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ZELENA DOŽIVETJA
Vodnik po zelenih zgodbah / 9 destinacij Slovenia Green
www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

ZELENA ZGODBA
SLOVENIJE
Slovenija je dežela, ki pripoveduje zeleno zgodbo. Kamorkoli
se ozremo, proti alpskim vrhovom, zelenim gozdovom,
jadranskemu morju, skrivnostnemu Krasu, vinogradom
ali panonskim ravnicam, vse je zeleno. Vse te različnosti
povezuje zelena ljubezen.
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To je ljubezen Slovenije do narave in skrb za njeno ohranitev,
ljubezen do zelenih mest in ponos do njihove kulture. Slovenci
dihamo svež zrak in uživamo zdrave vode. Naši gozdovi so
ponekod nedotaknjeni že tisočletja. Več kot tretjino ozemlja
Slovenije predstavljajo zaščitena območja Nature 2000.
Imamo zelena srca. Naravno okolje, v katerem živimo,
nam pogosto pomeni največ. Zelene kotičke s posebnim
zadovoljstvom razkažemo popotnikom, saj smo ponosni na
naš trajnostni turizem.
Vodi nas zelena misel. Narediti moramo vse, da ohranimo
nedotaknjenost narave in bogastvo kulturne dediščine. Nam
boste pomagali?
Dobrodošli v zeleni, aktivni in zdravi Sloveniji.

DESTINACIJE IN
PONUDNIKI
Vsaka pokrajina Slovenije ima svoje zelene
lepote. Lokalne skupnosti, turistične organizacije in ponudniki si vse bolj prizadevajo, da
ostanejo zeleni. Spodbujajo turizem, ki je okolju, obiskovalcem in domačinom prijazen.

ZELENI LJUDJE

ZELENA DOŽIVETJA

Spoznajte zeleni značaj Slovencev. Tu smo
vsi po malem pohodniki, kolesarji, skrbniki
dediščine in pridelovalci hišnih vrtnin. Fotografije v tej brošuri pripovedujejo zgodbe zelenih destinacij, kjer domačini živijo zeleno in verjamejo, da je trajnostna naravnanost edina prava
pot naprej.

Prisluhnite zgodbam Slovenije. Naj vas
navdihnejo za to, da najlepša zelena doživetja
tudi preizkusite. Spomnila vas bodo, da je stik
med človekom in prvobitno naravo ter tradicijo prednikov nekaj čarobnega in zdravilnega.
Obogatite svoj oddih z zeleno!
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PRVIH 9 DESTINACIJ
SLOVENIJE Z ZNAKOM
SLOVENIA GREEN

Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 in prestolnica Slovenije, je prva destinacija, ki smo ji podelili
zlati znak Slovenia Green. Potopite se v zelene zgodbe destinacij, ki so prve prejele srebrni znak Slovenia
Green: Kamnik, Idrija, Cerkno, Rogla in Zreče ter Radlje ob Dravi. Uživajte v zelenih doživetjih, ki jih
ponujajo prve tri destinacije z bronastim znakom Slovenia Green: Celje, Laško in Žalec. Na zemljevidu na
predzadnji strani si oglejte, kje se nahajajo najbolj zelene slovenske destinacije in ponudniki.

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA
Zelena shema slovenskega turizma je program na
nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki
pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
•

združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj
turizma v Sloveniji,

•

destinacijam in ponudnikom nudi konkretna
orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega
delovanja,

•

skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno
delovanje tudi promovira.

SLOVENIA GREEN

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih
modelov v slovenski turizem, tako na ravni
turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje
strateških usmeritev spremljata trajnostni razvoj
in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in
naravno okolje.

5

značilnosti
ZSST

1. Celosten pristop in
razvojna naravnanost
2. Nacionalni značaj
3. Mednarodna primerjava
4. Temelji na globalnih
kriterijih (GDS)
5. Orodje za pozicioniranje
in promocijo

SLOVENIA GREEN je certifikacijski program in znamka kakovosti, s katero označujemo izpolnjevanje
zahtev, ki jih za destinacije in ponudnike opredeljuje Zelena shema slovenskega turizma. Na krovni ravni
slovenskega turizma se SLOVENIA GREEN uporablja za komuniciranje prizadevanj, ki jih izvajamo v
okviru ZSST, in ključno - za promocijo zelenih destinacij in ponudnikov. Znamko lahko uporabljajo zgolj
tiste destinacije in ponudniki, ki so vstopili v ZSST in izpolnili pogoje za pridobitev znamke.

POSTOPEK VKLJUČITVE V ZSST
Za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN
DESTINATION mora destinacija ob vstopu
v Zeleno shemo slovenskega turizma izvesti
aktivnosti, s katerimi jamči, da že ob vstopu
zagotavlja določeno raven trajnosti, in se zavezuje, da bo stanje trajnosti v destinaciji ves čas
izboljševala.
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Destinacije in ponudniki v postopku vključevanja v ZSST podpišejo Zeleno politiko slovenskega turizma, ki temelji na
desetih trajnostnih načelih. Zelena politika slovenskega turizma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma, da deluje
po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave.

ŽIVIMO ZELENO
David, Gea in Gašper pravijo, da je
Ljubljana kot njihova zelena dnevna
soba na prostem. Vsi so v živahnih
medijskih vodah. Veseli so, da lahko
kljub intenzivnemu urniku večino
opravijo peš ali s kolesom. Mestno
središče, ki je zaprto za motorni promet,
deluje zelo sproščujoče.

LJUBLJANA
ZELENA PRESTOLNICA
EVROPE 2016

Ni skrivnost, da ima Ljubljana zeleno
dušo. Kot Zelena prestolnica Evrope
2016 je zgled vsem, kako organizirati
življenje v mestu, ki je naravi, bivanju
in obisku prijazno. Zelene točke
Ljubljane vabijo na romantične
razglede, mestno središče je kot
zelena dnevna soba na prostem.

www.visitljubljana.com

Prestolnica Slovenije se je v zadnjih letih opazno preoblikovala
v mesto za uživanje z visokimi okoljskimi standardi. Ljubljana
je z več kot 542 m² javnih zelenih površin na prebivalca eno
najbolj zelenih mest Evrope, ki ohranja prijaznost manjše prestolnice in hkrati združuje vse, kar imajo evropska velemesta.
Najlepše jo je raziskovati peš ali na kolesu, saj je celotno mestno
središče zaprto za motorni promet. Med najljubšimi aktivnostmi Ljubljančanov so tek po mestnem parku Tivoli, uživanje v kavarnah in restavracijah na nabrežjih reke Ljubljanice in
obisk tržnice v starem mestnem jedru. Sproščen značaj Ljubljane najbolj oživi ob sončnih popoldnevih in večerih, ko mestno
središče postane kot velika dnevna soba na prostem z živahnim
dogajanjem na privlačnih trgih. Pridružite se organiziranim kulinaričnim doživetjem in vodenjem po mestu peš ali s kolesom.
Dobrodošli v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, ki je odlično izhodišče za raziskovanje Slovenije.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Kolesarski izlet po Ljubljani
• Kulinarična ali pivovska tura z
Okusi Ljubljane

• Veslanje stoje (supanje) po reki
Ljubljanici
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ŽIVIMO ZELENO
Užitke gozdnega selfnessa na
fotografiji preizkušata Alenka iz
Cerknega in Denis iz Žirov. Kot
zdravnica splošne medicine Alenka
verjame v zdravilne učinke gozda.
Tudi Denisova družina prisega na
vse, kar je naravno, zato izdeluje
svojo kozmetiko iz zelišč.

CERKNO

ZGODBE V ZELENEM
V objemu mogočnih gozdov se
pišejo posebne zgodbe. Ena izmed
njih govori o upanju in pogumu.
Druga preganja zimo v podobi
tradicionalnega laufarja. Odkrijte
svojo ob zdravilni energiji gozdnega
selfnessa, na večkrat nagrajenem
smučišču Cerkno ali v Bike & Fun
parku v Cerkljanskem hribovju.

www.turizem-cerkno.si
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Cerkljansko hribovje je zeleno, mogočno in skrivnostno. Del
njegove žive energije lahko začutite na posebnem doživetju
gozdnega selfnessa, kjer se podate v srce zelene pokrajine, objamete drevo, prisluhnete edinstvenim zvokom narave in jih
združite s tehnikami sprostitve ter meditacije. Dimenzije lastne
zavesti je na Cerkljanskem premikal že neandertalec, ki je v jami
v današnjem arheološkem parku Divje babe ustvaril piščal in na
njo zaigral. Iznajdljivi so morali biti tudi v skrivni Partizanski
bolnici Franja, ki je med drugo svetovno vojno oskrbovala ranjence, danes pa nosi Znak evropske dediščine. Odkrijte jo skupaj s skritimi tolmunčki čudovite soteske Pasice. Pozimi lahko
Cerkljansko občudujete na tradicionalnem zimskem pohodu na
Porezen. Aktivni dopust preživite na najsodobnejšem smučišču
v Sloveniji, ki ima poleg smučarskih naprav tudi snežni park in
urejene proge za tek na smučeh.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Gozdni selfness in razvajanje v
objemu narave

• Doživetje soteske Pasice in

Partizanske bolnice Franja

• Aktiven oddih v Smučarskem
centru Cerkno

ŽIVIMO ZELENO
Tatjana iz Spodnje Idrije se rada sprosti
ob zelenih lepotah Idrijskega. Na
fotografiji je skupaj s prijateljico Anjo.
Pot ju je pripeljala do skrivnostnega
Divjega jezera. Tatjana pravi, da
narava vrača moč človeku, zato veliko
časa preživi ob teku, kolesarjenju in
planinarjenju.

IDRIJA

UNESCOVO MESTO
Prepletanje alpskega in kraškega
sveta na zahodu Slovenije je ustvarilo
čudovito naravo, ki se dviguje nad
najstarejšim slovenskim rudarskim
mestom. Idrija je Unescova dežela.
Na seznamu svetovne dediščine
so mestno jedro z rudnikom živega
srebra in naravne privlačnosti
Geoparka Idrija.

www.visit-idrija.si

Ste že slišali za zgodbo o srebrnem studencu sredi gozdov? Nekdaj drugi največji rudnik živega srebra na svetu je zdaj zanimivo
turistično doživetje. Čeprav se v Antonijevem rovu srečujejo
obiskovalci in ne več rudarji, se njihova tehniška in kulturna
dediščina čuti na vsakem koraku. Na nekdanjem rudniškem
gradu Gewerkenegg danes domuje Mestni muzej Idrija. Poskusite idrijske žlikrofe, tipično jed rudarskih družin, in spoznajte
tradicijo klekljanja idrijske čipke, ki so jo uvedle žene rudarjev.
Po nekaj ovinkih iz mesta se odpre zeleni svet visokih kraških
planot in gozdov, bistrih rek in dolin s kar 22 tematskimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi Geoparka Idrija. Ena največjih
posebnosti tega Unescovega parka je prvi slovenski muzej v naravi - Divje jezero s skrivnostnimi globinami, kjer brbota kraški
izvir in bruha vodo na površje. Do jezera se lahko sprehodite po
poti najbolj znanih idrijskih naravoslovcev.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Ribolov z Ribiško družino Idrija v
kristalni Idrijci

• Kolesarjenje od Idrije do kopališča
na Lajštu

• Sprehod po Rakah do
Divjega jezera
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ŽIVIMO ZELENO
Aljaž in Sonja iz Kamnika sta na
fotografiji ob izviru Kamniške Bistrice.
To je njuna priljubljena zelena
sprehajalna točka. Voda, ki ima
čistost že v imenu, ju skupaj s svežim
alpskim zrakom vedno zbistri. Sonja
je glasbenica in rada zapoje s pastirji
na Veliki planini.

KAMNIK

NAROČJE ALP
V naročju Kamniško-Savinjskih Alp
utripata srednjeveško mesto Kamnik
in zeleno podeželje. Le streljaj od
prestolnice Ljubljane je čisto drug
svet. Visokogorska planota Velika
planina se zdi kot pravljica z lesenimi
hiškami. V eno redkih še živih
pastirskih naselij v Evropi se vsako
poletje preselijo pastirji z živino.

www.kamnik-tourism.si
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Pastirji z Velike planine so srčnim izbrankam nekoč podarjali
sir ljubezni trnič. Danes je izrezljan sirni hlebček, ki spominja
na ženske prsi, lep suvenir in najbolj prepoznaven kulinarični
izdelek Okusov Kamnika. Ti so res slastni, od naravne pitne
vode naprej. V zdravilnem gaju v Tunjicah izvira živa voda, ki
ima neverjetno veliko število obstojnih elementov, pomembnih
za telo. Zdrava voda, ki navdaja z vitalno energijo, vabi tudi v
ekološko naravnane Terme Snovik v Tuhinjski dolini in k izviru Kamniške Bistrice. Za najbolj zelene razglede se povzpnite
z nihalko 1450 m nad morjem. Naužijte se svežega zraka na
Veliki planini, največji slovenski visokogorski pašni planini. Turistično naselje lesenih hiš je na prvi pogled povsem podobno
pastirskim stanom, ki so do tal kriti s smrekovimi skodlami. Poleti na planini odmevajo zvonci krav, ki se prosto pasejo, in klici
pastirjev, ki z veseljem povabijo na pokušino mlečnih dobrot in
tipično sirarsko malico.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Oddih med pastirji na Veliki
planini

• Okusi Kamnika in izdelava trniča,
sira ljubezni

• Živa voda v Tunjicah in eko svet
termalnih užitkov v Tuhinjski
dolini

ŽIVIMO ZELENO
Nejc in Sabina sta par iz Radelj ob Dravi.
Na prvi biološki bazen v Sloveniji sta zelo
ponosna. Sabina si je od nekdaj želela
plavati med lokvanji in zdaj lahko to
počneta, ne da bi se bala, kaj se skriva
pod vodno gladino. V vodnem parku
so jima predstavili kopalcem prijazno
življenje v bazenu.

RADLJE OB DRAVI
ZELENI SVET

Ljubitelji zelenega turizma so prvi
biološki bazen v Sloveniji ustvarili
daleč od mestnega vrveža, v zelenih
Radljah ob Dravi. Kroženje vode
poganja le drobna črpalka, saj se
bazen čisti povsem naravno, s
pomočjo peščenih filtrov in rastlin.
Naravno kopališče je v objemu
travnikov, polj in gozdov Koroške.

www.sktmradlje.si

Doživite zgled, kako lahko človek spodbudi najboljše, kar zmore
narava! Vodni park Radlje ob Dravi je prvo tovrstno naravno
kopalno jezero v Sloveniji. Njegova skrivnost so načrtno ustvarjeni pogoji za vzdrževanje biotskega ravnovesja in naravnega
samovarovalnega sistema. Za čistočo in kakovost vode skrbi
biološka čistilna naprava. Po osvežitvi se odpravite raziskovat
svet ob Dravi, ki je slikovit in poln lepot. S hribov med Kozjakom in Pohorjem skozi gozdove proti reki Dravi hitijo bistri
potoki. V bližini v senci dreves tečejo številne pohodniške poti,
ki v vseh letnih časih osvežijo telo in duha. Vzponi na bližnje
vrhove so poplačani s prelepimi razgledi. Neokrnjeno naravo in
gostoljubje domačinov je mogoče doživeti tudi s kolesom na 20
trasah, ki povezujejo slovensko in avstrijsko Koroško. Vmes se
ustavite pri zeliščarju in čebelarju, da bo tudi energijsko okrepčilo na poti povsem naravno.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Osvežitev v prvem biološkem
bazenu v Sloveniji

• Rekreacijska pot okoli Radelj s
trim stezo

• Kolesarski izlet z obiskom
čebelarske delavnice
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ŽIVIMO ZELENO
Tekaški trening lokalne ekipe
odbojkaric iz Zreč poteka v naravi.
Dekleta se najbolj veselijo priprav
na bližnji Rogli, kjer jih vedno
znova navdušijo sveža gorska
klima, dobri pogoji za trening,
okusna lokalna hrana in družba
drugih športnikov.

ROGLA - ZREČE
GORSKI WELLNESS

Srednjegorski zrak, ki podnevi
dovaja kisik in ponoči krepi spanec,
je Rogli prinesel sloves naravnega
klimatskega zdravilišča. Med Zreškim
in Ribniškim Pohorjem se svetlikajo
barjanska okna ali Lovrenška jezera,
kjer se v mokriščih sredi gozdov že
več kot 8.000 let nalaga zdravilna
pohorska šota.

www.destinacija-rogla.si
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Rogla in Zreče navdušujeta z zelenim oddihom. Svež pohorski zrak človeka kar ponese do Lovrenških jezer, kjer se je
prijetno spočiti na brveh, ob pogledu na šotno barje in jezerca.
Po gibanju se prileže gorski wellness, ki ga na Pohorju obogatijo
z zanimivimi lokalnimi posebnostmi. Nadihajte se zelišč v parni
savni, preizkusite piling iz gorskih rož ali potolažite hrbtenico z
oblogo iz pohorske šote, ki je ponekod stara tudi deset tisočletij.
To popolnoma ekološko blato, bogato z minerali, lahko pomaga
pri zdravljenju mnogih vnetnih procesov v telesu. V vseh letnih
časih sta Rogla in Pohorje pravi raj za športne navdušence, ki
pozimi smučajo med gozdovi, poleti pa uživajo v pohodništvu
in kolesarjenju. Vmes se ob poti lahko osvežijo s svežimi gozdnimi sadeži. Ekipa pohorskih kuharskih mojstrov že nekaj časa
raziskuje lokalne pridelke, plodove, zelišča in začimbe. Okusi
Rogle nastajajo po receptih babic in sodobnih navdihih.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Gorski wellness in obloga iz
pohorske šote

• Sprehod do Lovrenških jezer sredi
šotnega barja

• Piknik v naravi in Okusi Rogle

ŽIVIMO ZELENO
Alenka in Boštjan iz Celja skupaj s sinovoma
rada zahajata v gozd. Oba se ukvarjata z
gozdno pedagogiko. Boštjan kot gozdar
vodi obiskovalce po doživljajskih poteh.
Alenka je kot krajinska arhitektka zasnovala
igrišče pod Drevesno hišo na fotografiji.
Verjameta, da nas narava veliko nauči,
zato je prav, da jo
ohranjamo.

CELJE

BISER OB SAVINJI
Znameniti Celjski grofje bi bili ponosni
na svoje mesto, ki ga še vedno
objemajo zelene planjave in hribi.
Antične in srednjeveške arhitekturne
zgodbe so v harmoniji z današnjim
urbanim okoljem. Le streljaj od
romantičnega starega mestnega
jedra se vijejo gozdne stezice, polne
presenečenj.

www.celje.si

Nad Celjem bdi grad nekdaj najmogočnejše plemiške rodbine v
Sloveniji. Njene tri svetle zvezde so danes del slovenskega grba.
Z gradu je čudovit pogled na razgibano pokrajino ter sotočje
rek Savinje in Voglajne. Med hribi se odkrivajo slikovite doline.
Moč zelene energije lahko v Celju začutite na vsakem koraku.
Mestni gozd je skoraj sredi urbanega okolja. Ena od urejenih
sprehajalnih in doživljajskih gozdnih poti vodi mimo pravljične
Drevesne hiše, ki je največja te vrste v Sloveniji. Začutite svobodo ptic v krošnjah dreves. Na bližnji jasi je otroško igrišče, na
raziskovanje vabita trim steza in učna pot. Če obožujete vodo
in mir, se podajte na potep okoli Šmartinskega jezera peš ali s
kolesom. Vmes si lahko kadarkoli oddahnete na pikniku. Če si
želite knežje mesto začutiti na dlani, se povzpnite na Celjsko
kočo, rekreativno središče Celja, kjer lahko pozimi smučate in
skozi vse leto sproščate adrenalin v pustolovskem parku.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Raziskovanje mestnega gozda in
ogled Drevesne hiše

• Veslanje stoje (sup) po
Šmartinskem jezeru

• Adrenalinski podvigi v

Pustolovskem parku Celjska koča
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ŽIVIMO ZELENO
Alja in Anika iz Laškega sta na obisku pri
lokalnem čebelarju Francu. Že od malega
poznata njegov aromatični med, ki nastaja
sredi neokrnjenih laških hribov. Franc rad
skrbi za čebele, ki so zaradi opraševanja
ključne za človeštvo. Na fotografiji so tudi
tradicionalni lectarski izdelki njegove
žene Tatjane.

LAŠKO

SOTOČJE DOBREGA
Na sotočju dobrega se vrstijo zelena
presenečenja. V Laškem in Rimskih
Toplicah so že v času starih Rimljanov
sloveli po zdravilnih vrelcih sredi
neokrnjene narave ob reki Savinji v
vzhodni Sloveniji. Danes so domačini
znani po pivu, cvetju in medu, saj
ponosno ohranjajo večstoletno tradicijo
pivovarstva in čebelarstva.

www.lasko.info
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Čebelarji v Laškem svojemu delu pravijo »poezija kmetijstva«. Že pred časom so odprli vrata čebelnjakov za turistična
doživetja. To je domovina kranjske sivke, avtohtone slovenske
čebele. Kot druga najbolj razširjena čebelja vrsta na svetu z
opraševanjem pomembno prispeva k ohranjanju ravnovesja v
naravi. Spoznavanju čebel sledi sladkanje. Med, lectovo pecivo
in čebelji pridelki iz Laškega so odlični. Ne pozabite obiskati čebelnjakov, ki postajajo hrami apiterapije, saj njihova mikroklima
ugodno vpliva na psihofizično počutje. Z medeno zgodbo je povezano tudi naravno zdravilišče Thermana Laško, ki je prejelo
nagrado kot prvo čebelam prijazno podjetje v Sloveniji. V zdraviliškem parku so laški čebelarji uredili vrt medovitih rastlin,
ki je lahko aromatična uvertura v medeno ali pivovsko wellness
doživetje.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Obisk lokalnega čebelarja in
degustacija dobrot iz panja

• Medeno ali pivovsko wellness
doživetje

• Apiterapija v čebelnjaku

ŽIVIMO ZELENO
Maruša in Anže iz Spodnje Savinjske doline
na fotografiji uživata v zeleni romantiki.
Franci iz najstarejše gostilne v okolici Žalca,
ki deluje že poldrugo stoletje in skoraj vse
sestavine pridela na domačem vrtu, jima
je z veseljem postregel z dobrotami in
lokalnim pivom Kukec sredi ječmena
in hmelja.

ŽALEC

ZELENO ZLATO
Spodnja Savinjska dolina leži v objemu
zelenega zlata, saj se tu razprostira
kar tri četrtine slovenskih hmeljišč.
Med nasadi hmelja vodijo slikovite
pohodniške in kolesarske poti. V Žalcu
vsako poletje praznujejo začetek
obiranja in na tradicionalen način
obujajo stare hmeljarske običaje.

www.turizem-zalec.si

V Spodnji Savinjski dolini so eni najlepših sončnih zahodov v
Sloveniji. Poleti se po zraku širi sladko-grenak vonj, ki puhti iz
zlatih kobul hmelja. V daljavi se nad hmeljišči dvigujejo zeleni
hribi. Žalec je od 19. stoletja, ko se začenja zgodba zelenega zlata v graščini Novo Celje, središče pridelave slovenskega hmelja.
Danes po vsem svetu poznajo znameniti savinjski golding. Podajte se peš ali s kolesom med nasadi hmelja do Rimske nekropole v Šempetru, ki je eden najlepših ohranjenih spomenikov
rimske dobe v Srednji Evropi. Malo daljša je pot do več kot 3
milijone stare kraške jame Pekel. Hmeljsko potepanje se zaokroži v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva, urejenem v nekdanji
sušilnici hmelja. Atmosfera je tako nostalgična, da si je v misli
moč priklicati pesem tisočih obiralcev hmelja. Odžejajte se s
hišnim pivom in se razvajajte z dobrotami spodnjesavinjskih
kmetij, povezanih v znamko Zeleno zlato.

NAJLEPŠA ZELENA DOŽIVETJA

• Kolesarjenje ali pohod med
nasadi hmelja

• Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva Slovenije

• Kulinarični užitki in dobrote
Zelenega zlata
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V SLOVENIJI ŽIVIMO ZELENO
ODKRIJTE ZELENA IN
TRAJNOSTNA DOŽIVETJA
ŠIRITE ZELENO MISEL
Več informacij o nacionalnem programu za pospeševanje trajnostnih
modelov poslovanja v slovenskem turizmu najdete na
www.slovenia.info/zelena-shema.

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva ulica 13, SI - 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 589 85 50 • fax: +386 1 589 85 60
info@slovenia.info • www.slovenia.info

Spremljajte nas na:
Feel Slovenia www.slovenia.info/facebook
SloveniaInfo www.slovenia.info/twitter
Slovenian Tourist Board www.slovenia.info/linkedin
Slovenia www.slovenia.info/youtube
FeelSlovenia www.slovenia.info/instagram
Feel Slovenia www.slovenia.info/googleplus
Feel Slovenia www.slovenia.info/pinterest
Slovenia www.slovenia.info/tripadvisor

Izdajatelj: SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA • Idejna zasnova: Goodplace in Nea Culpa • Oblikovanje: Terminal Studio d.o.o. • Besedila: Nea Culpa • Zelena foto zgodba: Nea Culpa
Fotografije: Nea Culpa, Miran Kambič, Aleš Fevžer, Janez Tolar • fototeka Slovenske turistične organizacije • Tisk: Grafika Gracer d.o.o. • junij 2016
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