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USPEŠNO delovanje TIC KP Logarska dolina 1/2
• informiranje o krajinskem parku in turistični ponudbi širšega območja

(informacijski

materiali, nastanitve, kulinarika, aktivnosti)

• Naravoslovno-etnografska pot po Logarski

(ureditev poti, vzdrževanje, vodenja, dogovori z

lastniki zemljišč, ohranjanje tradicionalnih dejavnosti – npr. oglarjenje)

• umirjanje prometa in usmerjanje obiskovalcev

(vstopnina za motorna vozila, posebni režimi

parkiranja ob prometnih konicah, mirne cone…)

• sodelovanje pri urejanju krajinskega parka in naravovarstvenem nadzoru

(zaposleni,

domačini)

dobro sodelovanje z lastniki zemljišč v dolini (družbeniki) in s partnerji pri različnih
aktivnostih in projektih (turizem, promet, interpretacija dediščine, nagrada CIPRE)
•

USPEŠNO delovanje TIC KP Logarska dolina 2/2
• tesno sodelovanje s TIC Solčava

(skupni info materiali, programi, evidence, TIC barometer…)

• priprava in izvajanje turističnih in strokovnih programov v parku in v širšem
območju (Solčavsko, Zgornja Savinjska dolina…)
• izposoja opreme

(kolesa, oprema za tek na smučeh, sanke, električni skuter)

• izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov

(specializacije: doživljajska vodenja, etno-animacija)

• uspešno povezovanje s turističnim gospodarstvom širšega območja

(informiranje,

vodeni turistični programi, dodatna ponudba za obiskovalce, predstavitve, sejmi, študijske ture novinarjev)

• vzpostavljanje ravnovesja med uporabniki prostora

(lastniki zemljišč, turistični delavci,

obiskovalci, lokalna skupnost, upravljavec…)

• spodbujanje sodelovanja v širšem okolju

(Solčavsko EDEN…)

MANJ USPEŠNO delovanje TIC Logarska dolina
• projekt umirjanja prometa poteka zelo počasi
• urejanje manj obiskanih poti

(alternativni prevozi, parkirišča…)

(opuščene poti, slabo označene)

• spremljanje rastlinskih in živalskih vrst ter ureditev prostora za razstave
• usmerjena interpretacija narave za ključne skupine deležnikov
• komuniciranje z domačini glede trendov, priložnosti in razvojnih možnosti v
povezavi z varovanim območjem (inovativni projekti…)
• priprava in prodaja domačih izdelkov, spodbujanje ključnih proizvodnih verig
• konkretno povezovanje med parki in preko meje

(Belska kočna, Železna Kapla)

POGOSTA VPRAŠANJA obiskovalcev
• Katere so najbolj zanimive, lahko dostopne točke naravne in kulturne dediščine?
• Kje je moč dobiti dobre tematske karte (pohodništvo, kolesarjenje…)?
• Katere aktivnosti ponujate v deževnem vremenu?
• Ali so urejene tekaške (ali druge rekreacijske) proge?
• Kje lahko dobimo dobro tradicionalno hrano v domačem okolju?
• Kateri so tipični izdelki območja?
• Kakšna je ponudba za družine z malimi otroki?
• Kakšen je dostop z javnim prevozom?

HVALA ZA POZORNOST!
Marko Slapnik

Center Rinka – zavod za turizem in trajnostni razvoj
Solčavskega, 041 467 122, marko.slapnik@solcavsko.info

www.solcavsko.info

Marko Lenarčič

Krajinski park Logarska dolina,
041 465 666, marko.lenarcic@s5.net

www.logarska.si

