SOUSTVARJAJTE NAŠO ZELENO ZGODBO
Destinacija Cerkno vztrajno stopa po poti trajnostnega razvoja, o čemer priča tudi vključitev v Zeleno
shemo slovenskega turizma in pridobitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination.

NARAVA IN POKRAJINA
•

Namesto z avtom Cerkljansko raje odkrivajte na kolesu ali z lahkotnim
korakom.

•

Držite se označenih pešpoti, saj vas vedno pripeljejo do cilja.

•

Naklonjenost do najbližjih pokažite kako drugače kot s teptanjem trave
ali trganjem cvetja. Divje cvetoči travniki so pašniki za avtohtone slovenske
čebele, saj je Slovenija ena najbolj čebeljih dežel sveta.

OKOLJE IN PODNEBJE
•

Začutite Cerkljansko kot zeleni dom na prostem. Skupaj lahko poskrbimo,
da ostane čist in urejen. Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov in jih odnesite
do mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi. Če pohajkujete po hribih in gorah,
smeti odnesite v dolino.

•

Voda je čista in pitna. Priporočamo, da kupite steklenico, primerno za
večkratno polnjenje, saj lahko na vsakem koraku natočite čisto pitno vodo.

•

Če se vam med potjo pokvari naprava ali izprazni baterija, jo odnesite
v poseben zbiralnik.

•

Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz
vtičnic vse elektronske in druge naprave.

KULTURA IN TRADICIJA
•

Kupujte lokalno in podpirajte lokalne proizvajalce - obrtnike z nakupom
njihovih izdelkov in umetnike s spoznavanjem ali nakupom njihovih umetnin.

•

Okusite bogastvo lokalno-regionalne kulinarike. Izberite tipične jedi z
lokalnim poreklom sestavin in receptov.

•

Obiščite Cerkljanski muzej, domačijo Franceta Bevka, Partizansko bolnico
Franjo, Arheološki park Divje babe ter prispevajte k ohranjanju cerkljanske
kulture in umetnosti.

•

Obiščite tradicionalne dogodke, kot sta Cerkljanska laufarija in festival
Jazz Cerkno ter prireditve, ki vam bodo približale cerkljanske navade, šege
in običaje.

HVALA, KER SKUPAJ Z NAMI STOPATE PO ZELENI POTI…
•

Delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno misel.

•

Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma.

