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»Na{a de`ela je zaradi svoje izjemne naravne raznolikosti in naravnih vrednot
nedvomno pravi biser Evrope in ena najimenitnej{ih de`el sveta, kar je `e v
bli`nji prihodnosti lahko ena na{ih najmo~nej{ih deviz.«

(Narcis MR[I^: Biotska raznovrstnost v Sloveniji – Slovenija – »vro~a to~ka« Evrope)

Slovenija je ena od dr`av z najvi{jo stopnjo biotske pestrosti v
Evropski uniji in ima trenutno z razli~nimi varstvenimi kategorijami
zavarovanega skoraj 11% ozemlja. 

Zavarovanje je ukrep, ki je v svetu znan `e ve~ kot stoletje in se v 
naravovarstveni praksi tudi najpogosteje uporablja. 
Predvsem parki zaradi svoje tradicionalne vloge v sistemu celovitega
varstva narave postajajo vedno bolj pomembni za ohranjanje biotske
pestrosti in krajinske raznolikosti.

Z ustanovitvijo narodnega parka na obmo~ju
Triglavskih jezer leta 1924 je bila Slovenija
peta dr`ava v Evropi, ki je premogla narodni
park.
Danes imamo v Sloveniji 44 parkov, od tega
en narodni, 3 regijske in 40 krajinskih parkov.

Pri~ujo~a publikacija predstavlja povzetek
najpomembnej{ih aktivnosti in projektov v
nekaterih na{ih parkih v letu 2004. 
Poleg dr`avnih parkov predstavljamo tudi
dejavnosti v dveh lokalnih parkih. Notranjski
regijski park je najobse`nej{i med ob~inskimi
zavarovanji, Logarska dolina pa ima najdalj{o
tradicijo upravljanja.

Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor • Urednica: Jana Kristanc •
Avtorji besedil: Stanka De{nik, Leon Kebe, Avgust Lenar, Jo`e A.
Miheli~, Borut Peri~, Barbara Plo{tajner, Andrej Sovinc, Martin [olar,
Alma Vi~ar • Avtorji fotografij in kart: Hjalmar Dahm, Stanka De{nik,
Tomo Jeseni~nik, Matev` Lenar~i~, Jo`e A. Miheli~, Irena Nartnik,
Barbara Plo{tajner, Andrej Sovinc, Marko Slapnik, Iztok [kornik, Franci
Zidar, arhiv NRP, arhiv P[J • Oblikovanje: Andrejka ^ufer, Leonard
Rubins • Tisk: Medium @irovnica • Ljubljana 2005
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Triglavski narodni park

V duhovnem izro~ilu prebivalcev pod najvi{jimi
gorami Slovenije je ohranjena legenda o
Zlatorogu, o njegovem skrivnostnem zakladu in
bajeslovnih, ~ude`nih vrtovih, o Zlatorogovem
kraljestvu. Triglavski narodni park je nastal
tam, kjer `ivi mit o Zlatorogu.

Prireditve ob 80-letnici parka (1924-2004)
• Obele`itev 80-letnice Triglavskega naro-

dnega parka.
• Podelitev Diplome Sveta Evrope za leto

2004 Triglavskemu narodnemu parku –
Trenta 24. maj 2004.

• Odprtje nove brvi pri `agi na So{ki poti v
Trenti.

• Tradicionalni Belarjevi naravoslovni dnevi.
• 2. Sre~anje slovenskih gorskih kmetov na

Ba~i.
• Trije poletni kulturni ve~eri pri Pocarju v

Zg. Radovni.

Ostali dogodki
• Uprava TNP se je preselila v nove prostore

v sredi{~u Bleda.
• Prirodoslovni muzej Slovenije je v sodelo-

vanju s Triglavskim narodnim parkom
pripravil razstavo Narava Slovenije – Alpe. 

• [vedski kralj Gustav in kraljica Silvia sta
junija v okviru uradnega obiska v Sloveniji
na svojo `eljo obiskala vas ^adrg v
Triglavskem narodnem parku. 

• Potekalo je sre~anje TNP, NP Les Ecrins in
NP Hohe Tauern – trije narodni parki so
partnersko povezani od leta 1997.

• Odprli smo novo tematsko pot –
Kolesarsko pot Radovna.

OSEBNA IZKAZNICA TNP
Povr{ina parka: 83.807 ha; 55.332 ha osrednje

obmo~je, 28.475 ha robno
obmo~je

Naselja v parku: 25 naselij in zaselkov (najve~je
Stara Fu`ina v Bohinju) 

[t. prebivalcev: 2.200 
Lastni{tvo: zasebniki (vklj. agrarne skupnosti),

ob~ine, dr`ava (Sklad kmetijskih
zemlji{~ in gozdov RS);

Razglasitev: ZTNP – UL SRS 17/81, 18/81-popr.
in 42/86 ter UL RS 8/90 in 35/01

Upravljavec: Javni zavod Triglavski narodni park
Naslov: Ljubljanska c. 27, 4260 Bled
Tel.: +386 (0)4 57 80 200
Faks: +386 (0)4 57 80 201
Elektronski naslov: 
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
Spletna stran: www.tnp.si

Informacijski centri
DDoomm  TTrreennttaa na Logu v Trenti
Odprt od maja do oktobra med 10. in 18. uro; 
tel. & faks: +386 (0)5 38 89 330.

PPooccaarrjjeevvaa  ddoommaa~~iijjaa Zgornja Radovna, 
Od 24. junija do 15. septembra ob petkih, 
sobotah in nedeljah med 11. do 18. uro,
skupine po dogovoru.

Projekti
• Zaklju~en je bil projekt [otna barja v

Triglavskem narodnem parku, z ureditvijo
u~ne poti Barje Goreljek.

• Program Mladi nadzornik poteka ob pod-
pori Federacije Europarc `e od leta 2002. V
letu 2004 je v Trenti potekal mednarodni
tabor, ob finan~ni pomo~i Ministrstva za
okolje in prostor pa je v Bav{ici potekal
nadaljevalni tabor za mlade nadzornike
na temo NATURA 2000.

• V okviru projekta Otroci odkrivajo in spo-
znavajo kulturno dedi{~ino pa{nih planin je
med drugim nastala tudi potujo~a 
razstava. 

• Razvojni projekt Usposobljena delovna sila
– prvi pogoj za razvoj ter povezovanje var-
stva narave, kmetijstva in turizma.

• Projekt Tri tiso~ let `elezarstva in pa{ni{tva
v Julijskih Alpah.

Publikacije
• Zbornik: Ekoturizem v gorah
• Letno poro~ilo TNP 2002/2003
• 3. {tevilka glasila Svet pod Triglavom
• Ponatis bro{ure TNP – UNESCO MAB
• Zgibanki: Kolesarska pot Radovna in

Poklju{ka pot
• Stenski koledar Podobe Triglava
• 5. in 6. {tevilka Triglavskega okna, obvestil

Znanstveno raziskovalne slu`be TNP

Obisk
V zadnjih letih bele`imo med 2.000.000 in
2.500.000 obiskovalcev letno. Zaradi neu-
godnih vremenskih razmer je bil obisk v
letu 2004 nekoliko manj{i.
Vsako leto potekajo strokovna vodenja (v
organizaciji TNP) po parkovnih tematskih
poteh in po visokogorju. 



K
aj

 s
e 

je
 p

ri 
na

s 
do

ga
ja

lo
 v

 le
tu

 2
00

4?
Park [kocjanske jame

Zakaj v tej pokrajini kamniti
je vse lepo in prav,
biti, `iveti, boriti se
in biti mlad in zdrav.

(Sre~ko Kosovel, iz Pesmi s Krasa)

Prireditve/dogodki
• Ob 18. obletnici vpisa [kocjanskih jam v

seznam svetovne dedi{~ine UNESCO smo
obele`ili tudi vpis Parka [kocjanske jame v
Unescov program MAB – ~lovek in bio-
sfera, 5. obletnico vpisa [kocjanskih jam v
seznam mednarodno pomembnih mokri{~
v sklopu Ramsarske konvencije in 100.
obletnico odkritja Tihe jame v sistemu
[kocjanskih jam.

• Obele`ili smo svetovni dan mokri{~ in go-
stili ter sodelovali pri organizaciji strokovne-
ga seminarja za u~itelje na temo mokri{~.

• V sklopu mre`e {ol parka smo organizirali
delavnice na temo “netopirji”, literarni
nate~aj, likovno delavnico, delavnico
“likanje v preteklosti” in {tevilne strokovne
ekskurzije.

OSEBNA IZKAZNICA P[J
Povr{ina parka: 413 ha zavarovano obmo~je;

45.000 ha vplivno obmo~je
Naselja v parku: 3
[t. prebivalcev v parku: 69
Lastni{tvo: R Slovenija (15%), 

zasebna last (85%)
Razglasitev: UL RS 57/96

Upravljavec: Javni zavod Park [kocjanske jame
Naslov: [kocjan 2, 6215 Diva~a
Tel.: + 386 (0)5 70 82 100
Faks: + 386 (0)5 70 82 105
Elektronski naslov: psj@gov.si
Spletna stran: www.park-skocjanske-jame.si

Informacijski center 
MMaattaavvuunn  1122
Odprt vsak dan od 9. ure naprej.

Projekti
• V sklopu programa Interreg IIIB (Alpe) je bil

potrjen projekt Alpencom, ki predvideva
skupno predstavitev desetih zavarovanih
obmo~ij iz osmih dr`av v okviru Mre`e
zavarovanih obmo~ij v Alpah, v katerega je
vklju~en tudi Park [kocjanske jame. 

• Spomladi je bil o~i{~en, zatesnjen in
obnovljen kal v Matavunu.

• V sodelovanju z narodnim parkom
Berchtesgaden iz Nem~ije smo obnovili
stare raziskovalne poti v Hankejevem
kanalu.

• Avgusta je za~ela obratovati avtomatska
meteorolo{ka postaja [kocjan, kjer skupaj
z Agencijo RS za okolje spremljamo
kakovost in koli~ino padavin, vetrovnost,
oson~enost, temperaturo, vlago in tlak.

• Septembra smo zaklju~ili projekt Skriti zak-
lad z naslovom Mokri{~a od gora do morja.

• V oktobru je bil zaklju~en projekt kartira-
nja habitatov, ki smo ga izvedli skupaj s
Centrom za kartografijo flore in favne. 

• Z namenom dolgoro~nega spremljanja
stanja zraka in vode v jami smo izvedli
prve poskusne meritve osnovnih para-
metrov jamske mikroklime: temperature,
vlage in ogljikovega dioksida. 

• V septembru so potekala preventivna
za{~itna arheolo{ka izkopavanja, ki so pod
nekdanjim gospodarskim poslopjem odkrila
rimskodobni objekt. Predstavili ga bomo 

»in situ« v sklopu prenovljenega objekta
[kocjan {t. 3 - naravoslovni center.
Gradnja se je za~ela oktobra in bo trajala
predvidoma do julija 2005. V objektu bodo
poleg arheolo{ke {e geolo{ka in biolo{ka
zbirka ter naravoslovna u~ilnica.

Publikacije
• Zgibanka: P[J: ^lovek in biosfera –

Biosferno obmo~je Kras,
• Minigrafija: A. Debevec et al: [kocjanske

jame v nedrjih klasi~nega krasa
• ^lanek revije Kras: B. Peric, T. Zorman:

Vetrne elektrarne na Krasu?
• ^lanek v zborniku Vode in turizem: B. Peric:

[kocjanske jame – voda v kra{kem svetu

Obisk
V parku so na ogled [kocjanske jame, u~na
pot [kocjan ter muzejski zbirki (etnologija,
zgodovina [kocjanskih jam in arheologija)
v obnovljenih skednjih. Velika ve~ina
obiskovalcev si je ogledala le [kocjanske
jame, pribli`no tretjina pa {e muzejske
zbirke. V letu 2004 je bilo prodanih 89.744
vstopnic, leto prej 75.395. Ve~ina 
obiskovalcev je iz tujine. 
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Kozjanski park

Alpsko sredogorje, vinogradni{ko gri~evje,
obsoteljske ravnice ter raznovrstnost narave z
bogato kulturno dedi{~ino in izro~ilom 
sestavljajo pokrajino mnogih obrazov –
Kozjanski park.

Prireditve/dogodki
• Velikono~ne in bo`i~ne ustvarjalne

delavnice. 
• Raziskovalna delavnica za {tudente: tema

Natura 2000.
• Naravoslovna delavnica za otroke na Sv.

Lovrencu.
• Koncerti na gradu Podsreda.
• Mednarodni simpozij Resni~na Kitajska.
• Otvoritev spomeni{kega kompleksa Treb~e.
• 1. festival Pranger, festival pesni{kega

sre~anja.
• Ureditev in otvoritev pe{poti:

• geolo{ka u~na pot na Rudnico in
Vir{tanj, 

• pe{pot Podsreda, 
• u~na pot Travnik na Vetrniku in 
• pe{pot Pil{tanj.

OSEBNA IZKAZNICA KP
Povr{ina parka: 206 km2

Naselja v parku: 82
[t. prebivalcev v parku: 11 000
Razglasitev: UL SRS 1/81, 42/86, UL RS 56/99

Upravljavec: Javni zavod Kozjanski park
Naslov: Podsreda 45, 3257 Podsreda
Tel:. +386 (0)3 80 07 100 
Faks: +386 (0)3 80 07 108
Elektronski naslov: kozjanski-park@kp.gov.si
Spletna stran: www.gov.si/kp

Informacijski centri
PPooddssrreeddaa  4455
Vsak dan od 8. do 16. ure.

GGrraadd  PPooddssrreeddaa  
Vsak dan razen ponedeljka od 10. do 18. ure;
pozimi zaprto.

Strokovna vodstva po predhodni najavi vsak dan.

Projekti
• Praznik kozjanskega jabolka je tradicional-

na tridnevna mednarodna prireditev s
strokovnim sre~anjem ter sejemskim delom
in kulturno-zabavnim programom, kjer se
predstavljajo ekolo{ki kmetje, ponudniki
zna~ilnih lokalnih proizvodov, {ole ter
kulturno-glasbene skupine.

• V juliju in avgustu so potekali Mednarodni
glasbeni seminarji za pre~no flavto, rog in
saksofon z uvodnimi koncerti profesorjev in
zaklju~nimi koncerti slu{ateljev seminarja.

• Grad Podsreda je danes kulturno-dru`abni
center ne samo Kozjanskega parka ampak
tudi {ir{ega obmo~ja. Prenova traja `e
vrsto let, lani smo uredili romanski prostor,
gospodarsko poslopje (delno) in del fasade.

Razstave
• Reliefni odtisi ljubitelja gradov - avtorja

Tone Ro`man in Nata{a Ferlinc Kra{ovic.
• Podoba male svobode, fotografije Andreja

Blatnika.
• Gozd, drevo in ~lovek, naravoslovna

fotografija Jo`ice Mikek Veber.
• Pik~ers – avtor Jo`e Slak.
• Spomini za krajcar in ve~ – avtorica Arven

[akti Kralj. 
• Keramika v Sloveniji 1964 – 2004 – pre-

gledna razstava slovenske keramike zadnjih
40 let Dru{tva keramikov in lon~arjev.

• Iz albuma Sandora Erdödyja Galerije Muzeja
Moslavine in Muzejev Hrvatskog Zagorja.

• Svetovi v svetem – avtorji Goce Kalajd`ijski,
Marjan Skumavc in Zoran Ogrinc.

Publikacije
• Vodnik in zgibanka po geolo{ki poti na

Rudnico in Vir{tanj
• Vodnik po u~ni poti Travnik
• Vodnik in zgibanka po pe{poti Podsreda
• Zemljevid Kozjanskega parka
• Zgibanka ob~ine Bistrica ob Sotli

Obisk
Okoli 35 000 obiskovalcev letno si lahko
poleg vodenih ogledov (grad Podsreda,
Levstikov mlin, Slovensko-bavarska hi{a,
Treb~e) ogleda naravne in kulturne 
znamenitosti ob pe{poteh, kolesarskih
poteh in vinsko-turisti~nih cestah. V letu
2004 se je pove~al obisk tujcev (predvsem
iz de`el EU), pohodnikov in kolesarjev.
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Krajinski park

Se~oveljske soline
V 700 letih so se spremenila le obla~ila solinarjev...
Tradicionalno solinarstvo v Krajinskem parku Se~oveljske soline podpira razmere za obstoj
pestrosti vrst in njihovih prebivali{~ ter ohranja enkratno kulturno dedi{~ino in krajino solin. 

Prireditve/dogodki
• Ob vikendih okoli 24.4., 4.7. in 30.8. se je v

parku na Leri in tudi v Piranu odvijal
Solinarski festival: praznik solinarstva, ki
ponazarja klju~ne dogodke v procesu
pridelave soli.

• Na 2. februar, svetovni dan mokri{~ je bil
vstop v park prost, na voljo je bilo brezpla-
~no informacijsko gradivo za obiskovalce,
za {olarje smo organizirali predavanja o
mokri{~ih.

• Skozi vse leto smo organizirali umetni{ke
dogodke in predstave (gledali{ki dogodki,
otvoritve slikarskih in foto razstav,...).

• Organizirali smo ~istilno akcijo - pobiranje
smeti v hladni polovici leta. Udele`enci
akcije so prejeli brezpla~no celoletno
vstopnico v KPSS.

OSEBNA IZKAZNICA KPSS
Povr{ina parka: 650 ha; 552 ha vodne povr{ine,

98 ha kopnega
Naselja v parku: 0
[t. prebivalcev v parku: 0
Lastni{tvo: R Slovenija (98%), 

zasebna last (2%)
Razglasitev: UL RS 29/01

Upravljavec: KPSS SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Naslov: Se~a 115, 6320 Portoro`
Tel.: + 386 (0)5 67 21 330 
Faks: + 386 (0)5 67 21 331
Elektronski naslov: kpss@soline.si
Spletna stran: www.kpss.soline.si

Informacijski center
Na Fontaniggeah deluje MMuuzzeejj  ssoolliinnaarrssttvvaa, na
Leri pa bo poleti 2005 odprt multimedijski info-
rmacijski center.
^as obiska: v topli polovici leta je park odprt
med 8. in 20. uro, pozimi pa med 8. in 17. uro.
Na vstopnih to~kah v park se pobira vstopnina.

Projekti
• LIFE Narava projekt: Ohranitev vrst in 

habitatov v Se~oveljskih solinah.
• Na Leri bo poleti 2005 odprt multimedijski

informacijski center, ki bo predstavljal
naravne posebnosti in solinarstvo na Leri.
Poleg multimedijskega prostora bo v njem
tudi projekcijska dvorana za prikaz filmov o
solinah in manj{a okrep~evalnica 
(tradicionalna solinarska malica).

• Urejene so tri u~no-sprehajalne poti, v letu
2005 na~rtujemo odprtje {e dveh novih. Poti,
dolge od 1,0 do 4,5 km, so opremljene z
informacijskimi tablami. Ob vikendih v topli
polovici leta je na voljo brezpla~no vodenje
po parku. 

• Na Fontaniggeah deluje Muzej solinarstva
kot dislocirana enota muzeja Sergej Ma{era
iz Pirana in prikazuje kulturno dedi{~ino
starih Piranskih solin. Vodeni ogledi Muzeja
solinarstva so mogo~i med 1.4. in 31.10.

Obisk
• Na Leri je obisk od leta 2002 narasel z

8.000 na 27.000 obiskovalcev; na
Fontaniggeah pa se letni obisk giblje okoli
{tevila 16.000.

Publikacije
• Informativne zgibanke
• Bro{ura o KPSS
• Knjiga I. Geister: Se~oveljske soline 
• Zgo{~enka (Odonatolo{ko dru{tvo

Ixobrychus)
• A. Sovinc: Priro~nik za dolo~evanje ptic v

solinah 
• Bro{ura o pticah KPSS
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Krajinski park Gori~ko

Prepletenost obdelanih in naravi prepu{~enih
zemlji{~ ustvarja sliko valovitih mozaikov.
Podobe in ob~utja parka radi s seboj ponesejo
kolesarji in manj zahtevni pohodniki.… 

Prireditve/dogodki
• V aprilu smo Tride`elno razstavo roko-

delcev iz Gradu na Gori~kem prenesli v
grad Tabor v avstrijskem parku Raab. 

• Maja je na gradu Grad potekalo prvo
mednarodno ocenjevanje vin tride`elnega
parka Gori~ko-Raab-Orség in sosednjih
vinorodnih okoli{ev. Ocenjevanje je izvedla
komisija s poku{evalci vin iz Avstrije,
Mad`arske in Slovenije. Ocenjenih je bilo
105 vzorcev, priznanja so bila podeljena v
okviru prireditve Sobo{kih dnevov 25. junija
2004. Ocenjevanje vin je potekalo v sodelo-
vanju z vinogradni{kim dru{tvom Gori~ko
in je na~rtovano vsako drugo leto.

• Med 21. in 24. oktobrom je v sodelovanju z
In{titutom za sistematiko vi{jih gliv
potekalo Mikolo{ko sre~anje treh de`el -
Grad, 2004. Namen je bil spoznati
raznovrstnost gliv na 4 razli~nih rasti{~ih
na Gori~kem. Mikologi so determinirali
preko 250 gliv in pripravili dvodnevno
razstavo gob v Vite{ki dvorani na gradu.
Mikolo{ko sre~anje na Gori~kem naj bi
postalo bienalno.

OSEBNA IZKAZNICA KPG
Povr{ina parka: 462 km2; 
Naselja v parku: 90 vasi, 11 ob~in, 2 upravni enoti
[t. prebivalcev v parku: 23.000
Lastni{tvo: zasebno in dr`avno
Razglasitev: UL RS 101/03

Upravljavec: JZ KP Gori~ko
Naslov: Grad 191, 9264 Grad
Tel.: + 386 (0)31 354 149 
Elektronski naslov: park.goricko@guest.arnes.si
Spletna stran: www.park-goricko.org

Informacijski center
GGrraadd  nnaa  GGrraadduu  
Vodeni ogledi gradu so vsak dan 
med 9. in 16. uro.

Pomembni mejniki v letu 2004
• 8. januarja je bil s sklepom vlade ustano-

vljen Javni zavod Krajinski park Gori~ko.
• Istega meseca je park dobil v. d. direktorja.
• 8. julija je bila konstitutivna seja Sveta

zavoda, na kateri so bile potrjene za~asne
upravljavske smernice parka.

• 18. oktobra je bil sprejet Statut JZ KPG.
• Decembra pa je park dobil prvega

zaposlenega.
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Notranjski regijski park

Brez skromnosti pravim, da je ta zgodba
Cerkni{kega jezera velik ~ude` narave, in lahko
se upravi~eno in brez vsakr{ne pristranosti
uvr{~a med najve~je ~ude`e narave.

(Janez Vajkard Valvasor,1686)

Prireditve/dogodki
• Dvodnevno sre~anje v okviru projekta

Cerkni{kega jezera spomin, na katerega
smo povabili vse, ki so kakor koli prispevali
k bolj{emu poznavanju ter varovanju
Cerkni{kega jezera. Namen sre~anja je
izmenjava mnenj o mo`nostih in prilo`no-
stih za ohranjanje Cerkni{kega jezera ter
prenos izku{enj starej{e generacije razisko-
valcev in naravovarstvenikov na mlaj{e.

Projekti
• Izvedli smo projekt Cerkni{kega jezera

spomin katerega namen je bil ponovno
povezati vse, ki so kakorkoli `e delovali na
obmo~ju Notranjskega regijskega parka.

• Kot partner sodelujemo pri izvajanju akcij v
projektu Vzpostavitev dolgoro~nega varstva
kosca (Crex crex) v Sloveniji, ki ga izvaja
DOPPS BirdLife Slovenija. V okviru projekta
smo `e odkupili 30 ha zemlji{~.

OSEBNA IZKAZNICA NRP
Povr{ina parka: 210 km2

Naselja v parku: 0
[t. prebivalcev v parku: 0
Lastni{tvo: Ob~ina Cerknica (1%) R Slovenija

(7%), zasebna last (92%)
Razglasitev: UL RS 75/02

Upravljavec: Javni zavod Notranjski regijski park
Naslov: Tabor 42, 1380 Cerknica
Tel.: + 386 (0)1 70 90 626 
Faks: + 386 (0)1 70 90 633
Elektronski naslov: info@notranjski-park.si
Spletna stran: www.notranjski-park.si

Publikacije
• Zgo{~enka s fotografijami Notranjskega

regijskega parka 
• Sodelovanje pri izdaji zgibanke Dvo`ivke na

Cerkni{kem jezeru

Obisk
Izvedli smo 32 vodenih ekskurzij ali izletov,
na katerih je bilo ve~ kot 750 obiskovalcev
iz Slovenije in tujine.



K
aj

 s
e 

je
 p

ri 
na

s 
do

ga
ja

lo
 v

 le
tu

 2
00

4?
Krajinski park 

Logarska dolina

Dolina Logarska -
z zelenjem se objema
ta sanjska h~i gora,
z vrhovi njenih kodrov
se veter poigra -
Dolina Logarska.

Prireditve/dogodki
• V juliju smo sodelovali v tradicionalni etno-

grafski prireditvi Dnevi turizma na
Sol~avskem s kuhanjem oglja pri oglarski
bajti ob Poti po Logarski dolini, multivi-
zijsko predstavitvijo Sol~avskega ter
predstavitvijo Naravoslovno etnografske
poti po Logarski.

• Slovenski in angle{ki podiplomski {tudenti
so v septembru v okviru prireditve [tudijski
dnevi Sol~avsko – 2004 spoznavali
Sol~avsko, ugotavljali razliko med tremi
obdobji in izvedli anketo med prebivalci.

• Organizirali smo tudi `e 15. tradicionalni
smu~arski tek po Logarski dolini. Zaradi
ugodnih terenskih in klimatskih razmer je tek
na smu~eh najpomembnej{a zimsko {portna
rekreativna aktivnost v parku. Obiskovalce v
zimskem ~asu privabljajo tudi zaledeneli
slapovi, sankali{~a, naravno drsali{~e in
kraj{a smu~arska vle~nica.

OSEBNA IZKAZNICA KPLD
Povr{ina parka: 2438 ha
Naselja v parku: 0
[t. prebivalcev v parku: 35
Lastni{tvo: R Slovenija (10%), zasebna last (90%)
Razglasitev: UL SRS 27/87

Upravljavec: Podjetje za razvoj Logarske doline,
Logarska dolina d.o.o.

Naslov: Logarska dolina 9, 3335 Sol~ava
Tel.: + 386 (0)3 83 89 004 
Faks: + 386 (0)3 83 89 003
Elektronski naslov: logarska@siol.net; 

logarska.dolina@siol.net 
Spletna stran: www.logarska-dolina.si

Informacijski center
TTIICC  LLooggaarrsskkaa  ddoolliinnaa
^as obiska:  ((ttuuddii  ppoo  ddooggoovvoorruu))
november – april: od 10. do 13. ure
maj – junij in september – oktober: 
od 9. do 15. ure
julij – avgust: od 8. do 18.ure
IInnffoo  eekkrraann v slovenskem, angle{kem in
nem{kem jeziku. 

Projekti
• V letu 2004 smo uredili informacijski cen-

ter v stari leseni ka{~i v Logarski dolini.
• Izdelana je bila {tudija Prihodnost

Kamni{ko-Savinjskih Alp, katere osnova so
bile delavnice z doma~ini in anketa, v
kateri so doma~ini opisali svoje videnje
sedanjosti in prihodnosti Kamni{ko-
Savinjskih Alp ter mo`nosti ustanovitve
regijskega parka v tem obmo~ju.

• Tehnolo{ka posodobitev ~istilne naprave
Plest, ki zaklju~uje tri kilometre kanaliza-
cijskega omre`ja do osrednjih turisti~nih
objektov v dolini, bo poslej zagotavljala
najzahtevnej{e standarde ~i{~enja odplak.

• Izgradnja kabelsko komunikacijskega 
sistema predstavlja pomembno infrastru-
kturo, ki omogo~a doma~inom in gostom
sodobno povezavo s svetom. V letu 2004 so
bili na omre`je priklju~eni objekti v vsto-
pnem delu doline. 

Publikacije
• Zgibanke Prihodnost Kamni{ko-Savinjskih

Alp, Pot po Logarski, Plan{arija Logarski kot
• Vstopna zgibanka Krajinski park Logarska

dolina 
• Poster in razglednice Krajinski park

Logarska dolina

Obisk
Logarsko dolino je v poletni sezoni obiskalo
preko 100.000 predvsem izletni{kih obisko-
valcev.
V sklopu turisti~ne ponudbe se je programov
informacijskega centra udele`ilo 160 skupin
oziroma okoli 4000 ljudi. Vodenj po naravo-
slovno-etnografski poti se je udele`ilo 60
skupin oz. skoraj 2000 oseb. 


