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EVROPSKE DESTINACIJE 
ODLIČNOSTI V SLOVENIJI 
Od leta 2007 se v Evropski uniji plete nova mreža krajev in območij, 
ki dosledno razvijajo oblike okoljskega, kulturnega in družbeno 
vzdržnega turizma. Turiste privabljajo z raznimi žlahtnimi 
vsebinami, tematikami in programi. Mreža se imenuje EDEN, 
kar je okrajšava naziva European Destinations of Excellence ali 
Evropske destinacije odličnosti. Od leta 2008 je v tej odlični družbi 
tudi Slovenija s šestimi zmagovalnimi destinacijami in dvanajstimi 
finalistkami. Vsaki dve leti namreč Evropska komisija omogoči 
izvedbo izborov najboljših destinacij v posameznih državah na 
izbrano tematiko in tako sistematično širi mrežo še razmeroma 
neznanih, a vsebinsko izjemnih krajev in pokrajin, ki vabijo turiste 
z novimi doživetji in spoznanji. EDEN tako ne postaja le mreža, 
ampak izrazito pozitivno turistično gibanje, ki je prijazno naravi 
in človeku. Z obiskov in bivanj v destinacijah odličnosti v Sloveniji 
(in drugje po Evropi) prihajamo v svoja primarna družbena in 
kulturna okolja napolnjeni z novimi močmi iz narave in duhovno 
bogatejši ob spoznavanju palete kulturnih bogastev.

prof. dr. Janez Bogataj, ambasador EDEN v Sloveniji
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Griči slovenskega Sredozemlja, s katerih seže pogled na alpske vršace. Brda 
so pokrajina na meji z Italijo in so leta 2015 postala zmagovalna destinacija 
Slovenije na področju turizma, lokalne kulinarike in gastronomije. Z 
gastronomskega vidika moramo v Brdih izpostaviti dve temeljni značilnosti: 
sadje, na primer briške češnje, tudi breskve in oljke, in izjemna vina. 
Vendar to je le temelj gastronomske razpoznavnosti te pokrajine, kjer 
številne gospodinje pripravljajo izjemno okusne jedi. V vinskih kleteh 
lahko okušamo dobrote vinskih trt, ki se zlijejo v okusih rebule in drugih 
sort. Na krožnikih doživljamo letne čase, posamezne jedi pa odstirajo 
vsebine gastronomskih zgodb. To bogato dediščino Brici prenašajo v 
sodobno interpretirano gastronomsko ponudbo, ki ob naravnem okolju in 
ohranjeni briški stavbni dediščini ustvarja verjetno najbolj razpoznavno 
sestavino briške istovetnosti. Pridelovanje sadja, tudi grozdja, in vina 
ima v Brdih bogato tradicijo, saj so Brici z njimi zalagali velika mesta 
in letoviščarska središča. Sodobni razvoj Brd se je začel po koncu druge 
svetovne vojne, ko so začeli izboljševati kakovost kletarstva. Danes Brici s 
svojimi vrhunskimi vini dosegajo tudi mednarodne uspehe, saj so briška 
vina na voljo v najboljših restavracijah in drugih okoljih po svetu. Iz 
številnih sestavin, ki jih ponuja briška narava, znajo pripraviti okusne 
jedi, temelječe na sodobnih, zdravju prijaznih in lokalnih sestavinah, 
med katerimi izstopajo sredozemska zelenjava in zelišča. 

Intimnost briških vasi
Brda ponujajo nepozabna doživetja v briških vaseh in na posameznih, 
večinoma vinogradniških kmetijah. Posebno pozornost namenite vasi 
Šmartno, kjer postopoma ohranjajo stavbno dediščino in ji dajejo nove 
vsebine. Klet vseh briških kleti in vinarjev je na gradu Dobrovo, izjemno je 
obnovljena graščina Vipolže. Z umetnostno dediščino se boste srečali v cerkvi 
sv. Križa nad Kojskim, s freskami iz poznega 17. stoletja in najbolj kakovostno 
ohranjenim poznogotskim krilnim oltarjem na Slovenskem iz leta 1515.

BRDA
GRIČI OPOJNIH GASTRONOMSKIH TRENUTKOV 



5 ____  EDEN

Dobro vino ni nikoli 
rado samo!
V briških jedeh in celotnih obrokih so strnjeni okusi 
Sredozemlja, ki je iz sosednje Italije, zlasti še Furlanije, 
vplival na vsakdanjo in praznično prehrano. Vendar 
prebivalci niso posnemali sosednjih zgledov, ampak 
so skozi stoletja ustvarili številne briške posebnosti, 
ki skupaj z briškimi vini ustvarjajo simbiozo izjemnih 
okusov. Tri vrste polente z različnimi prilogami in 
omakami, pomladne in poletne jajčne omlete z zelišči, 
divjačinske jedi ter jeseni in pozimi izdelki in jedi ob 
kolinah, ki so eden najbolj značilnih hišnih praznikov. 
Ker se z Brd vidi tudi do morja, boste na jedilnikih našli 
tudi morske ribe in sadeže, od sadja pa okusne češnje, 
marelice, breskve, oljke pa dajejo odlično oljčno olje. 

Ne zamudite češenj, 
rebule in oljčnega olja!
Najstarejša briška prireditev je Praznik češenj na 
Dobrovem od leta 1961. Pridelovanje češenj izvira še iz 
avstro-ogrskih časov, ko je bila za Brda ugodna prodaja tega 
sadja, podobno tudi breskev in sliv. Briške češnje veljajo 
za najbolj kakovostne v Sloveniji. Naslednja pomembna 
prireditev v Brdih je Praznik rebule in oljčnega olja v 
Višnjeviku. Obiskovalci okušajo vzorce briške rebule, 
spoznavajo okuse oljčnega olja, pokušajo zelenjavne 
frtalje, ocvrt pršut in polento ter razne močnate jedi, med 
katerimi je najbolj priljubljena sladka briška hubanca. 
Vinska praznovanja imajo dva vrhunca: na urbanovo 
(25. maja) in martinovo (11. novembra). Na urbanovo 
poteka v Šmartnem tradicionalna prireditev Brda in vino.

tic@brda.si
www.brda.si

BRDA
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LAŠKO
NA SOTOČJU DOBREGA IN DOSTOPNEGA 

Svetovna skupnost si prizadeva za kar najbolj temeljite in široke načine 
dostopnosti turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami, starostnike 
in vse druge, na različne načine ovirane osebe. Leta 2013 je bila tematika 
izbiranja destinacij odličnosti povezana prav z dostopnim turizmom in 
v Sloveniji je taka destinacija odličnosti postalo Laško. Kraj se ponaša z 
dvema zdraviliščema, Termano in Rimskimi termami. Rimske terme so 
bile znane že v rimski dobi, zdravilišče v Laškem pa se je začelo razvijati 
od leta 1854. Odlično so povezani z lokalnimi pridelovalci in izdelovalci, 
ki pa niso le dobavitelji živil, ampak vodijo do njihovih domačij goste 
zdravilišč, med katerimi so tudi osebe s posebnimi potrebami. Podobno je 
tudi s starim mestnim jedrom, do katerega se lahko brez težav odpravijo 
gibalno ovirane osebe z vozički. Za slepe in slabovidne imajo v zdraviliškem 
parku vrt medovitih rastlin, opremljen z napisi v braillovi pisavi.

Razvajanje s čebelami
V Termah Laško ponujajo posebno vrsto velneškega razvajanja z medom. 
Splet doživetij ponuja obisk starega mestnega jedra Laškega s cerkvijo sv. 
Martina in muzejsko zbirko. Nad mestom je grad, kjer razvijajo kakovostno 
gostinsko ponudbo in organizirajo poroke. Laško je odlično izhodišče za 

številne krajše in daljše izlete v hribovito okolico s kmetijami in vasmi ter 
čudovitimi razgledi. Celo posedanje od reki Savinji z vrčkom piva Laško je 
lahko svojevrstno doživetje in umiritev od siceršnjih vsakdanjih napetosti. 
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tic@stik-lasko.si   
www.lasko.info 

LAŠKO

Naravna živila
Iz agrarne okolice Laškega prihajajo 
med, drugi čebelji izdelki, siri, suhe 
mesnine, zelišča in druga živila. Če 
boste v Termani, ne pozabite pokusiti 
vsaj ene medene pite, ki je značilna 
hišna sladica. 

Najbolj pravilna pena na pivu!
Laško je največje slovensko središče pivopivske kulture. V mestu obratuje Pivovarna Laško, ki je bila ustanovljena 
leta 1825. Vsako leto priredijo veliko večdnevno turistično in zabavno prireditev Pivo in cvetje, ki je največji 
pivopivski praznik v Sloveniji.



EDEN ____  8

IDRIJA
ŽIVLJENJE Z NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO  

Leta 2011 se je na seznam zmagovalk izbora EDEN uvrstila Idrija, mesto z 
drugim največjim rudnikom živega srebra na svetu od leta 1490 in njegovo 
ohranjeno tehniško dediščino, ki je po zaprtju rudnika dostopna turistom. 
Druga velika značilnost Idrije je še vedno živo izdelovanje klekljanih čipk, 
kar je bila v preteklosti pomembna dopolnilna gospodarska rokodelska 
in ustvarjalna dejavnost rudarskih družin. Od leta 1876 deluje v Idriji 
Čipkarska šola, ki je najstarejša delujoča taka šola v Evropi. V idrijskem 
muzeju na gradu Gewerkenegg so odlično predstavljena izjemna pričevanja 
o bogati dediščini rudarske in klekljarske Idrije.

Kako je biti rudar?
Turistični ogled rudnika oziroma Antonijevega rova, ki je njegov najstarejši 
del, je prvovrstno doživetje. Obiskovalcem pokažejo tudi veliko vodno kolo 
ali kamšt, ohranjeni so največji parni stroj v Evropi, topilnica živosrebrne 
rude in številna druga pričevanja, s katerimi se je Idrija uvrstila na seznam 
Unescove svetovne dediščine. Posebnost so klavže, od druge polovice 18. 
stoletja zidane, pred tem pa lesene pregrade na Idrijci, Belci in drugih rekah, 
te pregrade so bile namenjene občasnemu zajetju velikih količin vode za 
plavljenje lesa do idrijskega rudnika. Za največjimi klavžami se je napolnilo 

jezero, dolgo 785 metrov. Z enkratnim spustom vode je vodni val v 15 
do 20 minutah naplavil do Idrije približno 13.000 kubičnih metrov lesa. 
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tic@visit-idrija.si
www.visit-idrija.si

 

IDRIJA

Kdor ne pokusi žlikrofov, ni bil v Idriji!
Od konca 18. stoletja so značilna idrijska jed žlikrofi. To so testeni žepki s krompirjevim nadevom, za katerega 
krompirju dodajo čebulo, maščobo in začimbe. Imajo tudi značilno obliko in so zaščiteni z geografsko označbo 
EU. K žlikrofom se poda značilna mesna omaka ali bakalca; najbolj značilna je iz koštrunovega ali zajčjega mesa. 
Na Idrijskem sta še dve značilni jedi, smukavc, zabeljena enolončnica iz zelja in krompirja, in želševka, izvrstna 
pomladna potica z nadevom iz drobnjaka. Na čase rudarjenja spominja alkoholni grenki geruž. Med novejšimi 
idrijskimi dobrotami je odlična čokoladna tortica Rezi, ki je okrašena s sladkorno čipko.

Ne zamudite prikaza čipk!
Kar dva tradicionalna festivala v Idriji sta posvečena lokalnim posebnostim. Junija organizirajo Festival idrijske 
čipke, ki ga sestavlja več tekmovalnih, izobraževalnih in razstavnih vsebin, avgusta pa Festival idrijskih žlikrofov, 
na katerem se lahko preizkusite v izdelovanju te idrijske jedi, predvsem se je lahko tudi izdatno najeste!
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KOLPA
OBČUTI REKO  

Leta 2010 je Evropska komisija razpisala izbor destinacij  odličnosti na temo 
Turizem in vode. Kot nalašč za Slovenijo, kjer v razvoju turizma močno 
izpostavljamo vodnatost države in sožitje z vodami. Zato spada ohranjanje 
vodnega bogastva med temeljna načela naše razvojne vzdržnosti. V tem 
letu so bile zmagovalna destinacija iz Slovenije vse pokrajine, po katerih 
se vije reka Kolpa, mejna reka med Slovenijo in Hrvaško. To je biotsko zelo 
raznovrstno področje: od brzic, kanjonov in jezov do umirjenega toka 
izredno čiste reke, ki jo v poletnem času izjemno prijetna za kopanje. 
Reka nas na svoji 113 kilometrov dolgi poti vodi po številnih naravnih 
bogastvih, približa nam dediščino mitskih junakov in bajnih bitij, ljudi, 
ki slovijo po svoji značilni gostoljubnosti, in razne kulture.

Raznolikost doživetij
V zgornjem toku reke so možnosti za adrenalinske vodne športe, zlasti 
kajakaštvo in rafting. Tudi na mirnejšem spodnjem delu reke so prijetne 
možnosti za čolnarjenje in vožnje z rafti. Izdelovalke v belokranjskih vaseh 
pokažejo poslikavanje velikonočnih jajc ali pisanic. Nekoliko bolj se boste 
morali potruditi do nekaterih posameznikov, ki še znajo tkati platno na 

statvah, in do izdelovalk belokranjskih vezenin, ki sooblikujejo dediščino 
te značilne panonske kulture.stoletja zidane, pred tem pa lesene pregrade 
na Idrijci, Belci in drugih rekah, te pregrade so bile namenjene občasnemu 
zajetju velikih količin vode za plavljenje lesa do idrijskega rudnika. Za 
največjimi klavžami se je napolnilo 
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info@ric-belakrajina.si
www.kolpariver.eu

 

KOLPA

Kjer se vrtijo ražnji z jagenjčki in odojki
Pečeni jagenjčki in odojki na ražnjih so osrednja prehranska značilnost ob reki Kolpi. Čebele v prostranih gozdovih 
nabirajo kočevski gozdni med, ki je zaščiten z geografsko označbo EU. To označbo ima tudi belokranjska pogača, 
ki je poleg belokranjske in proste povitice pogosta jed ob sprejemih in izraz gostoljubja. Na območju Kostela 
kuhajo okusno enolončnico ali čušpajz in odlično kostelsko rakíjo, lokalno vrsto žganja. V velikonočnem času 
pripravijo kostelski želodac, ki se vedno bolj uveljavlja v prehrani tudi zunaj tega časa. Podobna jed na območju 
Črnomlja je nádev.

Ne zamudite plesa s folklorniki!
Na celotnem območju Kolpe deluje več skupin folklornikov, ki ohranjajo plesno dediščino tega dela Slovenije. 
Največja folklorna prireditev je festival Jurjevanje v Črnomlju.
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SOLČAVSKO
VAROVANA HARMONIJA TREH DOLIN   

Zavarovana območja pokrivajo dobro desetino Slovenije, več kot tretjino 
države pa varujemo v okviru programa Natura 2000. Razvoj turizma 
na teh območjih mora biti še posebej skrbno načrtovan in usmerjan, 
da bi varovali naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 
oziroma vso izjemno biotsko raznovrstnost. K temu veliko prispevajo 
narodni, regijski in krajinski parki ter naravni rezervati, ki so lahko odlični 
primeri ohranjenega naravnega okolja v pravilnem sožitju s človekom. 
Leta 2009 je naziv evropske destinacije odličnosti prejelo Solčavsko, saj 
je bila tema tekmovanja povezana s turizmom na varovanih območjih. 
Solčavsko tvorijo tri alpske ledeniške doline, in sicer Logarska dolina ter 
Robanov in Matkov kot. V poletnih mesecih so primerna izhodišča za 
izlete in planinske ture. Ponujajo tudi možnosti gorskega kolesarjenja 
ali le sproščenega prebivanja na turističnih kmetijah v ohranjenem 
naravnem okolju med gorami. 

Zavarovana območja pokrivajo dobro desetino Slovenije, več kot tretjino 
države pa varujemo v okviru programa Natura 2000. Razvoj turizma na 
teh območjih mora biti še posebej skrbno načrtovan in usmerjan, da bi 
varovali naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst oziroma 
vso izjemno biotsko raznovrstnost. K temu veliko prispevajo narodni, 
regijski in krajinski parki ter naravni rezervati, ki so lahko odlični primeri 
ohranjenega naravnega okolja v pravilnem sožitju s človekom. Leta 2009 
je naziv evropske destinacije odličnosti prejelo Solčavsko, saj je bila tema 
tekmovanja povezana s turizmom na varovanih območjih. Solčavsko tvorijo 
tri alpske ledeniške doline, in sicer Logarska dolina ter Robanov in Matkov 
kot. V poletnih mesecih so primerna izhodišča za izlete in planinske ture. 
Ponujajo tudi možnosti gorskega kolesarjenja ali le sproščenega prebivanja 
na turističnih kmetijah v ohranjenem naravnem okolju med gorami. 

Najlepša so doživetja 
neokrnjene narave
Uživanje v lepoti narave je osrednje nepozabno doživetje Solčavskega. S 
panoramske ceste se odpirajo izjemni pogledi v vse tri doline. Ustavijo 

nas gostoljubne turistične kmetije, odpravimo se lahko tudi do najvišje 
ležeče kmetije v Sloveniji, tj. Bukovnikove na višini 1327 metrov. Tudi izlet 
do Potočke zijalke, naravne jame, v kateri so našli sledi prazgodovinskega 
človeka, je lahko razmislek o razumevanju življenja z naravo pri takratnih 
prebivalcih … Na pašnikih bomo srečali ovce avtohtone jezersko-solčavske 
pasme ali občudovali gozdove, kjer raste gorski les, predvsem smreke in 
macesni. Temu lesu na Solčavskem posvečajo še posebno pozornost in z njim 
bogatijo ne le bivalno, ampak celotno kulturno okolje ter razne izdelke iz lesa.
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info@solcavsko.info
www.solcavsko.info

 

SOLČAVSKO

Harmonija tudi na 
krožnikih
V prehranski kulturi Solčavskega so številne posebnosti, 
med katerimi je na prvem mestu odličen suhomesnati 
izdelek, imenovan zgornjesavinjski želodec, ki je zaščiten 
z geografsko označbo EU. Posebnost njegovega okusa ni 
le v kakovostnem svinjskem mesu in slanini, s katerima 
je nadevan, ampak predvsem v njegovem sušenju. Kmetje 
izrabljajo ugodne pogoje tako predalpske klime kot 
mikroklime v prostorih, kjer želodce sušijo. Okusna je 
vrsta poltrajne soljene in začinjene skute z dodatkom 
kumine, ki se imenuje mohovt ali mohod in se odlično 
prileže kot krušni namaz ali priloga k lokalnim mesninam. 
Najbolj sočna sladica je ajdnek, zložena pogača iz ajdovega 
testa in nadevom iz orehov in medu. 

Ne zamudite prireditev     
z naravo!
Osrednja prireditev so Solčavski dnevi, sestavljeni iz 
raznih prireditvenih vsebin. Na Ljubnem ob Savinji ne 
zamudite procesije na cvetno nedeljo, v kateri domačini 
nosijo figuralno oblikovane cvetnonedeljske butare, 
posebnost ne le na Slovenskem, ampak tudi širše. Na 
dediščini nekdanjega plavljenja lesa po Savinji in naprej vse 
do Donave temelji prireditev Flosarski bal na Ljubnem ob 
Savinji, to tradicionalno turistično prireditev pripravljajo 
že več desetletij.
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DOLINA SOČE
DOLINA MIROLJUBNIH ZGODB     

Dolina Soče je postala evropska destinacija odličnosti leta 2008 na področju 
turizma in nesnovne kulturne dediščine. Nosilci turistične dejavnosti 
ob eni najčistejših slovenskih rek so kulturno dediščino lokalnih šeg in 
navad, znanj in verovanj, zgodovinske zavesti in geografskega obzorja, 
tradicionalnih spretnosti in obrti prepletli z miroljubnimi zgodbami 
okolja, kjer je v času prve svetovne vojne divjala soška fronta. Ohranjena 
pričevanja o njej in poti, ki vodijo turiste, planince, pohodnike, kajakaše 
idr. po tej gorski pokrajini, odstirajo sodobnemu človeku pogled v bogastvo 
narave in pestrosti kulture, ki jih človeška sla ter nerazumljene neumnosti 
vojskovanja kjerkoli in kadarkoli lahko spremenijo ali celo uničijo. Dolina 
Soče zato ponuja miroljubne zgodbe, ki človeka usmerjajo od razmišljanja o 
spopadih in k žlahtnim govoricam naravnega okolja, pri čemer ima glavno 
vlogo smaragdna Soča.

Pričevanja o svetovnem spopadu
Pričevanja o bojiščih na soški fronti so predstavljena v Muzeju prve svetovne 
vojne v Kobaridu in z nekaterimi ohranjenimi originalnimi ostanki v 
visokogorskem okolju. To so pričevanja o delu jugozahodne fronte na 93 

kilometrov dolgi bojni črti med Rombonom in Jadranskim morjem med 
majem 1915 in oktobrom 1917. Na tem območju je potekalo 12 velikih 
ofenziv ali soških bitk avstro-ogrskih in nemških armad z italijanskimi.
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info@lto-sotocje.si
www.dolina-soce.si

DOLINA SOČE

Narava na krožnikih
Soča je domovanje za avtohtono soško postrv (Salmo 
trutta marmoratus), ki spada med ogrožene ribje vrste in je 
zavarovana; njen ulov je določen z najmanjšo velikostjo 40 
cm. V soški dolini je kar nekaj gastronomskih posebnosti. 
Na temeljih bogate planinske sirarske dediščine izdelujejo 
sir tolminc in bovški sir, ki sta zaščitena z označbo 
geografskega porekla v EU. Prva pisna pričevanja o 
tolminskem siru segajo že v 12. stoletje, bovški sir pa se 
omenja v virih iz prve polovice 14. stoletja. Prehransko 
podobo doline pomembno sooblikujeta tudi ovčereja in 
kozjereja, posebnost je krompir, ki ga imenujejo čompe in 
ga kuhanega postrežejo s skuto. Med močnatimi jedmi 
izstopajo sladki kobariški štruklji in bovški krafi. Krafi 
so kuhani testeni žepki z nadevom iz orehov, rozin, 
medu in začimb ali iz suhih hrušk. Testenim žepkom so 
podobne tudi bulje, ki jih nadevajo s kuhanimi suhimi 
hruškami in slivami, začimbami, sladkorjem, čokolado 
in orehi. V Kobaridu delujejo številne odlične gostilne 
in restavracije, ki se združujejo v Kobariškem krogu.

Ne zamudite     
kulinaričnih užitkov
Septembra v Kobaridu organizirajo posebne vrste 
kulinarični festival, ki se imenuje Festival okusov in 
umetnosti. Vsako leto izpostavijo nekatere prehranske 
posebnosti doline in jih povežejo s programom festivala. 
Najstarejša množična prireditev ob Soči je Noč na jezeru 
v Mostu na Soči, ki je značilna prireditvena lepljenka in 
se približuje polstoletni nepretrgani organizaciji.
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KRANJ

RADOVLJICA

Mesto, v katerem je svoje življenjsko popotovanje 
končal največji slovenski pesnik dr. France 
Prešeren (1800–1849). Sedma kitica njegove 
Zdravljice, ki ima izjemno mednarodno humano 
sporočilo, je tudi besedilo slovenske državne 
himne. Kranj, staro mesto na konglomeratnem 
pomolu, na stičišču Save in Kokre, ponuja številne 
nepozabne vsebine iz več obdobij zgodovinskega 
razvoja vse do današnjih dni.

Odkrijte rove pod mestom
Ena od posebnosti Kranja so rovi pod mestom, ki 
so bili zgrajeni med drugo svetovno vojno, danes 
pa se uporabljajo za razne prireditve in turistične 
oglede. Za spomin na pesnika Prešerna ne pozabite 
na okusne Prešernove fige, oblite s čokolado, ki 
spominjajo na pričevanje o pesniku, ki je hodil po 
mestu, otroci pa so klicali za njim: »Doktor, fig!«

tic@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si 

Še eno gorenjsko središče nad Savo in z 
veličastnima kulisama Triglavskega pogorja 
na eni in Stola s Karavankami na drugi strani. 
Radovljica je pomembno čebelarsko središče 
s Čebelarskim muzejem, ohranjenim starim 
mestnim jedrom, kjer v kletnih prostorih gostilne 
Lectar še vedno izdelujejo slikovita lectova srca 
in druge lectarske izdelke. V sosednjih Lescah je 
tovarna čokolade Gorenjka.

Mesto, kjer se vsaj 
dvakrat oblizneš!
Enkrat zaradi čokolade, drugič zaradi odličnega medu. 
V Radovljici aprila pripravijo Festival čokolade. Tudi 
sicer zelo dobro razvijajo gastronomsko ponudbo. 
K ogledu vabijo trije zanimivi muzeji: čebelarski v 
Radovljici, kovaški v Kropi in v Begunjah Muzej 
ansambla Avsenik, začetnika narodno-zabavne 
glasbe v Sloveniji in svetu.

info@radolca.si
www.radolca.si 
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BOHINJ

TOLMIN IN KOBARID

Bohinj je pokrajina z dvema dolinama v osrčju 
Julijskih Alp in v Triglavskem narodnem parku. 
Obdan z visokimi gorami, enem od razpoznavnih 
simbolov Slovenije, se ponaša tudi s kristalnim 
Bohinjskim jezerom, v katerega se stekajo vode 
triglavskega pogorja. Obdajajo ga gozdovi, 
travniki in pašniki pa so polni cvetnega razkošja. 
Poti vabijo na obiske gora, v zimskem času na 
smuko. Poletno plavanje v Bohinjskem jezeru 
je nepozabna sprostitev v naravi.

Cvetoči festival
Na stoletja planšarske kulture opozarja prireditev 
Kravji bal, ki je najstarejša turistična prireditev 
v Sloveniji. Maja in junija organizirajo Festival 
alpskega cvetja, ki omogoča svojevrstno srečanje 
sodobnega človeka z naravo. Za telo in dušo 
ponujajo Bohinjci izdelke z znamko Bohinjsko/
From Bohinj, ki so lahko odličen spomin na 
doživljanje tega alpskega sveta.

info@bohinj.si
www.bohinj.si

Pomembni središči v dolini Soče, smaragdne 
lepotice v osrčju gora. Iz Tolmina na sotočju Soče 
in Tolminke vodijo številne turistične in planinske 
poti. Izjemna naravna doživetja so obiski prepadnih 
korit z brzicami Godiče, Tolminke in Zadlaščice, iz 
Kozlovega roba je božanski razgled na mesto in del 
doline Soče. Kobarid je prijetno mesto z značilno 
alpsko in sredozemsko arhitekturo. Nad mestom 
je impresivna kostnica s posmrtnimi ostanki 
vojakov, ki so se borili na bojiščih soške fronte v 
prvi svetovni vojni.

Kobariški kulinarični krog
Ne pozabite obiskati intimne cerkvice sv. Duha na 
Javorci pri Zatolminu, ki so jo vojaki zgradili leta 
1916, kot spominsko cerkev za padle avstro-ogrske 
vojake na soški fronti. Mojstrovina z izjemno naravno 
gorsko kuliso navaja k številnim premišljevanjem. 
V Kobaridu se boste razvajali s kulinariko. V Hiši 
Franko v Starem selu boste uživali v okusih, ki jih 
pripravlja Ana Roš, najboljša kuharica leta 2017.

info@lto-sotocje.si
www.dolina-soce.si
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KRAS

ZELENI KRAS

Kras je pokrajina med tržaškim zalivom, Brkini in 
Vipavsko dolino. Strokovno ji rečemo tudi matični 
Kras, ki je s svojim slovenskim imenom označil 
številne posebne naravne pojave in dogajanja v 
naravi. Beseda kras je iz slovenskega poimenovanja 
prešla tudi v veliko svetovnih jezikov in dala ime 
krasoslovju, vedi, ki se ukvarja z raziskovanjem 
kraških pojavov. Vendar za Kras niso značilni le 
podzemeljske jame, reke in jezera, kraška polja in 
vrtače. S temeljnim kraškim gradivom, kamnom, 
so zaznamovana številna kraška naselja, ki so 
spomenik načinu izražanja in kamnoseškemu 
rokopisu Krasa. 

Kraški pršut in teran za 
praznike in vsak dan!
Kras ima tri temeljne kulinarične posebnosti. 
Najprej na kraški burji konzervirana svinjska 
stegna, ki jim pravimo kraški pršuti. Spoznavanje 
njihovih arom poplaknemo s požirki avtohtonega 
rdečega terana, ki dobi vse svoje značilnosti iz 
kraške zemlje terra rosa in posebnih podnebnih 
razmer v tej slovenski pokrajini. In končno še kraški 
brinjevec, ki prežene vse bakterije in druge tegobe 
sodobnosti. Vsi trije imajo geografsko zaščito EU.

tic.sezana@visitkras.info
www.visitkras.info  

Zeleni kras združuje pokrajine, ki jih zajema 
območje Notranjskega s številnimi kraškimi 
naravnimi značilnostmi. Presihajoča Cerkniško 
jezero in jezera na Pivškem, znamenita Postojnska, 
Pivka, Križna jama in Škocjanske jame, Loška 
dolina in planota Bloke, Ilirska Bistrica z Brkini. 
Tu so obsežna gozdnata območja, kjer so medvedji 
brlogi in življenjska okolja druge visoke divjadi. 
Na Blokah je bila do začetka druge svetovne 
vojne razvita smučarska kultura, ki velja za eno 
najstarejših na svetu, saj so bile smuči prebivalcem 
zimsko obuvalo in prometno sredstvo.

Jezero izginja                  
in se spet pojavlja
Toliko kraških pojavov težko najdemo na enem mestu. 
Zato ne preseneča, da so bile nekatere jame dostopne 
za obiskovanje že pred začetki razvoja turizma v 
svetu in je o znamenitem Cerkniškem jezeru pisal 
polihistor Valvasor ob koncu 17. stoletja. V Parku 
vojaške zgodovine na Pivki je razstavljeno veliko 
tistega, kar si želimo, da ne bi bilo nikoli uporabljeno 
za uničenje narave in človeka.

info@zelenikras.si 
www.zelenikras.si
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DOBROTE DOLENJSKE 

KOZJANSKI PARK  

Na območju Trebnjega in v Mirnski dolini so 
razvili novo enotno tržno znamko Dobrote 
Dolenjske, ki združuje najboljša lokalna in 
regionalna živila, jedi in pijače ter rokodelske 
izdelke. Poleg osrednje trgovine v Trebnjem 
ponujajo pestro paleto redno certificiranih 
izdelkov tudi na več drugih prodajnih mestih.

Dežela kozolcev
Na travnik pred Šentrupertom na Dolenjskem 
so prenesli dolenjske kozolce, značilne naprave 
za sušenje in shranjevanje sena ter nekaterih 
drugih pridelkov, ki danes postopoma izgubljajo 
svojo uporabnost zaradi spremenjenih načinov 
kmetovanja. Tako je nastal svojevrsten muzejski 
park s temi stavbnimi mojstrovinami, ki so izraziti 
primeri simbioze uporabnosti in estetike, znanja 
in spretnosti ter veščin za obdelovanje lesa.

info@dobrote-dolenjske.si
www.dobrote-dolenjske.si 

 

Kozjansko je dobilo ime šele po koncu druge 
svetovne vojne. Zaradi svoje splošne nerazvitosti 
je pokrajina ohranila izjemno gričevnato in 
hribovito naravno okolje s travniškimi sadovnjaki 
in visokostebelnimi jablanami starih jabolčnih 
sort. Vsako leto drugi teden v oktobru organizirajo 
Praznik kozjanskega jabolka v Podsredi, ki je 
osrednja prireditev Kozjanskega parka. Prebivalci 
razvijajo tudi vinogradništvo.

Najbolj grajski med gradovi
Grad Podsreda je med redkimi, ki so se v Sloveniji 
ohranili še iz romanske dobe. Bil je v zelo slabem 
stanju, a so mu obnovitvena prizadevanja v zadnjih 
tridesetih letih vlila priložnosti za razne nove 
vsebine. Tako bogata kulturna dejavnost na gradu 
omogoča njegovo novo vitalno življenje še danes.

kozjanski-park@kp.gov.si 
www.kozjanski-park.si
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MED POHORJEM IN BOHORJEM  

ŽIČKA KARTUZIJA  

Sedem občin med Pohorjem in Bohorjem se 
je združilo v skupni turistični ponudbi zelo 
pestrega območja, katerega pomembni središči 
sta Slovenske Konjice in Šentjur. V Vitanju deluje 
sodoben Center vesoljskih tehnologij, pomembni 
središči turizma na Zreškem Pohorju pa sta 
v Zrečah s termami in na Rogli, ki spada med 
najbolj obiskana letna in zimska središča. V 
soseščini Slovenskih Konjic se razteza Zlati grič 
z vinogradi in vinsko kletjo, v bližini so tudi 
ohranjeni ostanki nekdanjega kartuzijanskega 
samostana v Žičah. Drugo pomembno termalno 
zdravilišče tega območja so Terme Dobrna, v 
Dobjem pa stavijo na neokrnjeno naravo in razne 
oblike ekološkega turizma.

Kaj se kuha v loncu? 
Ena od značilnih jedi Zreškega Pohorja je tudi pohorski 
lonec. Na podlagi prehranske dediščine Skomarja je 
jed izumila kuharica Darinka Orlačnik leta 1996. 
Danes je ta okusna enolončnica osrednja kulinarična 
posebnost in vsako leto priredijo na Rogli tekmovanje 
v njeni pripravi.

info@ra-kozjansko.si
www.ra-kozjansko.si

 

Štajerski mejni grof Otokar III. Štajerski je okoli 
leta 1160 ustanovil kartuzijanski samostan v 
idilični dolini sv. Janeza (Domus Valle Sancti 
Johannis). To je bil prvi samostan tega reda 
zunaj Francije in Italije ter najstarejši v srednji 
Evropi. Tu je bil konec 14. stoletja celo sedež 
generalnega priorja kartuzijanskega reda. Leta 
1782 je Jožef II. samostan ukinil. O pomenu 
samostana pričajo številni pisni viri in približno 
120 ohranjenih srednjeveških rokopisov, 
inkunabul in pergamentov, ki pojasnjujejo štiri 
stoletja njegovega pomembnega verskega in 
kulturnega poslanstva.

Obiščite najstarejšo slovensko 
gostilno 
Ena od značilnih jedi Zreškega Pohorja je tudi pohorski 
lonec. Na podlagi prehranske dediščine Skomarja je 
jed izumila kuharica Darinka Orlačnik leta 1996. 
Danes je ta okusna enolončnica osrednja kulinarična 
posebnost in vsako leto priredijo na Rogli tekmovanje 
v njeni pripravi.

info@tickonjice.si 
http://tic.konjice.si 
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VELENJE  

MEŽICA  

Mesto so začeli graditi po urbanističnem načrtu 
iz leta 1957 in se je od 1981 do 1990 imenovalo 
Titovo Velenje. Poleg rudnika lignita v Velenju, kjer 
se je izkopavanje premoga začelo po letu 1885, so 
leta 1956 zgradili tudi termoelektrarno v Šoštanju, 
v leto 1960 pa segajo začetki tovarne Gorenje, 
ki se je razvila v velik mednarodni industrijski 
sistem. Velenje je središče Šaleške doline.

Čokoladni Lucifer 
V Velenju deluje ena najboljših slovenskih 
čokoladnic Lucifer. Izdelujejo vrhunske pralineje 
in čokolade različnih okusov, v mestnem središču 
pa razvajajo goste v kavarni in slaščičarni, ki je 
hkrati trgovina z njihovimi čokoladnimi izdelki, 
ob večerih tudi prireditveno prizorišče

tic@velenje.si 
www.velenje-tourism.si 

 

Od leta 1993 opuščeni rudnik svinca in cinka v 
Mežici je odličen primer skrbi za okolje in vključitve 
novih turističnih programov ter vsebin. Rudnik je 
bil eden zadnjih največjih v Evropi. Odkopavanje 
in predelava svinčeve rude sta močno degradirala 
naravno okolje in poslabšala življenjske razmere 
prebivalcev. Po zaprtju rudnika so mu namenili 
turistično dejavnost in zdaj se njegovi obiskovalci 
lahko popeljejo z rudarskim vlakom 3,5 kilometra 
v podzemlje, nato peš nadaljujejo ogled rudnika. 
Po rudniških rovih lahko tudi kolesarite in se 
vozite s kanuji po tistih rovih, ki so jih po zaprtju 
rudnika zalili z bistro vodo.

Oddih na koroških turističnih 
kmetijah 
Gorata pokrajina z gozdovi in travniki, visokogorske 
kmetije in gostoljubnost gostiteljev zapeljejo vsakogar, 
ki obišče ta del Slovenije. Gostom postrežejo z 
značilnimi koroškimi jedmi in sadnim moštom, za 
pozdrav ob prihodu pa so skoraj obvezne v žganju 
namočene borovnice. 

info@podzemljepece.com
www.podzemljepece.com
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SENIORJI, DOBRODOŠLI V EVROPSKIH 
DESTINACIJAH ODLIČNOSTI – EDEN55PLUS  

Odkrivajte bogastvo dediščine Idrije s plemenitim leskom geoparka.

Prisluhnite zgodbam o stoletni povezanosti ljudi in narave v naročju Alp,  
v območju  Logarska dolina – Solčavsko.

Dotaknite se reke Kolpe in okusite njene čare.

Naj vas zapelje pestrost življenja v nacionalnem parku Sjeverni Velebit.

Prepustite se živopisni paleti aktivnosti štajerskega Vulkanlanda.

Z občutkom odgovornosti do naravnega in kulturnega okolja smo pristopili h kreiranju skupnih turističnih 
zgodb s poudarkom na trajnostnem razvoju. Oprli smo se na bogato znanje partnerjev in življenjske izkušnje 
seniorjev. 

Oblikovanje in izvedba trajnostnih turističnih programov temelji na pristnih in poglobljenih doživetjih za 
izbrane skupine seniorjev (v pilotnem projektu ženske in pari iz Italije) v umirjenem obdobju leta, izven glavne 
turistične sezone.

Razvoj mreže (čezmejnih)turističnih produktov za seniorje v pilotnih EDEN destinacijah so s 
projektom»EDEN55plusNW«spodbudili partnerji iz štirih držav. Z željo po nadgradnji sodelovanja v Evropskih 
destinacijah odličnosti so se vzpostavile povezave med različnimi deležniki. 

Povezanost in skupno delovanje turističnih ponudnikov z različnih EDEN destinacij presega zgodbe zgolj 
enega območja. Te s povezavo dobrih praks trajnostnega razvoja rastejo iz malih lokalnih zgodb v večje 
povezave mednarodnega modela razvoja podeželskega okolja. Model razvoja in sodelovanja čezmejnih EDEN 
destinacij in model vzpostavljanja turističnih produktov sta prenosljiva v ostale EDEN destinacije po Evropi. 

Vzpostavljeni mreži malih in srednjih turističnih podjetij ter turističnih agencij in turističnih informacijskih 
točk bosta dolgoročno zagotavljali kakovost storitev in  izkušnjo dela z izbranimi skupinami seniorjev nad 
55 let. Mreža seniorskih organizacij v vseh štirih državah bo zagotavljala nenehno bdenje ciljne skupine nad 
ponudbo po meri njihovih članov. 

Projekt se izvaja preko programa COSME – evropski program za konkurenčnost podjetij ter malih in 
srednjih podjetij v Evropi.

Partnerji: Razvojni center Srca Slovenije (SI – vodilni partner), Vereinzur Förderung des Steirischen 
Vulkanlandes (AT), Stadtgemeinde Feldbach (AT), Center za Idrijsko dediščino (SI), Javna ustanova 
“Nacionalni park Sjeverni Velebit” (HR), Universitadelle Liber Eta Auser di Trieste (IT), PROVITAL 
(SI), Agencija M (SI)

Kontakt: doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, info@provital.si, Marko Slapnik, marko.slapnik@posebendan.si

Vabimo vas, da prisluhnete skupni zgodbi pilotnih EDEN destinacij v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Pristen 
stik z naravo, tradicijo in identiteto Evropskih destinacij odličnosti je vir nepozabnih doživetij.
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Slovenska turistična organizacija
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
e info@slovenia.info
www.slovenia.info

Feel Slovenia | www.slovenia.info/facebook

SloveniaInfo | www.slovenia.info/twitter

Slovenska turistična organizacija | www.slovenia.info/linkedin

Slovenia| www.slovenia.info/youtube

Feel Slovenia | www.slovenia.info/instagram

Feel Slovenia | www.slovenia.info/googleplus

Feel Slovenia | www.slovenia.info/pinterest

Slovenia | www.slovenia.info/tripadvisor

Sledite nam na socialnih omrežjih:

Izdajatelj: Slovenska turistična organizacija, Uredili: Manca Pepevnik, Miha Renko, Besedilo: prof. dr. Janez Bogataj, Besedilo o projektu EDEN55plusNW: doc. dr. Tanja 
Lešnik Štuhec, Marko Slapnik, Oblikovanje in postavitev: Terminal Studio, d.o.o., Fotografija na naslovnici: Bohinj, arhiv Slovenske turistične organizacije, Tomo Jeseničnik, 

Fotografije: arhiv Slovenske turistične organizacije, Aljoša Rebolj, arhiv ZTKMŠ Brda, Tomo Jeseničnik, Dean Dubokovič, arhiv Thermana Laško d.d., arhiv Pivovarna Laško, 
Marko Šinkovec, arhiv RŽS, Samo Trebižan, Dunja Wedam, arhiv Centra za idrijsko dediščino, Jani Peternelj, Jošt Gantar, RIC Bela krajina, Tomaž Urh, Sandra Eunice Reis, 

Ana Pogačar, Darinka Mladenovic, Sidarta, Alen Kosmač, Miran Kambič, Iztok Medja, Turizem Bohinj, Tanja Sodja, Paolo Petrignani, Marijan Močivnik, Matej Vranič, Dobrote 
Dolenjske, ZTR Temeniške in Mirnske doline, Aleksander Kavčnik, Luci d.o.o., AV Studio, Svit Pintar, Prevajanje in lektoriranje: Lektor’ca, Nataša Purkat s.p., Tisk: Collegium 

Graphicum d.o.o., Naklada: 2.500 izvodov, junij 2017

Ta katalog je izdelan iz okolju prijaznega papirja.


