SOUSTVARJANJE ZELENE DESTINACIJE
ŠMARJE PRI JELŠAH
Obiskujete zeleno destinacijo Šmarje pri Jelšah, ki strmi k poti trajnostnega razvoja, kar dokazuje tudi
z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma. V okviru tega nacionalnega programa se podeljuje
znak Slovenia Green Destination, ki nam nudi zeleno prihodnost.
Z upoštevanjem spodnjih napotkov nam boste pomagali graditi in ohraniti zeleno destinacijo Šmarje
pri Jelšah.
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Destinacija Šmarje pri Jelšah je označena z informativnimi tablami, ki vas bodo popeljale do
željenega cilja.
Destinacijo Šmarje pri Jelšah boste lahko spoznali na kolesu, kolesarske poti vas bodo popeljale
skozi razne turistične točke, zelene gozdove, vinograde ter do sosednjih destinacij.
Do turističnih točk, sosednjih kopališč se lahko odpravite z javnim prevozom. Slovenske
železnice nudijo brezplačne prevoze upokojencem.
V destinaciji Šmarje pri Jelšah se obnašajte zeleno na prostem, odpadke zbirajte ločeno in jih
odnesite do mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi. Pri turističnih točkah je poskrbljeno za
koše, kjer jih lahko odpadke odložite.
Voda je v destinaciji Šmarje pri Jelšah čista in pitna, zato ne potrebujete kupovati plastenk z
vodo, lahko si jo napolnite ob kakšnih naravnih izvirih.
Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov, raje izberite kakšen tuš namesto kopeli, med
umivanjem zob zapirajte vodo.
Pripevajte k varčevanju z energijo tako, da brisače in posteljnino uporabljajte večkrat.
Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske in
druge naprave.
Naučite se našega narečja, ki bo narisal nasmešek na obraz - Šmarske (pos)rečenice.
Kupujte lokalno in podpirajte lokalne proizvajalce, morda tudi na Šmarski tržnici.
Okusite lokalne jedi. Izberite jedi iz tipičnih lokalnih sestavin in receptov. Poskusite lokalna vina
vinogradnikov, šmarsko kislo juho, jerpico, kozjanske krape in še veliko več.
Obiščite našo edinstveno kulturno dediščino, kot je Kalvarija s cerkvijo sv. Roka, Muzej baroka,
dvorec Jelšingrad, Skazova hiša, srednjeveški Lemberg z Rotovžem, Marijina cerkev na Sladki
Gori, Tinsko s cerkvama…
Obiščite naše tradicionalne dogodke, kot so Srednjeveški dan v Lembergu, Pozdrav mlademu
vinu, Rokov tek in še veliko več.

HVALA, KER STE OBISKALI NAŠO ZELENO
DESTINACIJO IN STOPATE PO ZELENI POTI.

Delite svoje izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zelene misli.

