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Obišcite EDEN destinacije in odkrijte skrite bisere Slovenije!
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SlovEnijA
Zelena. Aktivna. Zdrava.

Projekt EdEn

www.slovenia.info/eden
www.edenineurope.eu

SlovEnijA: zaveza trajnostnemu razvoju turizma 
Pet evropskih destinacij odličnosti, European Destinations of Excellence ali destinacij 
EDEN, skupaj z 10 finalistkami z izborov tovrstnih destinacij dokazuje usmerjenost 
Slovenije v razvoj družbeno, kulturno in okoljsko trajnostnega turizma.

Projekt EDEN, ki ga je zasnovala Evropska komisija v skladu z usmeritvami evropske turistične politike, v 
Sloveniji vsakič znova odkrije in nagradi destinacijo, ki svoj razvoj in uspešnost povezuje s spoštovanjem 
trajnostnih načel. Poleg najboljših na posameznem razpisanem področju izbor vsako leto odkrije tudi 
druge bisere slovenske turistične ponudbe. 

Ko gre za pomembna razvojna načela, je slovenski turizem ne samo v besedah, temveč tudi z uresničenimi 
projekti zavezan spoštovanju, ohranjanju in krepitvi zavedanja o zeleni Sloveniji. 

Ko gre za turizem, v Sloveniji, deželi gozdov, voda, zaščitenih območij narave, biotske raznovrstnosti, 
čebelarstva, vinogradništva, gastronomskih posebnosti, bogate etnografske in kulturne dediščine, 
ohranjamo svoje različnosti s spoštovanjem okolja in narave. 

To dokazujejo zmagovalke in finalistke izborov Evropske destinacije odličnosti! Obiščite jih in odkrijte 
skrite bisere Slovenije!
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Naravne danosti termalnih voda in izjemne 
izkušnje sta zdravilišči Thermana Laško 
in Rimske terme povezali v vrhunske 
medicinske programe in WEllnESS 
doživetja, ki se povezujejo s privlačnostjo 
širšega območja. Sotočje dobrega je dostopno 
z javnim prevozom – zdraviliškim vlakom, ki 
omogoča tudi različne ugodnosti. Tematske 
in planinske ter kolesarske poti, splavarjenje, 
konjeništvo, ribolov, jadralno padalstvo v 
tandemu – to so le nekatere možnosti za 
AKTivnoSTi v nARAvi. Športna dvorana 
Tri lilije v Laškem je ustrezno opremljena za 
PRiPRAvE ŠPoRTniKov invAlidov 
in gosti njihove pomembne športne tekme, 
kakršen je mednarodni namiznoteniški turnir 
SlovEniA oPEn. V Thermani Laško in 
Rimskih termah so ustrezno urejeni dostopi za 
gibalno ovirane, za slepe in slabovidne pa je v 
sobah predvideno tudi bivanje psov vodnikov. 
Slabše slišečim so v Thermani Laško na voljo 
mobilne indukcijske zanke. Na območju, ki 
posebno pozornost posveča čebelarjenju, 
so vRTovi MEdoviTiH RASTlin; vrt 
v zdraviliškem parku Laško je opremljen s 
tablicami v Braillovi pisavi. Okušanje lokalnih 
kulinaričnih posebnosti ponujajo turistične 
kmetije in gostinski ponudniki, ki vas vse 
leto razvajajo s svežimi sezonskimi jedmi iz 
lokalno pridelanih živil. Povprašajte po jedeh 
iz pregrete smetane, ki v sebi nosijo žlahtno 
sporočilo okolja in čaroben utrip podeželja. 
Na domačiji pesnika Antona Aškerca je 
poleg literarno-etnološke dediščine mogoče 
spoznati sonaravno rejo drobnice in izdelavo 
ovčjih sirov, v Jurkloštru pa lahko ob izjemni 
poznoromanski cerkvi podoživite ljubezensko 
zgodbo Friderika II. Celjskega in Veronike 

Deseniške. Poleti Laško poživlja tradicionalna 
večdnevna prireditev Pivo in CvETjE, ki se 
vsako leto zaključi z veličastnim ognjemetom. 

Ed
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Laško
Prireditve 2014:

Maj
11. odPRTo PRvEnSTvo SlovEnijE 
THERMAnA lAŠKo (SlovEniAn oPEn)
Mednarodno tekmovanje invalidov v namiznem 
tenisu. V štirih tekmovalnih dneh se bo za 
namiznoteniškimi mizami zvrstlo okoli tristo 
tekmovalcev iz več kot enaintridestih držav sveta.

Junij
FESTivAl RoMAniCA AnTiQUA lAŠKo
Festival, ki vnaša nov pristop k predstavitvi in 
povezovanju arhitekturne in glasbene umetnosti, 
združuje poletno glasbeno šolo za godala in štiri 
koncerte klasične glasbe različnih zgodovinskih 
obdobij.

Julij
Pivo in CvETjE
Največja tradicionalna turistična prireditev 
v Sloveniji v Laško vabi že vse od leta 1963. V 
štirih dneh trajanja prireditve v mesecu juliju je 
vzdušje na ulicah in trgih mestnega središča še 
posebej pestro. Bogat in zanimiv program z glasbo 
domačih in tujih glasbenih skupin pospremijo 
številne razstave, športne igre in etnografsko 
obarvani dogodki, povsod pa je na voljo znamenito 
laško pivo z dolgoletno tradicijo.

November
MARTinovo v lAŠKEM
Ob farnem prazniku župnije sv. Martina se zvrstijo 
številni dogodki: domoznansko predavanje, pohod 
po nekdanjih trških mejah Laškega, nastopi pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, prikaz krsta 
mošta, Martinov sejem, praznična sveta maša in 
prikaz »Lepe nedelje«. 

December
vESEli dECEMBER 
V decembrskih prazničnih dneh se zvrstijo tri 
večje prireditve, povezane s tremi dobrimi možmi. 
Praznovanje se prične z Miklavževim sejmom, 
nadaljuje s Predbožičnim večerom in zaključi s 
Slovesom od starega leta.

Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo laško

T: +386 3 733 89 30
E: info@stik-lasko.si

www.stik-lasko.si

SotočJE DobrEga

Posebna doživetja:
• Termalna zdravilišča 
• Aktivnosti v naravi 
• Lokalna kulinarika 
• Čebelarstvo 
• Aškerčeva domačija 
• Kartuzijanska cerkev sv. Mavricija v 

Jurkloštru 
• Pivo in cvetje
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Kraj z nekoč drugim največjim rudnikom 
živega srebra na svetu preseneča z vodnimi 
kanali (rake), orjaškim lesenim vodnim 
kolesom (kamšt), največjim ohranjenim 
parnim strojem v Evropi (Kleyeva črpalka) 
ter zlasti z možnostjo spusta v AnTonijEv 
Rov – za obiskovalce urejen najstarejši del 
rudnika. Tu so ohranjeni spomini na kar 
500-letno rudarjenje in je še mogoče srečati 
nagajivega jamskega škrata! Posebne poglede 
na rudarjenje omogočata bližnja idRijSKA 
RUdARSKA HiŠA iz 18. stoletja in CERKEv 
Sv. TRojiCE – najstarejša idrijska cerkev, 
ki stoji na mestu, kjer naj bi po legendi 
škafar odkril živo srebro. Nad mestom 
kraljuje GRAd GEWERKEnEGG z Mestnim 
muzejem Idrija, ki poleg rudarske dediščine 
predstavlja tudi geološke dragocenosti 
območja ter znamenite idrijske čipke. 

Poseben način ročnega klekljanja ohranja 
Čipkarska šola Idrija, razkošje te tradicije pa 
vsakoletni FESTivAl idRijSKE ČiPKE. 
Vstopite v drugačno življenje! Spoznajte 
Idrijo tudi kot svet klekljanja in divjih voda 
– bila je namreč med finalisti projekta EdEn 
2008 in 2010.  

Idrija je tudi nosilka naziva alpsko mesto 
2011, leta 2012 pa je bila skupaj s španskim 
Almedenom vpisana na seznam svetovne 
kulturne in naravne dediščine pod okriljem 
Unesca. Poltisočletno rudarjenje je v Idriji, 
najstarejšem slovenskem rudarskem mestu, 
zapustilo izjemno bogato dediščino tehniških 
in kulturnozgodovinskih spomenikov in 
znamenitosti, hkrati pa je Idriji uspelo 
ohraniti številne lepote narave v okolici.  

Ed
En

 2011Idrija
Prireditve 2014:

20. – 22. junij 2014
FESTivAl idRijSKE ČiPKE 
Med festivalom potekajo različni dogodki: 
strokovna predavanja, delavnice in demonstracije 
klekljanja, razstave čipk, domače obrti in zabavni 
program (koncerti, prireditve), ki ga spremlja 
pestra kulinarična ponudba.
 
15. avgust 2014
vEliKi ŠMAREn Ali PRFARSKi 
ŠTRUKljEvC  
Prizorišče praznika je cerkvica Marije na 
Skalci, kjer poteka slovesna sveta maša, sledita 
pogostitev in slavje. Po tradiciji se ob tem 
prazniku pripravljalo štruklji, pletejo venčki … 
 
24. avgust 2014
oGlARSKA nEdEljA (KRniCE) 
Etnološka prireditev, ki ponuja kulturni in 
zabavni program, tradicionalno hrano ter 
tekmovanje v pripravi oglja.

30. avgust 2014
PRAzniK idRijSKiH žliKRoFov 
Praznik je kulinarična prireditev, katere namen je 
promocija regionalne in evropsko zaščitene jedi z 
znakom tradicionalna zajamčena posebnost. 
 
13. TAnGo FESTivAl (v PolETniH MESECiH) 
Tradicionalni festival, kjer se v besedi, sliki in 
zvoku vsako leto predstavijo domači in tuji kulturni 
ustvarjalci.

razglEDi Po StolEtJih PrEtEKloSti

Turistično informacijski center idrija
T: +386 (0)5 37 43 916
E: ticidrija@icra.si
www.idrija-turizem.si

Posebna doživetja:
• Antonijev rov
• Idrijski žlikrofi 
• Tematske poti po Idriji in okolici 
• Festival idrijske čipke s prikazi 

klekljanja in modnim spektaklom
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Na južnem robu Slovenije samosvoja reka 
Kolpa povezuje slikovito destinacijo s sosednjo 
Hrvaško. Tu reka Kolpa preseneča z naravno 
strugo, brzicami, kanjoni, prodišči, pokrajina 
ob njej pa z biotsko raznovrstnostjo, razkošjem 
naravnih vrednot in kulturnih posebnosti, kot 
so npr. steljniki. Ena izmed najtoplejših rek ponuja 

doživetja Po KolPi dol, Po BREGU GoR. 
Ob reki so urejene številne pohodniške poti, 
primerne tudi za kolesarjenje, za spuste po reki 
pa so na voljo rafti in kanuji. Reka je primerna 
za kopanje, z obiljem ribjih vrst privlači 
ribiče. Doživite žUBoREnjE nARAvE – na 
območju izjemne biotske raznovrstnosti vas 
čakajo srečanja s kar 30 vrstami rib (9 jih je na 
seznamih ogroženih vrst) in z okoli 100 vrstami 
ptic. V kraških vodah živi endemična črna 
človeška ribica, tod domujejo želve sklednice, 
vidre, bobri. Širše območje Kolpe je območje 
neokrnjene narave, kjer še živijo medvedi, 
risi in volkovi. Kolpa je bila skozi čas stičišče 
treh religij in kar petih narodnosti, zato so tu 
ohranjene prav posebne KolPSKE zGodBE.

Domišljijo vam bodo razburkali mitološki 
junaki, kot so Zeleni Jurij, Peter Klepec, vrag 
iz Bilpe in vile Kolpjanke. Oči boste razvajali 
z ogledi belokranjskih pisanic, vezenin, 
lončarstva, keramike, pletenih košar in drugih 
izdelkov domačih rokodelcev. Brbončice bo 
pobožala avtohtona kulinarika z belokranjsko 

pogačo, belokranjsko povitico, evropsko 
priznanim Kočevskim medom, kostelskim 
želodcem, žitno klobaso. Moči vam bodo 
vračala odlična vina, kostelska rakija, sokovi in 
naravna mineralna voda. Z energijo pa se boste 
napolnili z obiskom vitalno-energijskih centrov 
in naravnih svetišč v programih Svet Kolpe – 
darilo za dušo.

DotaKNi SE zgoDbE

Razvojno informacijski center
Bela krajina

T: +386 (0)730 56 530
E: info@ric-belakrajina.si

www.kolpariver.eu

Ed
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 2010 Reka Kolpa 
Prireditve 2014:

16.-18. maj 2014 
vinSKA viGREd
Vsako leto tretji vikend v maju v Metliki poteka 
Vinska vigred, ki je največja slovenska kulturno-
turistično-vinarska prireditev.
 
18.-22. junij 2014 
jURjEvAnjE
Jurjevanje je najstarejši folklorni festival v 
Sloveniji, ki poteka v naravnem amfiteatru v 
Jurjevanjski dragi v Črnomlju.
 
11.-13. julij 2014 
SEMiŠKA oHCET
Semiška ohcet je resnična poroka po starih 
običajih v značilni belokranjski narodni noši.

15. avgust 2014 
TAMBURAnjE vA KoSTElE
Tradicionalna kulturno-etnološka prireditev, 
ki v kostelščini, svojevrstnem narečju, pomeni 
poleg igranja na tambure tudi raznovrstno 
dogajanje, ki se zvrsti okoli praznika velike 
maše.
 
Vsak četrtek v juliju in avgustu 2014 ob 
20 uri Poletni večeri na mestni ploščadi 
v Kočevju.

Posebna doživetja:
• Zgodbe o Petru Klepcu  
• Spust s kanujem po reki Kolpi 
• Krajinski park Kolpa
• Doživetja v Kočevskem pragozdu
• Kostel – dežela vode



EDEN ____ 8

Solčavsko je dežela treh dolin pod vrhovi 
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. 
Krajinski park loGARSKA dolinA je ena 
izmed najlepših alpskih dolin v vsej Evropi, 
RoBAnov KoT je dolina ohranjenih velikih 

gorskih kmetij, MATKov KoT, najmanj 
poznana med tremi dolinami, pa preseneti 
s posebnostmi. Solčavska panoramska cesta 
vodi do cerkve Svetega Duha, izhodišča za 
pot do PoToČKE zijAlKE pod Olševo. 
Pred 30 tisoč leti so tu živeli ledenodobni 
lovci!

Obsežno območje Nature 2000 priča o izjemni 
ohranjenosti narave, ki zbuja občudovanje in 
spoštovanje ter vabi k odkrivanju in uživanju. 
Doline so poleti izhodišče za planinske ture, 
pohode in gorsko kolesarjenje, pozimi za 
smučanje, tek na smučeh ter sankanje. V 

deželi mogočnih domačij, častitljivih dreves 
in slapov doživite starodavne zgodbe ter se
razvajajte s tipičnimi dobrotami!

Ed
En

 2009 Solcavsko
Prireditve 2014:

23.–25. maj 2014
FESTivAl GoRSKEGA lESA
Predstavitev gorskih gozdov, posebnih dreves in 
lastnosti gorskega lesa, prikazi in delavnice ter 
prodaja lesnih izdelkov, kulinarične posebnosti, 
ki jih ponuja gozd, pohodi in zabava v naravi ...
 
25.–27. julij 2014
SolČAvSKi dnEvi 
Tradicionalna etnografska prireditev;  razstave 
lokalnih izdelkov, zdravilnih rastlin, avtohtonih 
živali, predstavitve zanimivosti, zabavni in 
glasbeni program. Predstavitev in pokušnja 
domačih kulinaričnih specialitet.
 
19.–21. september 2014
FESTivAl ovČjE volnE ‘BiCKA’ 
Predstavitev avtohtone jezersko-solčavske 
pasme ovc, prikaz striženja in predelave volne, 
delavnica za izdelavo polstenih izdelkov, 
modna revija volnenih oblačil, kulinarika z 
visokogorskih pašnikov, kulturni in glasbeni 
program ...

Vse leto
Razstave in tematski dogodki v Centru Rinka – 
večnamenskem središču za turizem in trajnostni 
razvoj.

harMoNiJa trEh DoliN

Center Rinka - 
Turistično informacijski center
Solčava
T: +386 (0)3 83 90 710
E: info@solcavsko.info
www.solcavsko.info

Posebna doživetja:
Alpske doline:
• Logarska dolina 
• Robanov kot 
• Matkov kot

Solčavska panoramska cesta
Center Rinka:
• razstav o območju 
• predstavitve domačih izdelkov
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V dolini reke Soče, ki povezuje najvišje gore 
Slovenije z Jadranskim morjem, je življenje 
drugačno. Tu se ljudje zanesejo na lastne 
moči in na lastno ustvarjalnost. Zgodbe Soče 
presenetijo s samosvojo ustvarjalnostjo, ki 
jo hranijo KoBARiŠKi MUzEj, muzeji na 
prostem, ohranjeno izročilo in tradicije, ki jih 
je mogoče okusiti tudi v lokalni gastronomiji. 

Ob reki Soči obiščite Pot miru, ki povezuje 
lepote narave s spomini na 1. svetovno vojno 
in na soško fronto. Miroljubno sporočilo 
odmeva med alpskimi vršaci nad smaragdno 
reko do vseh kotičkov TRiGlAvSKEGA 
nARodnEGA PARKA. Kdor prehodi Pot 
miru od Loga pod Mangartom na Bovškem 
do Drežnice na Kobariškem in do Mengor na 
Tolminskem, zaveze miroljubnosti zagotovo 
ne pozabi! Eno med najbolje ohranjenih 
območij Evrope je privlačen cilj pohodnikov, 

kolesarjev, ljubiteljev vodnih športov 
(kajakaštvo, rafting, soteskanje), ribičev, 
planincev in športnih plezalcev, padalcev ter 
drugih iskalcev aktivnega oddiha.

zgoDbE Miru iN DožiVEtiJ NaraVE

Turistično informacijski center
Bovec

T: +386 (0)5 38 96 444
E: info@dolina-soce.si

www.dolina-soce.si

Ed
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Prireditve 2014:

avgust
ČoMPARSKA noČ
Središče Bovca postane prizorišče plesnih, 
gledaliških in glasbenih nastopov lokalnih 
skupin, ki obujajo spomine in pomembno 
prispevajo k ohranjanju dediščine. Kulinarična 
razvajanja s friko, čompami, bovškim sirom in 
čompovo pico dajejo prireditvi poseben pečat.
 
avgust
KMEČKE iGRE
Različne ekipe se pomerijo v šaljivih kmečkih 
igrah, ki ohranjajo šege in navade Čezsočanov. 
Med temi so, kot bi rekli v Čezsoči narečno: 
delanje in pospravljanje strgač, pubiranje čomp in 
igra od japke do mošta. Kmečke igre so tudi prava 
priložnost za okušanje lokalne kulinarike. 
 
September 
SoČA oUTdooR FESTivAl
Festival bo ponudil nepozaben »flow« na poteh, vodi, 
v zraku in večernih plesnih zabavah. Organizirali 
bomo kolesarske, tekaške, padalske, kajakaše, 
zmajarske … tekme. Festival je primeren za vse 
generacije. Posebno mesto pa bodo imele družine, 
saj smo za njih našli miren kotiček ob reki.

Več informacij na www.soca-outdoor.com 

Konec septembra–začetek oktobra
FESTivAl PoHodniŠTvA
Brezplačno vodeni izleti pod vodstvom izkušenih 
vodnikov, s katerimi boste odkrivali lepote narave 
in spomenike preteklosti. Festival pohodništva v 
dolini Soče zajema organizirane pohode, ki so 
primerni tako za družine kot tudi za zahtevnejše 
ljubitelje gora. Med festivalom si lahko ogledate 
tudi razstave, muzeje ali pa obiščete predavanja 
in prireditve.

Dolina
 Soce 

Posebna doživetja:
• Pot miru   
• Kobariški muzej
• Dom Trenta – informacijsko središče 

Triglavskega narodnega parka
• Tolminska korita
• Alpski botanični vrt Juliana
• Pokušina sira Tolminc iz kravjega ali 

Bovškega sira iz ovčjega mleka
• Okus kulinaričnih specialitet: čompe 

an skuta, bovški krafi, kobariški štruklji 
in frika
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PriStNa DožiVEtJa, SlaDKi SPoMiNi! 

Turizem Radovljica 
T: + 386 (0)4 531 51 12
E: info@radolca.si
www.radolca.si

Regionalna razvojna agencija 
notranjsko-kraške regije, d.o.o.
T: + 386 (5) 721 22 43
E: info@rra-nkr.si
www.zelenikras.si

Radol'ca, kakor Radovljici in njeni 
okolici rečejo domačini, zapeljuje z živo 
tradicijo čebelarstva in kovaštva, s slastno 
čokolado in medenimi priboljški ter z glasbo. 
Srednjeveško jedro ob imenitni Radovljiški 
graščini navdušuje z izjemnimi stavbami, s 
Čebelarskim in Mestnim muzejem, Šivčevo 
hišo in lectarsko delavnico. Utrip mesta 
bogatijo festivali čokolade, lončarstva in 
stare glasbe. Z drugačno muziko privlačijo 
BEGUnjE nA GoREnjSKEM, rojstni 

kraj Slavka Avsenika in slovenske narodno-
zabavne glasbe. V dolini Draga vas čakajo 
ruševine gradu Kamen, v graščini Katzenstein 
pa Muzej talcev. V varovani liPniŠKi 
dolini, kovaški Kamni Gorici in KROPI, 
ki je kulturni spomenik državnega pomena, 
lahko spoznate stoletja kovanja žebljev 
– tudi v ohranjeni kovačnici vigenjc Vice. 
Blizu sta tudi romarsko središče BREzjE z 
baziliko Marije Pomagaj ter najdišče zelenega 
peraškega tufa, tako značilnega za gorenjsko 

stavbarstvo. Na športnem letališču lESCE 
je doma slovensko padalstvo, v Čebelarskem 
razvojno-izobraževalnem centru Gorenjske 
pa se lahko seznanite s sodobnim slovenskim 
čebelarstvom. 

Preplet izjemnega p o d z e m n e g a 
in nadzemnega kraškega sveta daje 

Notranjsko-kraški regiji povsem samosvoj 
značaj. V deželi gozdov in ptic ter ponosnih 
zveri je svet večji, saj sega tudi daleč pod 
zemeljsko površje. Presihajoče CERKniŠKo 
jEzERo, največje tovrstno jezero v 
Evropi, preseneča v vseh letnih časih. Z 
njim so povezane najlepše svetovno znane 
slovenske KRAŠKE jAME: Postojnska 
jama, Križna jama in Planinska jama 

razkrivajo presenetljivo razkošje kapnikov, 
podzemnih jezer s sigastimi pregradami in 
največje sotočje podzemnih rek v Evropi. Na 
površju se bohotijo zgodovinski spomeniki, 
kot so Predjamski grad, grad Snežnik in 
grad Prem. O strateški legi območja priča 
PARK vojAŠKE zGodovinE PivKA. Na 
drugem koncu planota BloKE vabi v zibelko 
smučanja v Evropi. Razgibana pokrajina vabi 
k aktivnemu preživljanju prostega časa v 
naravi vse leto. Ježa konjev, vožnja s konjsko 

vprego ali lojtrnikom, opazovanje ptic in 
medveda, ogled podzemlja z vlakom – to so le 
nekatera doživetja, ki so dostopna vsem: tudi 
obiskovalcem z ovirami in posebnimi potrebami. 

Posebna doživetja:
• Cerkniško jezero  
• Postojnska jama 
• Park vojaške zgodovine 
• Aktivnosti v naravi

Posebna doživetja:
• Staro mestno jedro Radovljice z muzeji    
• Predstavitve tradicionalnih obrti 
• Festivali čokolade, lončarstva in stare glasbe

DVa obraza ENEga SVEta
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Velenje

Mežica

PoDzEMNE iN JEzErSKE PuStoloVščiNE

PoDzEMlJE PEcE

Turistično informacijski center
velenje

T: +386 (0)2 870 01 80
E: info@podzemljepece.com

www.velenje-tourism.si

Podzemlje Pece, d.o.o.
Turistični rudnik in muzej

T: +386 (0)2 870 01 80
E: info@podzemljepece.com

www.podzemljepece.com

Mesto nad premogovniki, zaradi katerih 
so nastala tudi privlačna jezera, se je med 
finaliste destinacij odličnosti uvrstilo 
tako s svojo nepremično dediščino kot s 
trajnostnim razvojem turizma ob vodah. 
MUzEj PREMoGovniŠTvA SlovEnijE 
vabi v opuščene rove sicer še delujočega 
premogovnika, kjer doživite simulirano 
rudarsko nesrečo in malico v podzemni 
jedilnici, spoznate današnje načine kopanja 
premoga in se popeljete s podzemno železnico. 

jEzERA nad premogovnikom so domovanja 
pravljičnega jezerskega zmaja Pozoja, ki 
skrbi za znova čisto okolje. Šaleška dolina 
je edinstven primer ekološko saniranega 
območja v Sloveniji, ki vabi na kolesarske, 
konjeniške in druge poti, na čolnarjenje 
in jadranje. GRilovA in KAvČniKovA 
doMAČijA ponujata spoznavanje navad iz 
preteklosti, vElEnjSKi GRAd preseneča z 
muzejskimi zbirkami, grad in mestni trgi pa 
s poletnimi prireditvami. 

Pod 2126 metri visoko goro, ki med drugim 
slovi tudi po legendi o spečem kralju Matjažu, 
je labirint s kar 1000 kilometri rovov, 
izkopanih v iskanju svinca. Danes v opuščen 
rudnik na tem odmaknjenem in gozdnatem 
severnem delu Slovenije vabijo posebna 
doživetja. V soju naglavnih svetilk lahko v 
spremstvu vodiča kolesarite po več kot 5 
kilometrov dolgi PodzEMni KolESARSKi 
PoTi, ki je posebnost daleč naokoli! V manjši 
skupini lahko izkusite PodzEMni SvET S 

KAnUji. Pod strokovnim vodstvom pa lahko 
obiščete svetovno znana zAvARovAnA 
nAHAjAliŠČA MinERAlA vulfenita. V 
stari upravni stavbi rudnika vas čaka tudi 
MUzEj z zbirkami mineralov in fosilov, ki 
ima jamomersko sobo in ponuja etnološki 
prikaz bivanjske kulture. Poleg tega se lahko 
z rudarskim vlakom popeljete v jamske 
prostore in RUdARSKA dEloviŠČA v 
osrčju gore. V dvorani, ki je 600 metrov pod 
zemljo, se vrstijo različne prireditve. 

Posebna doživetja:
• Kolesarjenje skozi rove
• Vožnja s kanujem po podzemnih vodah  
• Prireditve v rudniški dvorani

Posebna doživetja:
• Simulacija rudarske nesreče     
• Srednjeveški dan na Velenjskem gradu 
• Pikin festival – največji otroški festival v 

Sloveniji 
• Festival mladih kultur Kunigunda
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žičKa KartuziJa V DoliNi SV. JaNEza KrStNiKa

u bohiNJ Ma Dž taMlaDE

Turistično informacijski center 
Slovenske Konjice
T: +386 3 759 31 10 
E: tic.konjice@siol.net
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Turizem Bohinj
T: + 386 (0)4 574 75 90
E: info@bohinj.si
www.bohinj.si

Obiščite kraj menihov kartuzijancev, 
ki so v 12. stoletju iz velike kartuzije v 
Franciji prišli vse do Slovenije in našli svoje 
domovanje v dolini sv. Janeza Krstnika. 
Zgornji in spodnji samostan na obeh koncih 
doline sta bila nekoč središče evropskega 
duha na slovenskih tleh. Tu so nastajali 
sloviti srednjeveški rokopisi, redovniki pa 
so se ukvarjali z zdravilstvom, lekarništvom, 
mlinarstvom … Po 300 letih opuščenosti 
se v kraj ponovno vrača življenje. V 

spodnjem samostanu je ohranjena 
CERKEv MARijinEGA oBiSKovAnjA, 
v obnovljenem gospodarskem poslopju 
zgornjega samostana je STAlnA 
RAzSTAvA o kartuziji, v SAMoSTAnSKi 
KlETi pa zorijo penine. Prikazi lončarjenja, 
zEliŠČni vRT in prodajalna obujajo 
nekdanja mojstrstva. Iz GASTUžA, 
najstarejšega gostišča v Sloveniji, včasih 
zadiši po samostanskih jedeh. Med zidove, 
osvetljene le z baklami, vabijo posebna 

doživetja: koncerti, prireditve in srečanja 
iskalcev duhovne rasti. 

B o h i n j s k o jezero, največje stalno 
sladkovodno jezero v Sloveniji, 
obkrožajo Spodnja in Zgornja bohinjska 
dolina, planoti Pokljuka in Jelovica ter 
bohinjske gore, ki se v loku nadaljujejo 
do Triglava, najvišje slovenske gore sredi 
TRiGlAvSKEGA nARodnEGA PARKA. 
Tod je nanizanih več kot 20 vasi na 
nadmorski višini od 500 do 900 metrov. 
Vse to je Bohinj! Jezero z okoliškimi 
dolinami leži v osrčju Julijskih Alp, ki 

se ponašajo z mnogimi posebnostmi. 
Bohinjski kraji, ki so naseljeni že več 
kot 2500 let,  presenečajo z neokrnjeno 
naravo, s kulturno dediščino, s številnimi 
aktivnostmi za tiste, ki iščejo pristna 
doživetja: na vodi, med gorami, v srečanjih 
z ljudmi. Veslanje, soteskanje, ribištvo ter 
kopanje  se družijo z opazovanjem flore 
in favne. Še posebej v času edinstvenega 
Mednarodnega festivala alpskega cvetja, ki 
vabi v cvetoče kotičke narave!

Posebna doživetja:
• Bohinjsko jezero 
• Planšarski muzej 
• Mednarodni festival alpskega cvetja

Posebna doživetja:
• Razstava kulturne dediščine Žičke 

kartuzije    
• Poletni glasbeni večeri  
• Tabori za duhovno rast
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Tolmin-Kobarid 

VoDE DVEh SVEtoV

DEžEla žiVE VoDE

Razvojna agencija Kozjansko 
T: +386 (0)3 747 13 07

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

lokalna turistična organizacija
Sotočje 

T: +386 (0)5 380 04 80
E: info@lto-sotocje.si

www.lto-sotocje.si

Med Pohorjem, pogorjem nad rekama Dravo 
in Dravinjo, ter Bohorjem, pogorjem, ki 
zamejuje deželo Kozjansko, tečejo vode v 
manj znane kotičke Slovenije. Privoščite 
si RAznoliKoST vodnEGA in 
oBvodnEGA SvETA. Ob Slivniškem jezeru, 
»kozjanskem morju«, opazujte redke vrste 
ptic, rib in rastlin. Sprehodite se po vodnih 
učnih poteh Ponikve, Petelinjeka in Partovca v 
Oplotnici. Občutite vodo kot viR zdRAvjA 
in življEnjSKE MoČi – ne le v termah 

Dobrna in Zreče, temveč tudi v Kneippovih 
parkih, ki vas poživijo na tradicionalen 
način. Obogatite svoje védenje z znAnji o 
življEnjU in PREživETjU oB vodi. 
Spoznajte delovanje tradicionalnih mlinov, 
kovačij in žag na vodni pogon. Seznanite se 
s čaščenjem vodnega božanstva Akvonija 
iz reke Voglajne, v mističnem okolju Žičke 
kartuzije podoživite zapise Santonina o 
bogastvu potokov. Ob kozjanski domačiji in 
rastlinski čistilni napravi pomislite na jutri!

TolMinSKA KoRiTA so eno od najlepših 
izhodišč za vstop v Triglavski narodni 
park. Posebno doživetje je učna pot, ki 
vodi po globokih tesnih kristalno čistih rek 
Tolminke in Zadlaščice, mimo toplega vrelca 
in zagozdene skale, imenovane Medvedova 
glava, do Zadlaške ali Dantejeve jame, ki je 
bila navdih za opis pekla v Božanski komediji 
Danteja Alighierija, ter nazaj čez Hudičev 
most, ki se pne 60 m visoko nad reko.

Divja korita, dolga približno 200 in široka 
od 5 do 10 metrov, so izjemen naravni 
spomenik, ki ga lahko odkrivate na tej 
krožni poti. Pot je zasnovana s posebnim 
spoštovanjem do narave. Okoli korit se po 
trajnostnih načelih razvija Dežela žive vode, 
ki skupaj z dolino Soče ponuja zgodovinsko 
in kulturno dediščino, edinstvene spomenike 
narave, poletne festivale ter možnosti za vse 
vrste športov v naravnem okolju.

Posebna doživetja:
• Cerkev Sv. Duha na Javorci, uvrščena na 

seznam EU dediščine 
• Kobariški muzej  
• Slap Kozjak

Posebna doživetja:
• Slivniško jezero, Lovrenška jezera 
• Žička kartuzija 
• leta 2012 odprto Kulturno središče 

evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju
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PrEšErNoV SMENJ

Kozjanski park
T: +386 (0)3 800 71 00 
E: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si

Turistično informacijski center 
Kranjska hiša
T: + 386 (0)4 238 04 50
E: info@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si

PRAzniK KozjAnSKEGA jABolKA 
je le ena od posebnosti pokrajine, v kateri 
se predalpsko hribovje spogleduje z 
vinogradniškimi griči, ravnice ob reki Sotli 
pa se družijo s tradicionalnimi travniškimi 
sadovnjaki, ki bogatijo privlačno podobo 
krajine. Tradicionalni praznik je vsako leto 
na drugi konec tedna v oktobru. Kozjanski 
regijski park v ohranjenem naravnem okolju 
varuje bogato kulturno dediščino. Sprehodi 
po omrežju pešpoti odkrivajo vsakič nove 

podrobnosti v življenju narave. Kozjanski 
sadovnjaki so habitat redkih in ogroženih 
ptic: tu jih je mogoče opazovati, poslušati, 
fotografirati. Sonaravno gospodarjenje 
v sadovnjakih ponuja jabolka in drugo 
sadje ter razkošje jabolčnih sokov, kisa, 
tepkovca, tradicionalno sušenih jabolčnih 
in hruškovih krhljev ter drugih dobrot.
V park poleg travniških sadovnjakov vabijo 
raznotere naravne vrednote, etnološke 
posebnosti, gradovi, stari mlini …

Mesto slovitega pesnika dr. 
Franceta Prešerna je 

b i l o nekoč sejmarsko središče. 
Utrip nekdanjosti lahko ob slovenskem 
kulturnem prazniku – 8. februarju doživite 
na prireditvi PREŠERnov SMEnj. 
Kulturna društva in folklorne skupine v 
oblačilih iz Prešernovega časa pričarajo 
nostalgično vzdušje. Dogajanje bogatijo 
prizori iz življenja dr. Franceta Prešerna, 
njegove pesmi oživijo na odru sredi 

Glavnega trga. Obiskovalci se preizkusijo 
v starodavni igri brin, si sami natisnejo 
cenzurirano Zdravljico, si uredijo lase in se 
fotografirajo v oblačilih po modi 19. stoletja. 
Po Kranju se popeljejo s kočijo, okrepčajo 
se s tradicionalnimi jedmi in pijačami. 
Mesto ob kanjonu reke Kokre privlači tudi 
z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi 
ter prireditvami, med katerimi je še posebej 
pomemben poletni Festival Carniola.

Posebna doživetja:
• Rovi pod starim Kranjem 
• Pirčeva barvarna z dediščino tekstilnih 

manufaktur 
• Razstava Železna nit v Mestni hiši

Posebna doživetja:
• Grad Podsreda  
• Mednarodni Praznik kozjanskega jabolka 
• Visokodebelni travniški sadovnjaki
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dESTinACijA MEd
PoHoRjEM in BoHoRjEM

RAdovljiCA

KRAnj

BoHinj

lAŠKo

MREŽA EdEn DESTINACIJ

Evropske dEstinacije odličnosti 2007 - 2011
Avstrija
City of Gmünd / Carinthia
Seelentium      
Biosphere Park Grosses Walsertal       
Steirisches Vulkanland     
Pielachtal
  
Belgija 
Marche-en-Famenne       
The Lakes of Eau d’heure      
Viroinval / Viroin-Hermeton Nature Park       
Ath     
Durbuy  
 
Bolgarija       
Silistra Region      
Belitsa, Blagoevgrad region       
Belogradchik      
 
Hrvaška 
Pustara Višnjica       
Nin      
Nacionalni park Sjeverni Velebit       
Đurđevac     
Sveti Martin na Muri  
 
Ciper 
Kalopanayiotis       
Kato Pyrgos      
Vouni Panagias       
Agros     
Troodos  
 
Češka 
Slovácko       
Bystřicko      
Bohemian Switzerland            
 
Estonija 
Lahemaa National Park Manors       
Lake Võrtsjärv      
Soomaa National Park      
Viljandi      

Finska  
Saimaa Holiday           
Wild Taiga      

Francija 
Roubaix       
The Grand Site du Marais Poitevin      
Northern Vosges Regional Natural Park       
Route des vins du Jura      
 
nemčija       
Western Pomeranian River District                
 
Grčija 
Municipality of Delphi       
Prefecture of Serres      
Prefecture of Lesvos       
Grevena     
Florina  
 
Madžarska 
Mecsek       
Lake Tisza      
Írottkő Nature Park       
Hortobágy     
Örség  
 
islandija 
Stykkishólmur Municipality       
The Westfjords region                 
 
irska 
The Great Western Greenway, Co Mayo       
Loop Head Peninsula in Co. Clare - Kilkee      
Sheep’s Head peninsula       
Carlingford and the Cooley Peninsula     
Clonakilty District  
 
italija 
Montevecchio, Municipality of Guspini       
Municipality of Monte Isola      
Marine Protected Area “Penisola del Sinis - 
Isola di Mal di Ventre”     

Corinaldo     
Specchia  
 
latvija 
Ligatne Village       
Sea Resort Jūrmala      
Tervete Nature park       
Rēzekne     
Kuldiga  
 
litva 
Rokiškis Manor       
Zarasai Region - Heavenly Shore on Earth      
Nemunas Delta Regional Park - Unique 
Terrain of Harmony of Nature, Culture and 
Tourism  
Plateliai      
 
luksemburg       
The Nature Park of the Upper Sûre      
Recreation area and nature reserve “Haff 
Réimech” (Commune of Schengen)       
Echternach      
 
Malta 
Gharb       
Isla (Senglea)      
Mellieha and the Hamlet of Manikata       
Kercem     
Nadur  
 
nizozemska 
Veenhuizen       
WaterReijk Weerribben Wieden - Giethoorn 
& the wetlands      
Park Gravenrode

          Poljska 
Żyrardów       
The Biebrza Valley and Wetlands – Wildlife 
Sanctuary      
The Bird Republic in the Warta Mouth            
 
Portugalska 
Faial Nature Park            
 
Romunija     
Geoagiu Băi      
Apuseni Nature Park       
Horezu Depression     
Alba Iulia  
 
Slovenija 
Idrija      
River Kolpa     
Solčavsko      
The Soča Valley 
    
Španija 
Trasmiera Ecopark       
A Guarda      
The Ebro Delta       
Sierra de las Nieves      
 
Turčija 
Hamamönü-Altındağ Ankara       
Bitlis – Nemrut Crater Lake      
Kars - Kuyucuk Lake Wild Life Reserve       
Edirne     
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SPirit Slovenija, Javna agencija
Dimičeva 13, Si - 1000 ljubljana

tel.: + 386 1 5898 550
fax: + 386 1 5898 560

e-mail: info@slovenia.info
www.slovenia.info

Spremljajte nas:

SloveniaInfo Feel Slovenia

Feel Slovenia Slovenia Info

Insta

Feel Slovenia Feel Slovenia

SPIRIT Slovenia,
public agency Slovenia

Brošura je izdelana iz do okolja prijaznega papirja. Prispevajte k varovanju okolja – ne zavrzite jo, dajte jo prijateljem! 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija, javna agencija, sektor za turizem / Oblikovanje: Terminal Studio / Besedilo: Ines Drame / Lektoriranje: 
Prevajalska agencija Julija, d.o.o. / Fotografije: Domen Grögl, Blaž Črepinšek, www.pictureslovenia.com,  Arhiv Thermana Laško, Arhiv 
STIK Laško, Dunja Wedam,  Jani Peternelj, Arhiv ICRA Idrija, Tomo Jeseničnik, Aleš Fevžer, Janko Humar, Miran Kambič, Peter Gedei, 
Albin Inkret, Tomo Jeseničnik, Jurij Popov, Matej Vranič, Arhiv RA Kozjansko, Arhiv LTO Sotočje, Barbara Ploštajner, Bojan Okorn  / Tisk: 
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