ZELENI NAPOTKI
ZA OBISK
DESTINACIJE
ČATEŽ in BREŽICE

Slovenija je zelena država, saj jo več kot 60 % prekriva gozd. Kamorkoli se ozremo smo obdani z
naravo in tako je tudi v destinaciji Čatež in Brežice. Leta 2015 je Slovenska turistična organizacija
razvila Zeleno shemo slovenskega turizma, s katero se uresničuje zelena politika in ustvarjajo zelena
doživetja. V okviru tega programa se podeljuje tudi znak SLOVENIA GREEN, ki je obljuba zelene
prihodnosti.
Turizem smo in so ljudje, zato si v zeleni državi, želimo turiste, ki razmišljajo trajnostno in so
okoljevarstveno naravnani.

Kako lahko obiskovalci doprinesete k izboljšanju trajnosti ter potrditvi obljube, ki jo daje
znamka SLOVENIA GREEN?

Z zavedanjem, da vaše ravnanje vpliva na okolje, lokalne skupnosti ter ohranjenost naravne in
kulturne dediščine. Z »Zelenimi napotki«, ki jim sledite, prispevate k zmanjševanju negativnega
vpliva turizma in doprinesete k utrjevanju ugleda znamke SLOVENIA GREEN.

Čutimo, razmišljajmo in ravnajmo zeleno.

Začutite zeleno pred prihodom v Slovenijo in Brežice



Obiskati eno najbolj zelenih destinacij planeta je odgovorna odločitev. Slovenija je po standardih
Green Destinations prva celostno ocenjena zelena država. Destinacija Čatež in Brežice pa je prav
tako prejemnik znaka Slovenia Green. Poskusite izvedeti čim več o Sloveniji in občini Brežicah
še preden prispete v destinacijo.



Pripotujte z vlakom ali avtobusom oziroma izberite letalskega prevoznika, ki vlaga v programe za
zmanjševanje ogljičnega odtisa.



Obogatite svoj oddih z zeleno – prenočite pri zelenem ponudniku! Rezervirajte svoj oddih v
nastanitvi z mednarodnim in nacionalnim certifikatom Slovenia Green.

Potujte zeleno

Narava in pokrajina
•

Obiščite zelene naravne parke Slovenije ter obiščite Park Jovsi in Kozjanski regijski park, kjer
vas čaka pestrost rastlinskega in živalskega sveta in sta del Nature 2000. Slednji je tudi pod
zaščito Unesca v okviru MAB (Man and Biosphere).

•

Destinacijo Čatež in Brežice odkrivajte na kolesu! V občini lahko uporabljate tudi sistem javnih
koles Bržkolo, ter raziščete mesto in okolico po označenih kolesarskih poteh na okolju prijazen
način.

•

Destinacija je idealne za raziskovanje z lahkotnim korakom. Pričakuje vas 14 označenih
pohodniških poti, na katerih boste spoznali naravne in kulturne znamenitosti kraja. V destinaciji
se vijeta dve vinski cesti, Podgorjanska in Bizeljsko-sremiška, kjer boste lahko poskusili okusno
domačo hrano in lokalna vina. Ne izpustite posebnosti vinske ceste – repnic, jam, skopanih v
kremenčevem pesku, ki danes služijo predvsem shranjevanju vina.

•

Divje cvetoči travniki so pašniki za avtohtone slovenske čebele, zato se izognite nabiranju šopkov
in trganju cvetov. Obiščite TIC Brežice in TIC Čatež, kjer vam bodo razkrili skrite kotičke Brežic,
kjer imate čudovit razgled na Brežice hkrati pa ne posegate v okolje.

Okolje in podnebje
•

Začutite destinacijo kot zeleni dom na prostem, za katerega skupaj 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 gričevjih, smeti odnesite v dolino.

•

Voda je čista in pitna povsod po Sloveniji, saj je pravica do čiste pitne vode zapisana v ustavi.
Priporočamo, da v Sloveniji kupite steklenico, primerno za večkratno polnjenje, saj lahko na
vsakem koraku natočite čisto pitno vodo, tudi na pitnikih v mestu Brežice.

•

Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov tako, da raje izberete kratek tuš namesto kopeli
in da med umivanjem zob pipo zaprete.

•

Pomagajte prispevati k varčevanju z energijo tako, da uporabljene brisače ali posteljnino uporabite
večkrat.

•

Izbirajte mila, kozmetične in 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 zavrzite 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
•

Slovenski jezik je skozi tisočletja pomagal ohraniti slovensko kulturo in suverenost. Skušajte se
naučiti nekaj osnovnih besed in fraz, ki bodo narisale nasmešek na obraz vašim slovenskim
gostiteljem povsod po državi (hello = dober dan, thank you = hvala, how are you = kako si/ste,
that is so good – to je zelo dobro).

•

Kupujte lokalno, v lokalnih trgovinah s slovenskimi izdelki in pridelki. V Brežicah so lokalni izdelki
na voljo v Mestni hiši (Cesta prvih borcev 22, Brežice), kjer lahko izbirate med izdelki domače in
umetnostne obrti, ki skrivajo znanja in spretnosti tradicionalne izdelave, okus domačnosti pa je
ujet v pridelke in dobrote s podeželja. Vse dobrote in vsi izdelki nosijo v sebi žlahtno sporočilo
naših prednikov in domačega okolja ter predstavljajo primerno darilo za vaše sorodnike in
prijatelje.

•

Podpirajte lokalne proizvajalce. V Brežicah lahko na tržnici, okusite in kupite domače dobrote in
izdelke neposredno od ponudnikov.

•

Okusite kulinariko destinacije v lokalnih gostilnah, kjer lahko naročite značilne posavske
dobrote, kot so: puhla s pregreto smetano, cop na lop, bizeljski ajdov kolač, pečeni sirovi
štruklji, korejevc, dobrote iz krško poljskega prašiča, pečenega žrebička, ribe, ...

•

Slovensko kulturo vam bodo najlepše približali lokalni vodniki, ki poznajo letne čase narave in tudi
petega, celoletni čas kulturnih doživetij in dogodkov. V stik z lokalnimi vodniki destinacije
Čatež in Brežice pridete v TIC-u Brežice in Čatež, kjer vam bodo pomagali izbrati najprimernejše
doživetje.

•

Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve, ki vam bodo približali slovenske navade, šege in
običaje. V Brežicah ne smete zamuditi največjega poletnega festivala Brežice moje mesto, ki je
bogat s kulturnim, etnografskim in športnim dogajanjem. Poleti je pestro dogajanje tudi z Mestno
promenado in festivalom Seviqc Brežice, ki je sinonim za staro glasbo v Sloveniji in je elitni
mednarodno verificiran projekt s skoraj štiridesetletno tradicijo. Ne zamudite tudi ostalih prireditev
kot so pustovanje Fašjenk v Dobovi, martinovanja na Bizeljskem in silvestrovanje na
prostem v mestnem jedru Brežic.

Ohranite zeleno Slovenijo in Brežice v srcu
•

Ročno delo, lokalnih ustvarjalcev je najlepši spominek. Poiščite jih v Prodajalni v Mestni hiši.

•

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

•

Delite svoja doživetja v Sloveniji in Brežicah na družbenih omrežjih ter uporabite
#ifeelsLOVEnia, #brezicemojemesto, #mestnashisabrezice in
#discovercatezandbrezice

Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma.

