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Solčava, 20.3.2018

PRAVILA ZARAČUNAVANJA
Na osnovi določil Zakona o ohranjanju narave se za obisk Krajinskega parka Logarska dolina in
Odloka o komunalnih taksah v Občini Solčava se za ogled namenjenih naravnih in kulturnih
zanimivosti v zavarovanem območju zaračunava vstopnina.
Cena vstopnine je različna za posamezne kategorije motornih vozil.
Motorno vozilo
Osebni avto
Avtobus
Kombi
Motorno kolo
Letna nalepka
Letna nalepka kombi

Vstopnina v EUR
7,00
30,00
8,00
5,00
20,00
50,00

V znesku vstopnine, ki ga plača lastnik motornega vozila so zajete naslednje ugodnosti:
- uporaba vseh parkirišč za čas zadrževanja vozila v dolini
- obisk vseh, za ogled urejenih objektov naravne in kulturne dediščine
- uporaba rekreacijskih prog in poti v dolini
- informacijski material o krajinskem parku in turistični ponudbi, ki jih obiskovalci dobijo pri
vstopu
Zaračunavanje vstopnine mora biti enako pravično do vseh turističnih objektov v dolini.
Letne nalepke brezplačno prejmejo:
- družbeniki podjetja Logarska dolina
- poslovni partnerji gospodarstva in Občine
Evidenco vodi uprava občine Solčava
Popust pri nakupu letnih nalepk:
- podjetja in društva na območju SA-ŠA regije in sosednjih Občin imajo možnost nabave nalepk
s 30% popustom na redno ceno
- organizatorji izletov (avtobus, kombi) iz sosednih občin imajo pri plačilu vstopnine 30 %
popust na redno ceno
Izjeme, ki imajo brezplačen vstop v krajinski park Logarska dolina:
1. Občani občine Solčave
2. Invalidne osebe
3. Vozila za dostavo blaga in službeno pot
4. Do 8.00 ure imajo prost vstop planinci z veljavno planinsko izkaznico
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5. Udeleženci seminarjev, konferenc in organiziranih dogodkov v gostinskih objektih
Organizatorji ali gostinski objekti kjer je dogodek pošljejo pred samim dogodkom na občino prošnjo
za brezplačen vstop v krajinski park. Nanjo napišejo predvideno število in vrsto avtomobilov. Občina
jim odobri brezplačen vstop, kontrolo nad številom avtomobilom (udeleženci seminarjev) pa izvaja
oseba pri vstopnini.

Izjeme, ki plačajo enkratni znesek vstopnine;
Za stacionarne goste, ki se na Solčavskem nahajajo dlje časa, sobodajalec gostu potrdi vstopnico in
navede končni datum namestitve gosta, ki tako plača vstopnino samo enkrat.
Domačini in lastniki turističnih objektov imajo možnost koriščenja svojih lastnih aktivnosti v okviru
sistema zaračunavanja vstopnine:
-

Brezplačno delitev svojih prospektov in ponudb za obiskovalce na vstopni coni
Posebej se priporoča privabljanje gostov s posebnimi popusti na plačano vstopnino
(konzumacija)

