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Rogla in Zreče navdušujeta z zelenim oddi-

hom. 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 po-

sebnostmi. Nadihajte se zelišč v parni savni, 

preizkusite piling iz gorskih rož ali potolažite 

hrbtenico z oblogo iz pohorske šote, ki je po-

nekod stara tudi deset tisočletij. To popolno-

ma ekološko blato, bogato z minerali, lahko 

pomaga pri zdravljenju mnogih vnetnih pro-

cesov v telesu. V vseh letnih časih sta Rogla 

in Pohorje pravi raj za športne navdušence, ki 

pozimi smučajo med gozdovi, poleti pa uživa-

jo v pohodništvu in kolesarjenju. Vmes se ob 

poti lahko osvežijo s svežimi gozdnimi sadeži. 

Ekipa pohorskih kuharskih mojstrov že ne-

kaj časa raziskuje lokalne pridelke, plodove, 

zelišča in začimbe. Okusi Rogle nastajajo po 

receptih babic in sodobnih navdihih.

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.

ROGLA - ZREČE 
GORSKI WELLNESS 

Naj zelena doživetja:

• Gorski wellness in obloga iz 
pohorske šote

• Sprehod do Lovrenških jezer sredi 
šotnega barja

• Piknik v naravi in Okusi Rogle

V Spodnji Savinjski dolini so eni najlepših 

sončnih zahodov v Sloveniji. Poleti se po zra-

ku širi sladko-grenek vonj, ki puhti iz zlatih 

kobul hmelja. V daljavi se nad hmeljišči dvigu-

jejo zeleni hribi. Žalec je od 19. stoletja, ko se 

začenja zgodba zelenega zlata v dvorcu Novo 

Celje, središče pridelave slovenskega hmelja. 

Danes po vsem svetu poznajo znameniti sa-

vinjski 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 sta-

re kraške Jame Pekel. Hmeljsko potepanje se 

zaokroži v Ekomuzeju hmeljarstva in pivo-

varstva, 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, poveza-

nih v znamko 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. 

ŽALEC
ZELENO ZLATO

Naj zelena doživetja:

• Kolesarjenje ali pohod 
med nasadi hmelja

• Ekomuzej hmeljarstva 
in pivovarstva Slovenije

• Kulinarični užitki in dobrote 
Zelenega zlata
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ZELENA SLOVENIJA
Vas zanima, kako zelena in trajnostna so slovenska doživetja? 

Pri Slovenski turistični organizaciji smo v letu 2015 razvili 
program, s katerim trajnostno delovanje naših destinacij in 
ponudnikov presojamo po mednarodnih merilih. Najboljšim 

podelimo znak Slovenia Green.

LJUBLJANA, ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016
Prestolnica Slovenije je prva destinacija, ki smo ji podelili zlati 
znak Slovenia Green. Ljubljana, prebivalcem in obiskovalcem 
prijazno mesto, je za svoja zelena prizadevanja in trajnostni 
razvoj prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.  

6 OCENJENIH ZELENIH DESTINACIJ
Spoznajte šest slovenskih destinacij, pri katerih smo ocenili 
trajnost. Obiščite jih in se potopite v zelene zgodbe Idrije, 

Kamnika, Laškega, Rogle z Zrečami, Radelj ob Dravi in Žalca.

Več informacij o nacionalnem programu za pospeševanje trajnostnih  
modelov poslovanja v slovenskem turizmu najdete na

www.slovenia.info/zelena-shema.
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Ste že slišali za zgodbo o srebrnem studencu 

sredi gozdov? Nekdaj drugi največji rudnik 

živega srebra na svetu je zdaj zanimivo tu-

ristično doživetje. Čeprav se v Antonijevem 

rovu srečujejo obiskovalci in ne več rudarji, 

se njihova tehniška in kulturna dediščina 

čuti na vsakem koraku. Na nekdanjem rudni-

škem gradu Gewerkenegg danes domuje Me-

stni muzej Idrija. Poskusite idrijske žlikrofe, 

tipično praznično 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 poseb-

nosti 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.

Pastirji z Velike planine so srčnim izbrankam 

nekoč podarjali sir ljubezni trnič. Danes je iz-

rezljan sirni hlebček, ki spominja na ženske 

prsi, lep spominek in najbolj prepoznaven 

kulinarični izdelek Okusov Kamnika. Ti so res 

slastni, od naravne pitne vode naprej. V zdra-

vilnem 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 naravna-

ne Terme Snovik v Tuhinjski dolini. Za najbolj 

zelene razglede se povzpnite z nihalko 1450 

metrov nad morje. Naužijte se svežega zraka 

na Veliki planini, največji slovenski visokogor-

ski pašni planini. Turistično naselje lesenih hiš 

je na prvi pogled povsem podobno pastirskim 

stanom, ki so do tal kriti z lesenimi skodlami. 

Poleti na planini odmevajo zvonci krav, ki se 

prosto pasejo, in klici pastirjev, ki z veseljem 

povabijo na pokušino mlečnih dobrot in tipič-

no pastirsko malico.

Čebelarji v Laškem svojemu delu pravijo »po-

ezija kmetijstva«. Že pred časom so odprli 

vrata čebelnjakov za turistična doživetja. Nji-

hovi kraji so do čebel med najbolj prijaznimi 

v Sloveniji. Sredi travnikov in sadovnjakov 

s starimi sortami dreves cvetita naravna in 

kulturna dediščina. To je domovina kranjske 

sivke, avtohtone slovenske čebele. Kot dru-

ga najbolj razširjena čebelja vrsta na svetu z 

opraševanjem pomembno prispeva k ohra-

njanju ravnovesja v naravi. Spoznavanju čebel 

sledi sladkanje. Med, medeno pecivo in čebelji 

pridelki iz Laškega so odlični. Ne pozabite 

obiskati čebelnjakov, ki postajajo hrami apite-

rapije, 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 me-

deno ali pivovsko wellness doživetje.

Doživite zgled, kako lahko človek spodbudi 

najboljše, kar zmore narava! Vodni park Ra-

dlje ob Dravi je prvo tovrstno naravno ko-

palno jezero v Sloveniji. Njegova skrivnost 

so načrtno ustvarjeni pogoji za vzdrževanje 

biotskega ravnovesja in naravnega samovaro-

valnega 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 te-

čejo številne pohodniške poti, ki v vseh letnih 

časih osvežijo telo in duha. Vzponi na bližnje 

vrhove so poplačani s prelepimi razgledi. Ne-

okrnjeno naravo in gostoljubje domačinov je 

mogoče doživeti tudi s kolesom na 20 trasah, 

ki povezujejo slovensko in avstrijsko Koroško. 

Vmes se ustavite pri zeliščarki in čebelarju, da 

bo tudi energijsko okrepčilo na poti povsem 

naravno.

Prepletanje alpskega in kraškega sveta 
na zahodu Slovenije je ustvarilo čudovito 

naravo, ki se dviguje nad najstarejšim 
slovenskim rudarskim mestom. Idrija je 
dežela Unesca. Na njegovem seznamu 
so dediščina rudnika živega srebra in 
naravne privlačnosti Geoparka Idrija. 

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 
z lesenimi pastirskimi bajtami. V eno redkih 
še živih pastirskih naselij v Evropi se vsako 

poletje preselijo pastirji z živino. 

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.

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.

IDRIJA
UNESCOVO MESTO

KAMNIK
NAROČJE ALP

LAŠKO
SOTOČJE DOBREGA

RADLJE OB DRAVI 
ZELENI SVET

Naj zelena doživetja:

• Ribolov z Ribiško družino Idrija v 
kristalni Idrijci

• Kolesarjenje od Idrije do kopališča na 
Lajštu

• Sprehod po Rakah do Divjega jezera

Naj 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

Naj zelena doživetja:

• Obisk lokalnega čebelarja in degustacija 
dobrot iz panja

• Medeno ali pivovsko wellness doživetje 

• Apiterapija v čebelnjaku  

Naj zelena doživetja:

• Osvežitev v prvem biološkem bazenu v 
Sloveniji

• Rekreacijska pot okoli Radelj s trim stezo

• Kolesarski izlet z obiskom čebelarske 
delavnice

www.kamnik-tourism.si www.visit-idrija.si www.lasko.info www.sktmradlje.si


