
SOLČAVSKO 
STRMINE IN DOLINE V ZAVETJU GORA

ZELENI NAPOTKI ZA OBISK TURISTIČNE DESTINACIJE LOGARSKA DOLINA - SOLČAVSKO

Kako lahko  doprinesete k izboljšanju trajnosti ter potrditvi obljube, ki jo daje 
znamka Slovenia Green?

Slovenija je ena najbolj zelenih des�nacij planeta Zemlja. Po standardih Green Des�na�ons je 
prva celostno ocenjena zelena država. Začu�te njeno »zeleno DNK« že pred prihodom v 
Slovenijo, kaj� obiska� eno najbolj zelenih des�nacij je odgovorna odločitev in je hkra� obljuba 
»zelenega ravnanja« za pristna doživetja v čis�, neokrnjeni naravi. 

Leta 2017 je bila v imenitno druščino zelenih des�nacij s podelitvijo srebrnega znaka Slovenia 
Green,  sprejeta tudi naša des�nacija Logarska dolina – Solčavsko. Leta 2018 je Krajinski park 
Logarska dolina prejel naziv Slovenia Green Park. V letu 2020 smo imeli ponovno presojo 
izpolnjevanja pogojev za zeleno des�nacijo. Po preverjanju izpolnjevanja pogojev smo prejeli 
zla� znak Slovenia Green. V letu 2019 in ponovno v letu 2020 je bila naša des�nacija izbrana med 
TOP 100 des�nacij na svetu. 

Verjamemo, da se tudi vi zavedate, da ravnanja vseh nas vplivajo na okolje ter ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine. Z »zelenimi napotki«, ki jim sledite, boste prispevali k 
zmanjševanju nega�vnega vpliva turizma ter prispevali k ugledu znamke Slovenia Green.

Začutite »zeleno« pred prihodom v Slovenijo in destinacijo Logarska dolina - Solčavsko
   Spoznajte Slovenijo in našo des�nacijo, še preden nas obiščete.
 Pripotujte z vlakom v Slovenijo, do nas se lahko pripeljete z avtobusom, oziroma poiščite  
 letalskega prevoznika, ki vlaga v programe za zmanjševanje ogljičnega od�sa.
 Poiščite si nastanitev pri ponudniku, kjer si prizadevajo za trajnostno delovanje –    
 odgovorna ravnanja pri naravnih virih in odpadkih.

 Slovensko kulturo vam bodo najlepše približali lokalni vodniki, ki poznajo našo kulturo in  
 tradicijo ter program kulturnih dogodkov in zanimivos�; za organizacijo ogleda se    
 dogovorite v našem TIC-u. 
 Obiščite naše muzeje in bu�ke, ki prispevajo k ohranjanju tradicije naše kulture;    
 informacije vam bodo posredovali v TIC-u.
 Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve, ki vam bodo približali slovenske navade, šege  
 in običaje. V naši des�naciji Logarska dolina - Solčavsko ne smete zamudi� tradicionalnih  
 Solčavskih dni, Fes�vala volne ter občasnih dogodkov povezanih s kulturnim življenjem   
 kraja;  Koledar dogodkov je priložen v informacijski mapi.

Ohranite zeleno Slovenijo ter našo destinacijo Logarska dolina Solčavsko v srcu (Slovenia 
Makes You Green) kot spomin in »okus po domačem«. To je nekaj, kar ponotranjimo, kot  
spomin na bližino in toplino svojega doma in tistih, ki jih imamo radi. Je nekaj, kar je morda 
izgubljeno in iščemo tam, kjer je človek še vedno ohranil v pristnem stiku z naravo. Pri nas je 
tako  …    
 Ročno delo  s cer�fikatom Art & Cra� Slovenia je najlepši spominek.
 Delite svoje pozi�vne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širi� zeleno misel.
 Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma.

DOBRODOŠLI PRI NAS!

Potujte zeleno
 Obiščite naša zavarovana območja in se sprehodite po urejenih in označenih pešpoteh;   
 vsak sprehod izven predvidene po� lahko povzroči biotsko neravnovesje v rastlinskem in  
 živalskem svetu.
 Po des�naciji se gibajte peš ali s kolesom. Če nimate lastnega kolesa, si ga izposodite. O   
 mes�h za izposojo povprašajte vašega gos�telja ali TIC. 
 Imamo razvejano mrežo pešpo� – naravoslovnih in planinskih.
 Priporočamo vam, da za najlepše doživetje divjine in naših gora rezervirate turo z    
 licenciranim lokalnim vodnikom. O tej možnos� povprašajte v TIC.
 Slovenija je kot ustvarjena za raziskovanje z lahkotnim korakom.

Okolje  in podnebje
 Začu�te našo des�nacijo kot zeleni dom na prostem. Naj bo čist in urejen, brez odpadkov;  
 le te odnesimo do mest, kjer se le � zbirajo; s planinskih po� odpadke odnesimo v dolino.
 Pijte vodo iz pipe, uporabite steklenico za večkratno uporabo;  pri nas skrbimo za    
 neoporečnost pitne vode.
 Varčujte z vodo; manj vode porabite pri prhanju s tušem, med umivanjem zob zaprite pipo.
 Varčujte z energijo; brisače uporabite večkrat.
 Izbirajte mila, kozme�čne in druge čis�lne pripravke, ki so okolju prijazni .
 Posebne odpadke kot so prazne baterije oddajte v poseben zbiralnik.
 Naj narava in okolje lovita svoje signale; kadar je mogoče, izklopimo vse elektronske   
 naprave.

Kultura in tradicija
 Slovenski jezik je skozi �sočletja pomagal ohranja� slovensko kulturo in suverenost.   
 Skušajte se nauči� nekaj osnovnih besed in fraz, ki bodo narisale nasmešek na obraz vašim  
 slovenskim gos�teljem povsod po državi; hello = dober dan, thank you = hvala, How are  
 you = kako si/ste, that is so good – to je zelo dobro).
 V des�naciji Logarska dolina – Solčavsko imamo lastno narečje – solčavski govor, ki je od  
 leta 2020 vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine; naše narečje je posebno zaradi  
 arhaičnos� in ima elemente koroškega narečja.
 Kupujte lokalno, podprite lokalne proizvajalce: tako boste podprli naše kme�je z naročilom  
 jedi iz lokalnih sestavin, obrtnike z nakupom njihovih izdelkov in umetnike s spoznavanjem  
 ali nakupom njihovih umetnin; v naši des�naciji lahko kupite lokalne izdelke na nekaterih  
 kme�jah, v Centru Rinka, v prodajnem avtomatu in pri nekaterih turis�čnih ponudnikih;  
 izdelke iz domače in umetnostne obr�, zlas� izdelke iz volne in lesene izdelke kupujte pri  
 lokalnih obrtnikih; obiščite bu�ke v vasi Solčava.
 Okusite bogastvo slovenske kuhinje; izberite �pične jedi z lokalnim poreklom sestavin in  
 receptov, ki so običajno na jedilnikih posebej označeni (poskusite zgornjesavinjski želodec,  
 hruševe žlinkrofe, masovnik, sirnek in še …).
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