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Zapisnik sestanka članov Odbora za upravljanje KP Logarska dolina ter prebivalcev
Krajinskega parka Logarska dolina,
dne 19. februarja 2020, s pričetkom ob 15:00 uri v sejni sobi Centra Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava
Na sestanek so bili vabljeni prebivalci Krajinskega parka Logarska dolina, Člani odbora za upravljanje s
KP Logarska dolina ter direktor podjetja Logarska dolina d.o.o. v likvidaciji Marko Lenarčič.
Sestanka se je udeležilo 13 prebivalcev Logarske dolini ter vsi člani Odbora za upravljanje s Krajinskim
parkom Logarska dolina. Direktor podjetja Logarska dolina d.o.o. v likvidaciji Marko Lenarčič, je svojo
odsotnost opravičil.
Ostali prisotni: županja Katarina Prelesnik, Marko Slapnik (k 1. točki dnevnega reda), Albina Štiftar,
Bernarda Prodnik, Blanka Kovačič, Marko Stakne.
K 1. točki) Tematska pot po Krajinskem parku Logarska dolina
Vsebino točke je predstavil Marko Slapnik.
Županja Katarina Prelesnik je v uvodu spomnila, da je zaradi vremenske ujme v decembru 2017 delno
spremenjena podoba Logarske doline in uničena pohodna infrastruktura. Poudarila je, da je pešpot sicer
prehodna, ni pa urejena skladno z standardi urejenih pohodniških poti ter da v soglasju z lastniki zemljišč
lahko pristopimo k prenovi poti. Pogoj za izvajanje nalog v parku je Načrt upravljanja, tega pa še vedno
ni.
Marko Slapnik je v nadaljevanju predstavil traso in vsebino pešpoti, ki je razdeljena na 5 sklopov. Andreja
Bizjak je ponudila možnost, da se pešpot naveže na aplikacijo projekta The pure power nature.
Županja Katarina Prelesnik bo pripravila načelna soglasja za lastnike zemljišč do konca marca 2020. O
odškodnini se bomo pogovorili kasneje. V primeru, da se bodo razrešile še nekatere nejasnosti, lahko
investicijo izpeljemo na terenu do konca junija. Avgust Lenar je predlagal, da se projekt poti pošlje vsem
lastnikom zemljišč v pregled ter poudaril potrebo po zavarovanju.
Občina Solčava je imela že sedaj zavarovane vse poti brez pisnega soglasja lastnikov je poudarila županja
Katarina Prelesnik ter pripomnila, da bi morali zadolžiti osebo, ki bo upravljala z aplikacijo.
Marko Slapnik se zaveže, da se pogovori z lastniki zemljišč, projekt dopolni ter ga pošlje Občini Solčava,
ki ga posreduje lastnikom v pregled.
K 2. točki) Predstavitev predloga aktivnosti pri ureditvi statusa Krajinskega parka Logarska dolina v luči
podjetja Logarska dolina d.o.o. v likvidaciji
Zaradi odsotnosti direktorja podjetja Logarska dolina d.o.o. Marka Lenarčiča, je točko predstavil Avgust
Lenar, ki je bil dolga leta tudi direktor podjetja.
Podrobno je obrazložil celotno kronologijo vodenja parka, odvzema koncesije ter pogled na sedanjo
situacijo, ko je občina še vedno upravljavec Krajinskega parka Logarska dolina.

Županja se je za predstavitev zahvalila ter predlagala predstavitev pogleda na prihodnje upravljanje
parka. Povedala je tudi, da ne trdimo, da je bilo v preteklosti vse slabo. Veliko dobrih stvari se je naredilo
v času upravljanja krajinskega parka s strani podjetja Logarska dolina d.o.o. So pa bile pomanjkljivosti,
zaradi česar je Občina Solčava prekinila koncesijsko pogodbo. Ponovno je pozvala Avgusta Lenarja, da
predstavi program upravljanja, ki bo usmerjen v prihodnost, vendar konkretnejše predstavitve planov
podjetja Logarska dolina d.o.o. ni bilo.

K 3. točki) Predstavitev dosedanjih aktivnosti in težav na poti urejanja statusa Krajinskega parka Logarska
dolina
Županja je predstavila aktivnosti upravljanja in urejanja statusa KP Logarska dolina. Poudarila je, da je
Računsko sodišče ustavitev postopka proti Občini Solčava pogojevalo z uskladitvijo pravnih podlag z
Ministrstvom za okolje. Predstavila je vse aktivnosti, ki jih je Občina Solčava izvajala v tem obdobju za
uskladitev pravnih podlag z državo.
V juniju 2019 smo s strani ZRSVN OE Celje pridobili nove strokovne podlage. Kljub prizadevanjem Občine
Solčava na Ministrstvu za okolje niso opravili svojega dela v skladu s pričakovanji, morda tudi zaradi
prizadevanj preteklih struktur upravljanja, ki s svojimi vplivi še vedno usmerjajo politiko pri reševanju
zadev, povezanih z upravljanjem parka. Lenar Avgust je na to pripomnil, da sam nikoli ni imel osebnega
vpliva na zaposlene na ministrstvu.
Županja je prisotne seznanila, da je 25. februar 2020 rok, ko bi MOP moral odgovoriti na dopis občine v
zvezi z upravljanjem z vrednoto državnega pomena. Predstavila je možne scenarije upravljanja v letu
2020 v primeru, da dogovor ne bo podpisan ter prisotne pozvala k razpravi.
Martina Plesnik je pohvalila upravljanje parka s strani občine in izrazila zadovoljstvo, ker je bil v teh letih
odplačan celoten finančni dolg iz preteklega upravljanja. Izrazila je podporo pobiranju vstopnine. Franc
Ošep je bil mnenja, da so pogovori glede upravljanja parka postali kontra produktivni. Zadeve med
občino in ministrstvom je potrebno pripeljati do te mere, da se lahko skladno s pravnimi podlagami
določi upravljavec.
Prisotni so izrazili načelno podporo pobiranju vstopnine ter nadaljevanja z aktivnostmi zapore doline za
motorni promet. Nina Plesnik je predlagala, da prebivalci parka s pisno podporo prizadevanjem občine,
izrazijo svoje mnenje MOP-u, da čim prej poišče trajno rešitev. Jože Mlačnik je bil mnenja, da bi morali
biti prebivalci bolje vključeni v procese varovanja parka, tega tudi pri prejšnjem upravljavcu Logarska
dolina d.o.o. ni bilo v dovolj veliki meri.
Županja je predstavila aktivnosti iz leta 2019, ki jih je Občina Solčava že izvajala za urejanje prometa z
avtomatsko rampo in sistemom kartic. Pridobili smo ponudb, predlog postavitve ter režim prehoda
motornega prometa, pa bo potrebno še dodelati. Poudarila je, da je za avtomatizacijo vstopa najprej
potreben konsenz, investicija se lahko izvede hitro, če bodo zagotovljena finančna sredstva. Franc
Plesnik je predlagal, da razmislimo tudi o drugi lokaciji za prestavitev vstopne točke v primeru, da ne
najdemo konsenza.
Predstavnik ZRSVN Tomaž Acman je opozoril, da reševanje dogovora z državo ni naravovarstveni
problem, ampak problem s pravnim zapletom zaradi različnih pogledov na način reševanja. Vsega ne bo
mogoče rešiti, pomembno je, da s postopki nadaljujemo. Na kratko je navedel potek dogodkov, vse od
ustanovitve parka dalje leta 1987, zaradi katerih je nastal pravni zaplet, ki je presedan za celotno
Slovenijo. Opozoril je še na nujnost čim prejšnjega sprejema upravljavskega načrta ter izrazil podporo
pobiranju vstopnine. V razmislek vsem je navedel tudi dejstvo, da se je država posvetila reševanju
upravljanja drugega parka na Pohorju, saj tam ni naletela na nestrinjanje prebivalcev. Tudi zaradi tega
se problematika v zvezi z upravljanjem parka rešujejo toliko časa.

Blanka Kovačič je opozorila, da se drugod vstopnina plačuje na človeka in ne na motorno prevozno
sredstvo, kot je v našem primeru. Razmisliti bi bilo potrebno o vstopnini že nižje Solčave, v Kačjaku, saj
ima celotno Solčavsko različne režime zavarovanja naravnega okolja. Zaradi prometne razbremenitve
Logarske doline bo večji pritisk na ostale zaselke.
Andreja Bizjak je izrazila podporo prizadevanjem občine, hkrati pa je dodala, da videonadzor na vstopni
coni pomeni večjo varnost za prebivalce ter, da je potrebno upoštevati večinsko mnenje in ne le enega
posameznika. Nina Plesnik je opozorila na potrebo po ureditvi javnih WC ter na neurejenost različnih
hišk, ki kvarijo izgled celotne podobe Logarske doline. Izrazila je mnenje, da bo letos večji pritisk na
dolinski del Logarske doline, saj bo manjši obisk Okrešlja zaradi novogradnje planinske postojanke.
Menila je tudi na neustreznost arhitekturne zasnove izgradnje nove planinske koče na Okrešlju. To je
bilo mnenje tudi Andreje Bizjak, ki je poudarila, da so zahteve za prebivalce v parku pri gradnjah strožje.
Tomaž Acman se je strinjal, da je pomembna domačnost, ni pa nujno, da je sodobna arhitekturna
zasnova slabša ter poudaril pomen umeščenosti kvalitetne arhitekture v kulturno podobo krajine.
4. Pobude in predlogi udeležencev o nadaljnji ureditvi Krajinskega parka Logarska dolina
Po krajši razpravi je županja predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep št. 1: s strani prebivalcev Krajinskega parka Logarska dolina je izražena podpora Občini Solčava, pri
nadaljevanju postopkov za ureditev pravnih podlag za upravljanje krajinskega parka Logarska dolina.
Sklep št. 2: Prebivalci KP Logarska dolina dajejo Občini Solčava podporo pri nadaljnjem pobiranju
vstopnine.
Sklep št. 3: Občina Solčava pripravi predlog pravil za pobiranje vstopnine z rampo in ga predstavi
prebivalcem KP Logarska dolina.
O predlaganih sklepih nihče od pristnih ni glasoval proti, prav tako se nihče ni vzdržal, zato so bili sklepi
soglasno sprejeti.
Županja se je zahvalila vsem prisotnim za udeležbo in sestanek zaključila ob 17:15 uri.
Zapisala Bernarda Prodnik

