
        ZELENI NAPOTKI ZA OBISKOVALCE DESTINACIJE KRŠKO

Des�nacija Krško Zeleno shemo slovenskega  stopa po po� trajnostnega razvoja, kar dokazuje tudi z vstopom v 
turizma Slovenia Green,. V okviru tega nacionalnega programa se podeljuje znak  ki obljublja zeleno 
prihodnost.
Z upoštevanjem spodnjih napotkov nam boste pomagali gradi� in ohrani� našo des�nacijo zeleno.

Kako lahko obiskovalci doprinesete k izboljšanju trajnos� ter potrditvi obljube, ki jo daje znamka SLOVENIA 
GREEN?
Z zavedanjem, da vaše ravnanje vpliva na okolje, lokalne skupnos� ter ohranjenost naravne in kulturne 
dediščine. Z »Zelenimi napotki«, ki jim sledite, prispevate k zmanjševanju nega�vnega vpliva turizma in 
doprinesete k utrjevanju ugleda znamke SLOVENIA GREEN.

               OHRANJAJTE NARAVO IN POKRAJINO

Potujte trajnostno in okolju prijazno. Namesto z avtom, na des�nacijo pripotujte z vlakom ali avtobusom.
Razgibano pokrajino spoznajte na  kolesu ali peš.
Vozite in hodite po označenih kolesarskih in pohodnih poteh, saj vas bodo vedno pripeljale do cilja.
Namesto teptanja trave in trganja rož, raje  ki so pašniki za avtohtone občudujte divje cvetoče travnike,
slovenske čebele.

           VARUJTE OKOLJE IN PODNEBJE

Odpadke zbirajte ločeno in jih odnesite do mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi.
Voda je pri nas čista in pitna. Svojo steklenico lahko napolnite s čisto pitno vodo skoraj na vsakem koraku.
Pomagajte nam ohrani�  Raje izberite kratek tuš namesto kopeli, med umivanjem zob bogastvo vodnih virov.
zaprite vodo.
Prispevajte k  tako, da brisače in posteljnino uporabite večkrat.varčevanju z energijo
Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz v�čnic vse elektronske in druge naprave.

     SPOŠTUJTE KULTURO IN TRADICIJO

Kupujte lokalno in podpirajte lokalne proizvajalce.
Okusite lokalne jedi. Izberite �pične jedi z lokalnim poreklom sestavin in receptov. Okusite avten�čna 
kulinarična doživetja, ki temeljijo na lokalnih posebnos�h. Poskusite dobrote krškopoljskega prašiča, 
sladkovodne ribe, jedi iz pregrete smetane, ocvirkovo puhlo, rajhenburško torto, vinski posebnež cviček, 
modro frankinjo in penine. 
Obiščite Mestni muzej Krško, Grad Rajhenburg in prispevajte k ohranjanju naše kulture in umetnos�.
Obiščite tradicionalne dogodke, kot so Fes�val vina in kulinarike Okusi Posavja, Poletni spin malin in Fes�val 
pohodništva (pomladni in jesenski).

             NAJ OSTANE KRŠKO ZELENO

Delite svoje pozi�vne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širi� zeleno misel.
Delite svoja doživetja na družbenih omrežjih in uporabite #visitkrsko.
Odprite srce in jih uresničujte tudi doma.zelenim navadam 

Hvala  za  vaš   obisk  des�nacije  Krško,

ki  je  del  zelene  pokrajine  Posavje  –  

dežele  gradov,  odlične  kulinarike  in  vina.
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