občine 

Solčava. Vzdrževanje se je doslej pokrivalo iz sredstev pobrane vstopnine zaradi izboljšanja 

stanja v naravnem okolju. Ob tem, ko ne bo več sredstev za vzdrževanje, županja predlaga, da 

podjetju Logarska dolina d.o.o. pošljemo poziv, da občini predložijo načrt upravljanja s čistilno 

napravo Logarska dolina, ki je v zasebni lasti.  Monitoring odpadne vode je trenutno 

zadovoljiv. 

Prekinili smo pogodbo za kontejnerje za odvoz odpadkov, ki jih je koncesionar že odpeljal. 

Trenutno imamo v parku 2 zaposlena. Njuna pogodba je vezana na čas upravljanja krajinskega 

parka s strani Občine Solčava. Potrebna bo prerazporeditev zaposlenih.   

Sprejet je bil sklep: 

Sklep št. 9:  Preko Režijskega obrata Občine Solčava, ostane za čas zimske sezone, za urejanje in 

zimsko vzdrževanje ter za pomoč pri upravljavskem načrtu, zaposlena ena oseba.  

Županja je pojasnila, da so za nujna dela v parku za zimsko sezono še zagotovljena sredstva. 

Potrebno je izvesti načrtovana terenska dela. Material za table je že pripravljen. Na vstopu se 

predvideva postavitev table s pravili obnašanja v krajinskem parku.  

Člani so opozorili tudi na potrebo po oblikovni uskladitvi obvestilne turistične infrastrukture, 

odstranitvi polomljenih prometnih znakov in postavitvi novih, kjer so potrebni ter potrebo po 

celostni ureditvi točke na krožnem prometu.  



Poudarili so tudi pomen dialoga med vsemi prebivalci parka, ki  ne sme izključevati nikogar. 

Prvo naslednje srečanje je zbor prebivalcev krajinskega parka, kjer jim bomo predstavili 

dokumente, ki so v pripravi. Povabili bomo občane, ki imajo prijavljeno stalno bivališče, za 

ostale bo udeležba odprta.  

 

Zapisala Bernarda Prodnik 

Občina Solčava 

Županja Katarina Prelesnik 


