ZELENI NAPOTKI
ZA OBISK
DESTINACIJE
ŠKOFJA LOKA

Slovenija je dežela zelenih zgodb in eno takih pripoveduje tudi
Škofja Loka. Najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji,
Škofja Loka, ter njeno zeleno zaledje ob Poljanski in Selški Sori nas
spodbuja k odgovornemu ravnanju in ohranjanju neokrnjene narave.
V okviru Zelene sheme slovenskega turizma smo se v Škofji Loki
zavezali k uresničevanju zelene polite, saj tudi vam, cenjeni
obiskovalci, želimo zagotoviti neskončna zelena doživetja.

KAKO PA LAHKO VI KOT OBISKOVALCI DOPRINESETE K IZBOLJŠANJU
TRAJNOSTI NA DESTINACIJI, KI JO OBIŠČETE?
Predvsem z zavedanjem, da vaše ravnanje vpliva na okolje, na lokalno skupnost ter na
ohranjenost naravne in kulturne dediščine. Z »Zelenimi napotki«, za katere prosimo, da jim
sledite, prispevate k zmanjševanju negativnega vpliva turizma in doprinesete k utrjevanju
ugleda znamke Slovenia Green.

ZAČUTITE ZELENO ŠE PRED PRIHODOM V SLOVENIJO IN ŠKOFJO LOKO
Slovenija je po standardih Green Destinations prva celostno ocenjena zelena država.
Destinacija Škofja Loka pa je prav tako prejemnik srebrnega znaka Slovenia Green. Spoznajte Slovenijo in Škofjo Loko še preden nas obiščete.
Potujte zeleno - pripotujte z vlakom ali avtobusom oz. izberite letalskega prevoznika, ki
vlaga v programe za zmanjševanje ogljičnega odtisa.
Rezervirajte svoj oddih v nastanitvi z mednarodnim in nacionalnim certiﬁkatom
Slovenia Green. Destinacija Škofja Loka ponudnika s certiﬁkatom Slovenia Green še
nima, vendar si kar nekaj manjših ponudnikov prizadeva za trajnostno delovanje, in
sicer odgovorno ravnajo z odpadnimi vodami, odpadki in energijo in so močno vpeti v
okolju prijazna prizadevanja lokalne skupnosti.

NARAVA IN POKRAJINA
Obiščite naravne parke Slovenije ter odkrijte naravne kotičke Škofje Loke. Nedotaknjena narava s svojim raznolikim rastlinskim in živalskim svetom je varovana v okviru
evropskega omrežja naravovarstvenih območij Natura 2000.
Namesto z avtomobili Škofjo Loko odkrivajte s kolesi. Mesto z okolico je prepleteno s
številnimi urejenimi in označenimi kolesarskimi potmi različnih težavnostnih stopenj. Za
lažje premagovanje višinskih razlik pa si na destinaciji lahko izposodite električno kolo ali
se odločite za vodeno kolesarsko turo z e-kolesi. Kolesarska karta »Loška kolesarska
pot«, v kateri je predstavljenih 13 etap, je na voljo v Turistično informacijskem centru ter
pri nekaterih ponudnikih nastanitev.
Slovenija je kot ustvarjena za raziskovanje z lahkotnim korakom, saj imamo več kot
11.000 km označenih pešpoti. Destinacija Škofja Loka v osrčju Škofjeloškega hribovja je
prav tako pravi raj za pohodnike. Ohranjajte občutljivo naravno ravnovesje v zaščitenih
območjih narave tako, da stopate po uhojenih in označenih poteh. Vsak sprehod izven
predvidene poti lahko povzroči biotsko neravnovesje. Karto »Pohodniških poti na
Škofjeloškem«, ki zajema 29 poti, prav tako najdete v Turistično informacijskem centru
ter pri nekaterih ponudnikih.

OKOLJE IN PODNEBJE
Začutite Slovenijo in Škofjo Loko kot zeleni dom na prostem. Skupaj poskrbimo, da
ostane čist in urejen tudi za naše zanamce. Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov in jih
odnesite do zbirnih mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi. Če pohajkujete po hribih in
gorah, smeti odnesite nazaj v dolino.
Voda je čista in pitna povsod po Sloveniji, saj je pravica do čiste pitne vode zapisana v
ustavi. Priporočamo, da kupite steklenico, primerno za večkratno polnjenje, saj lahko na
vsakem koraku natočite čisto pitno vodo. V Škofji Loki pitnike najdete v starem mestnem jedru.
Pomagajte nam ohranjati bogastvo vodnih virov tako, da raje izberete kratek tuš
namesto kopeli in da med umivanjem zob zaprete pipo.
Pomagajte prispevati k varčevanju z energijo tako, da uporabljene brisače ali posteljnino
uporabite večkrat.

Izbirajte mila, kozmetične in druge čistilne pripravke, ki so okolju prijazni in ne načenjajo narave ali njenih občutljivih ekosistemov. Četudi so embalaže kozmetike skoraj
prazne, jih porabite do konca in odnesite s sabo domov.
Če se vam med potjo pokvari naprava ali izprazni baterija, jo odnesite v poseben
zbiralnik.
Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske in druge naprave.

KULTURA IN TRADICIJA
Kupujte lokalno in podpirajte lokalne proizvajalce z nakupom naravnih izdelkov iz
škofjeloških hribov blagovne znamke »Babica in dedek« ter unikatne, ročno izdelane
izdelke mojstrov rokodelcev, združene pod znamko »Spominki Škofjeloškega«. Izdelke
blagovne znamke »Babica in dedek« lahko kupite v Mlečnem butiku, rokodelske izdelke
pa v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka.
Slovenski jezik je skozi tisočletja pomagal ohraniti slovensko kulturo in avtonomnost.
Skušajte se naučiti nekaj osnovnih slovenskih besed in fraz, ki bodo narisale nasmešek
na obraz vašim slovenskim gostiteljem po državi. (hello = dober dan, thank you = hvala,
how are you = kako si/ ste, that is very good - to je zelo dobro).
Okusite pristno kulinariko v lokalnih gostiščih, pripravljeno iz lokalnih sestavin,
združeno pod kulinarično blagovno znamko »Okusi Škofjeloškega«.
Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve, ki vam bodo približali slovenske navade,
šege in običaje. V Škofji Loki ne zamudite najpomembnejše kulturno – zgodovinske
prireditve Historial Škofja Loka – Plac pisanih stoletij, s poudarkom na zgodovini, tradiciji
in etnografski dediščini kraja.
Oglejte si destinacijo v spremstvu lokalnega turističnega vodnika, ki vam bo med
strokovnim vodenjem zaupal marsikatero zanimivo zgodbo in legendo ter vam pričaral
nepozabno doživetje.

OHRANITE ZELENO SLOVENIJO IN
ŠKOFJO LOKO V SVOJEM SRCU
Delite svoje pozitivne izkušnje z družino in s prijatelji
in nam pomagajte širiti zeleno misel.
Delite svoja doživetja v Sloveniji in Škofji Loki na družbenih omrežjih
ter uporabite #ifeelsLOVEnia in #visitskofjaloka.
Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma.

Hvala, ker skupaj z nami stopate po zeleni poti!
Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka

