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Zapisnik       
3. srečanja članov Odbora za upravljanje s KP Logarska dolina, 
ki je bil v ponedeljek, 25. maja 2020 v sejni sobi Centra Rinka, 
s pričetkom ob 8:30 uri.   
 
 
Srečanje je vodila županja Katarina Prelesnik, ki je uvodoma pozdravila vse prisotne ter ugotovila, da 
so prisotni vsi člani odbora.  Člani odbora so vabilo prejeli 18.5.2020 po elektronski pošti.                   
 
 

Prisotni člani 
odbora:  

Franc Ošep, Primož Plesnik, Tomaž Acman, Marko Logar 

Odsotni člani 
odbora: 

/ 

Ostali prisotni: Albina Štiftar, Marko Stakne 

 
Županja je za 3. redno sejo predlagala naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. srečanja članov odbora za upravljanje KP Logarska dolina, z dne 
20.11.2019 in zapisnika srečanja članov Odbora za upravljanje KP Logarska dolina ter 
prebivalcev Krajinskega parka, z dne 19. 2. 2020 

2. Letno poročilo o delu KP Logarska dolina za leto 2019 
3. Plan dela za leto 2020 
4. Razno – pripombe in predlogi  

 
 

 
Županja Katarina Prelesnik je povzela vsebino zapisnika z dne 20.11.2019 in z dne 19.2.2020 
Občina, kot trenutni upravljalec KP Logarska dolina, z MOP še ni dosegla dogovora, zato bo ta teden  
ponovno vzpostavila dialog s predstavniki MOP-a.  
Februarja je potekal sestanek prebivalcev KP Logarska dolina na katerem  so obravnavali prenovo poti 
po LD, prisotni so izrazili podporo upravljanja KP s strani Režijskega obrata. Marca so posredovali 
lastnikom vseh zemljišč pisno soglasje. Večina lastnikov je soglasje podpisala in vrnila. Način upravljanja 
bo tudi letos enak, kot je bil leto prej, kljub temu, da še vedno ni  podpore MOP-a in enega prebivalca 
KP. Vstopnina ostaja na enaki ravni kot leta 2019.  

K 1. točki dnevnega reda 
 
PREGLED ZAPISNIKA 2. SREČANJA ČLANOV ODBORA ZA UPRAVLJANJE KP LOGARSKA DOLINA DNE 

20.11.2019  IN ZAPISNIKA SREČANJA ČLANOV ODBORA ZA UPRAVLJANJE KP LOGARSKA DOLINA 
TER PREBIVALCEV KRAJINSKEGA PARKA LOGARSKA DOLINA Z DNE 19.2.2020 

Točko predstavila: Županja Katarina Prelesnik 

mailto:obcina@solcava.si,%20www.solcava.si
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Ker na oba zapisnika in obrazložitve ni bilo pripomb, je županja predlagala potrditev obeh zapisnikov. 

Sklep št. 1 

Potrjuje se Zapisnik 2. srečanja članov odbora za upravljanje KP Logarska dolina z 
dne 20.11.2019 ter Zapisnik srečanja članov odbora za upravljanje KP Logarska 
dolina ter prebivalcev krajinskega parka Logarska dolina z dne 19.2.2020. 

Od prisotnih 4 članov odbora so vsi glasovali ZA.    

 
 

 
Županja je uvodoma dejala, da so novembra že obravnavali poročilo za pretekla tri leta, zato je članom 
predstavila posebej poročilo za leto 2019. Povedala je, da je bila pretekla zima skoraj brez snega, v času 
počitnic je bila proga zasnežena z umetnim snegom. Prihodki se od novembra niso spremenili, saj se 
vstopnina pozimi ne pobira. Odhodki so bili največji na strani stroškov dela, saj sta bili dve osebi 
zaposleni vseh 12 mesecev. Tako je bil strošek dela skoraj 95.000 EUR, kar poleg zaposlenih zajema še 
strošek dela študentov, občinske uprave, dela TIC-a, vstopne točke ter svetovanja za pripravo odloka. 
Ostali stroški so nastali na področju komunalnih storitev, zlasti odvoza odpadkov  ter javnega WC, 
namestitve opreme, ki je bila naročena že lansko leto ter promocije in osveščanja obiskovalcev. Zaključili 
smo skupni projekt z Razpotjem d.o.o. ter Hotelom Plesnik ter pridobili znak  GREEN PARK, kjer je bilo 
precej dela. Odhodkov je bilo 146.030,65 EUR ter v letu 2019 157.117,88 EUR prihodkov. Z 
upoštevanimi finančnimi sredstvi iz preteklih let je presežek 70.169,55 EUR in se bo porabil za zaposlene 
in stroške zimskega delovanja  v letu 2020, do začetka sezone. 
 
Naredili smo veliko, lahko pa rečemo, da so pred nami še veliki izzivi.  
Tomaža Acmana so zanimale table ob pešpoti. Županja Katarina Prelesnik je povedala, da so že izdelane 
ter se ravno v tem času postavljajo. Strošek, ki je že nastal, se nanaša na leseni del.   
 
Ker ni bilo dodatnih vprašanj, je županja predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep št. 2 

Člani odbora potrjujejo Poročilo o delu za leto 2019. 
 
Od prisotnih 4 članov so vsi glasovali ZA. 

 
 

 
Županja je dejala, da se od leta 2017 izvaja upravljanje parka preko Režijskega obrata Občine Solčava. 
Trudimo se urediti pravne podlage za upravljanje parka, vendar imajo pravniki  glede zakonodaje 
različna tolmačenja in mnenja. Najslabša rešitev za park  je, da ostane KP brez upravljanja.  
 
Področje javne infrastrukture 
 
 

K 2. točki dnevnega reda 
 
LETNO POROČILO O DELU KP LOGARSKA DOLINA ZA LETO 2019 

Točko predstavila: 
Rudi  

Županja Katarina Prelesnik 

K 3. točki dnevnega reda 
 
 PLAN DELA ZA LETO 2020 

Točko predstavila:  Županja Katarina Prelesnik  
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Promet  
Lani na cesti nismo naredili ničesar, letos smo za preplastitev 1550 m od Logarskega kota naprej 
predvideli porabo sredstev 23. člena ZFO-a za kar smo reko javnega razpisa pridobili ugodnega izvajalca 
gradbenih del.  Cesta je na tem odseku zelo slaba. Razmišljali smo, da bi preplastili še na obračališču 
ter uredili odvodnjavanje in preplastitev ceste od Razpotja do Kmečke hiše Ojstrica. Vzdrževalna dela 
se bodo izvajala na bankinah ter parkiriščih. Nujno je potrebno najti rešitev za postajališča. Vidi se, da 
je osrednji del doline zelo obremenjen zaradi pomanjkanja parkirnih mest, zaradi tega obiskovalci 
puščajo avtomobile vsepovsod. Tomaž Acman je predlagal, da tam kjer so najbolj kritična mesta, 
postavimo ograje. Županja je ob tem povedala, da preko RASR sodelujemo pri projektu ELENA, kjer 
sofinancirajo 90 % stroškov priprave dokumentacije za umiritev prometa. Iz tega projekta bi bilo možno 
koriščenje 50.000 EUR za pridobitev dokumentacije za ureditev parkirišč pred dolino. Od Murijevega 
ovinka naprej bi cesto zožili na 3 metre, tako bi ob strani lahko uredili prostor za parkiranje. Županjo je 
zanimalo mnenje članov glede predlogov. Bili so mnenja, da je potrebno preveriti na terenu, nikakor 
pa to ne sme pomeniti razširitev ceste za izgradnjo parkirišč. Izpostavi se tudi problem vožnje tovornih 
vozil in obremenitev na asfalt, ki se zato prej poškoduje. 
 
Področje komunalne infrastrukture 
Skrbeli smo za delovanje ČN Plest ter javnih WC. Predlog je, da bi na obračališču pod slapom WC 
prestavili na zgornji plato, prav tako bi na to mesto prestavili tudi prodajna mesta. Zavedamo se 
neurejenosti tega dela. Če želimo izvajati gospodarsko dejavnost, morajo biti prostori primerno 
urejeni. Županjo je zanimala podpora članov glede izgradnje sanitarij, ki bi zamenjale kontejnerski javni 
WC.  Plan bi v tem primeru dopolnili z izdelavo idejne zasnove ureditve platoja. Marko Logar je menil, 
da bi bilo potrebno pešpot izpeljati tako, da bi vodila mimo platoja. Tomaž Acman je poudaril, da je 
gradnja novih parkirišč na tem prostoru občutljiva zadeva tudi za soglasodajalce. Pripombe s strani 
ZVKD so izražene tudi zaradi postavitve spodnjih nadstreškov in urejenosti objektov.   
 
V zaključni fazi je pridobitev uporabnega dovoljenja za vodovod Plest, potrebno bo posodobiti 
koncesijo. 
 
Odpadki   
Obiskovalce bomo osveščali, da naj odnesejo odpadke, ki so jih sami ustvarili, s seboj. S podjetjem PUP-
Saubermacher imamo sklenjeno pogodbo. V osrednjem delu se bodo odpadki zbirali pri ČN Plest.   
 
Vstopnina  
Pri pobiranju vstopnine bodo sodelovali študenti, potrebna je enotna vizualna podoba za oblačila. Na 
tem mestu planiramo odjemno mesto za električni priključek. 
 
Pešpot 
Izdelujejo se načrti, postavitev tabel se usklajuje z lastniki zemljišč. Priloga je zbirnik ukrepov. 
Potrebno je sprotno spremljanje stanja naravnih znamenitosti ter po potrebi zaščita oz. sanacija.  
  
Izkazuje se potreba po zaposlitvi naravovarstvenega nadzornika. Potrebo je bolj aktivno sodelovanje s 
skupnostjo naravnih parkov. Ostali parki imajo zaposlenih več naravovarstvenikov. Potrebujemo osebo 
s specifičnimi znanji na področju varovanja narave. Tomaž Acman je menil, da bi že v osnovi morala 
biti v vsakem parku zaposlena ena oseba z nalogo naravovarstvenika.  
 
Promocija 
Spodbujali bomo domače ponudnike, da bodo sodelovali na sejmih ter nadaljevali s prizadevanji na 
področju trajnostnega razvoja. Tudi na področju razvoja in promocije se kaže potreba po zaposlitvi ene 
osebe, ki bo delala na osveščanju, promociji KP Logarska, sodelovala s skupnostjo parkov… Županja 
meni, da je potrebno razširiti krog sodelavcev. Če dela le ena oseba, mora pokrivati vsa področja, manj 
je rezultatov in so manj vidni. Andreja Martinčič iz Doma duhovnih vaj veliko sodeluje pri varstvu in 
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zaposlovanju otrok, ima pa znanja s področja turizma, zato bi bilo njeno sodelovanje zelo dobrodošlo.  
Posodobili  bomo spletno stran v skladu z GDRP. 
 
Županja je predstavila finančni del plana za leto 2020. Predlagala je tudi, da se finančni plan dopolni z 
aktivnostjo izdelave IDZ ureditve platoja na obračališču Rinka, v višini 5.000 EUR, s čimer so se člani 
odbora strinjali.  
 
Tomaž Acman je postavil vprašanje glede lastništva žičnice na Klemenčo jamo. Županja je pojasnila, da 
je lastnik PD Solčava, lastnik planinske postojanke na Klemenči jami je Občina Solčava, ki bo objekt 
prenesla v upravljanje na PD Solčava. Pogodba se že pripravlja. Povedala je tudi, da je na osnovi razpisa 
izbran nov najemnik - oskrbnik planinske koče.   
 
Županja je še dodala, da so načrti ambiciozni.  Želi si, da se pešpot uredi v največji možni meri ter tako 
služi obiskovalcem krajinskega parka. Eden izmed pomembnih ciljev je ureditev ceste na celotni trasi, 
vse do obračališča Rinka. Predvsem pa si želi, da dosežemo dogovor z državo glede upravljanja parka. 
V zvezi s tem je še pojasnila, da je z zaračunavanjem vstopnine v letu 2020 seznanila tudi Mlačnik Jožeta, 
ki nasprotuje pobiranju.  
 
Tomaž Acman je poudaril, da bo največja pozitivna sprememba urejena pot po Logarski ter, da je 
postopke za sprejem odloka potrebno nadaljevati. Navedel je primer novega parka Dinovo na 
Hrvaškem, v Sloveniji na tem področju nismo naredili koraka naprej.   
 
Po razpravi je županja predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep št. 3 

Člani Odbora za upravljanje Krajinskega parka Logarska dolina so potrdili Plan za 
leto 2020, dopolnjen z aktivnostjo izdelave IDZ za ureditev platoja pri obračališču 
pod slapom Rinka. 
 
 

Od prisotnih 4 članov so vsi glasovali ZA. 

 
 

 
Primož Plesnik je predlagal sanacijo poškodb oziroma preplastitev ceste od Hotela Plesnik do Kmečke 
hiše Ojstrica. Županja je bila mnenja, da ceste ne bi posodabljali, saj je naša naloga, da promet 
umirjamo, nujno pa bi bilo zapreti cesto za tovornjake in avtobuse.  
 
Seja se je zaključila ob 9:40 uri. 
 
Zapisala:         OBČINA SOLČAVA 
Albina Štiftar                            Katarina Prelesnik, županja 

K 4. točki dnevnega reda 
 
 
RAZNO 


