Spremljanje trajnostnih kazalnikov v KP Logarska dolina
Krajinski park Logarska dolina je bil ustanovljen leta 1987 z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje. Z Odlokom o začasnem
upravljanju z zavarovanimi območji naravnih vrednot v občini Solčava, je krajinski park leta 1992 v
upravljanje prevzelo podjetje Logarska dolina d.o.o., ki so ga ustanovili domačini in podjetja na območju
parka. V decembru 2016 je v upravljanje KP Logarska dolina prevzela Občina Solčava.
Destinacija Krajinski park Logarska dolina, je v letu 2018 pristopila k preverjanju izpolnjevanja
standardov in uspešnosti kazalnikov v Zeleno shemo slovenskega turizma. Za izboljšanje izhodiščnega
stanja, je pomembno spremljanje relevantnih trajnostnih kazalnikov za področje okolja, ekonomije,
družbe, kulture, turizma in človekovih pravic.
Upravljavec krajinskega parka Logarska dolina je Režijski obrat občine Solčava, ki v okviru svojih
pristojnosti spremlja in zbira ter vrednoti podatke za obravnavana področja, ali pa jih pridobi iz javno
dostopnih evidenc inštitucij in ustanov, ki pokrivajo določene vsebine. Podatke o trajnostnih kazalnikih
zbiramo na platformi Slovenia Green Destinations Indicator Report.
Za območje parka smo vrednotili 45 kazalnikov, na podlagi katerih bomo tudi v bodoče spremljali
obravnavana področja.
Krajinski park Logarska dolina meri 24,38 km. Stalno prijavljenih prebivalcev na dan 1.10.2018 (podatki
Registra prebivalstva) je 37. Celotno območje ima status zavarovane narave, nepozidane površine je
99,92 %. Na območju parka je 12 turističnih objektov z nastanitvijo, ki imajo skupaj 397 turističnih
postelj. Koncentracija turističnega obiska je največja v obdobju od maja do oktobra (80 % vseh gostov,
ki prihajajo v park).
Na področju varstva okolja je pomemben kazalnik stopnja ravnanja z odpadnimi vodami. Na skupnem
vodovodnem sistemu je 9 porabnikov pitne vode, od tega 8 turističnih ponudnikov. Poraba pitne vode
je v letu 2017 znašala 7.462 m3. Na območju parka so 3 male čistilne naprave, 10 objektov, od tega 5
turističnih ponudnikov, pa ima tri prekatne greznice (ocena porabe 2000 m3). Odpadne vode na
območju je 9.500 m3, od tega ima ustrezno čiščenje 8.000 m3, kar je 84 %.
Vsem turističnim ponudnikom in prebivalcem na območju parka je omogočeno ločeno zbiranje
odpadkov, prav tako je z namestitvijo ločenih zbirnikov to omogočeno obiskovalcem. Podatke za
celotno območje občine zbira koncesionar PUP Saubermacher in tako ugotovljena stopnja ločevanja
velja tudi za Krajinski park Logarska dolina. Iz polletnega poročila koncesionarja je razvidno, da je bilo
51,04 % odpadkov ustrezno ločenih.
Kakovost zraka na območju parka je dobra. Največji turistični ponudniki so priključeni na sistem
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, vsi ostali ponudniki in prebivalci, ki se ne ukvarjajo s turistično
dejavnostjo, se prav tako ogrevajo na lesno biomaso. Kar se tiče stanja prekomernega hrupa, je le ta
omejen na dolinski del parka v času glavne turistične sezone. Z ukrepi za umirjanje prometa,
pričakujemo tudi na tem področju izboljšanje stanja. Z urejanjem pohodnih poti, lokalnim vodenjem
ter interpretacijo naravne in kulturne dediščine skozi programe, zmanjšujemo in usmerjamo pritisk
turističnega obiska na naravno okolje ter kulturno dediščino.

Šibka točka na območju parka so javni prevozi. Zaradi geografske oddaljenosti in zaprtosti doline ni
rednih avtobusnih linij, železniška povezava je prav tako oddaljena. Po podatkih 30 % gostov prihaja iz
oddaljenih destinacij, ki so vezani na letalski prevoz, večina evropskih gostov pa prihaja z osebnimi
avtomobili in organiziranimi prevozi. Turistični ponudniki imajo na voljo izposojo gorskih in električnih
koles. V letu 2018 je upravljavec krajinskega parka za potrebe nadzora in delo v parku nabavil
električni avtomobil.
Na območju parka se ohranja tradicionalna gradnja z lesom in kamnom. Na območju parka ni novih
pozidav z objekti. Ohranjajo in obnavljajo se obstoječe stavbe, oziroma se gradnje zaokrožujejo znotraj
obstoječe poselitve.
V registru kulturne dediščine je na območju parka vpisanih 10 enot dediščine.
Lokalna kultura je vključena v turizem skozi interpretacijo kulturne dediščine, ne moremo pa se povsem
izogniti vplivom turizma. Tradicionalno kmetovanje, gospodarjenje in drugi običaji, se je še vedno
ohranilo in turizem ni bistveno vplival na spreminjanje navad. Ohranja se trajnostna raba tal.
Še največji vpliv na tradicijo je prinesel tehnološki razvoj, zlasti na področju prometa.
Pri kazalnikih o preverjanju družbene klime, ugotavljamo, da se na območju parka ne izvajajo programi,
ki bi kakorkoli negativno vplivali na pravice in dostojanstvo ljudi. Območje je varno, od večjih središč je
oddaljeno 50 – 70 km.
Priložnosti za zeleni turizem, zlasti pohodništvo so neomejene. Po dolini vodi tematska Pešpot po
Logarski dolini, ki je trenutno v fazi prenove. Iz krajinskega parka vodijo številne planinske poti na
vrhove Kamniško-Savinjskih Alp ter ostala, turistično atraktivna območja Solčavskega (Solčavska
panoramska cesta, KP Robanov kot).

