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STOPAMO PO

zeleni poti

Destinacija Cerkno vztrajno stopa po poti trajnostnega razvoja, vse odkar smo se
leta 2016 s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination zavezali k trajnostnemu
delovanju na različnih področjih.
V zadnjih dveh letih je bilo izpeljanih kar nekaj ukrepov v smeri okolju prijaznega
delovanja. Z zavedanjem kako pomemben je strateški razvoj turistične destinacije,
smo v letu 2020 pričeli s pripravo Strategije razvoja trajnostnega turizma v Občini
Cerkno 2021-2025. Velik poudarek dajemo tudi ozaveščanju različnih deležnikov,
tako zaposlenih v turističnem sektorju kot tudi lokalne skupnosti.
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SKRB ZA STRATEŠKI RAZVOJ
STRATEGIJA RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V OBČINI
CERKNO 2021-2025
Sredi leta 2020 smo pričeli s pripravo Strategije
razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno za
obdobje 2021-2025. To bo prvi tovrsten dokument,
ki bo pomenil velik doprinos za destinacijo in
ključno
vodilo
pri
njenem
nadaljnjem
strateškem trajnostnem razvoju. Strategija bo
zajemala aktivnosti na ravni destinacijskega
menedžmenta, znotraj katerega bodo jasno
opredeljeni operativni cilji in ukrepi. Poleg tega bo
velik poudarek na razvoju turističnih produktov ter
promocije Cerkljanske kot trajnostne destinacije.

Vizija 2025+
"V Cerknem bomo leta 2025 turiste gostili
v vseh letnih časih. Ne bomo poznani le
kot družinska zimska destinacija, temveč
bomo obiskovalce vse leto privabljali z
nepozabnimi doživetji kulturne dediščine
iz obdobja svetovnih vojn, glasbenimi
prireditvami, ki bodo slavile najstarejše
glasbilo na svetu, oddihom v mirnem
podeželskem
okolju
ter
urejeno
infrastrukturo za aktivna doživetja na
prostem."

ETIČNI KODEKS ZA TURISTIČNE VODNIKE
Etični kodeks je nastal z zavedanjem, da pravni akti ne morejo pokriti vseh aspektov
turističnega vodenja in da je potrebno v želji po uravnoteženem trajnostnem razvoju
destinacije narediti korak dlje. Sestavljen je iz štirinajstih ključnih načel in poziva vse turistične
vodnike v destinaciji Cerkno, da jim sledijo. Ravno turistični vodniki pogosto predstavljajo prvi
stik obiskovalcev z lokalnimi prebivalci ter posledično znatno pripomorejo k dojemanju
Cerkljanske kot gostoljubne, etične in trajnostne destinacije. Pripravljen in predstavljen je bil v
sklopu operacije Pot miru – dediščina 1. svetovne vojne, znotraj katere se je izvajal sklop
osnovnih izobraževanj za lokalne turistične vodnike. Ogledate si ga lahko TUKAJ.

IZOBRAŽEVANJA IN DOGODKI
CERKNO ZA ZELENI TURIZEM
Osrednja tema dogodka je bila
inovativnost v turizmu. Udeleženci
dogodka so izvedeli vse o natečajih za
spodbujanje inovativnosti v slovenskem
turizmu
(Snovalec
in
Sejalec),
predstavljene so jim bile osnovne
smernice inovativnega razmišljanja,
preko primerov dobre prakse pa so
izvedeli kako trende v turistični industriji
in življenjskih slogih turistov vpeti v
oblikovanje turističnih doživetij. Dogodek
se je zaključil z mreženjem ob zelenih
prigrizkih.

ZELENI DAN
V okviru dogodka s trajnostno vsebino, so
se izvajale naslednje dejavnosti:
stojnice domačih in gostujočih ponudnikov
pridelkov in izdelkov;
druženje ob zelenih prigrizkih in okrepčilo z
domačim sladoledom;
akcija Očistimo Cerkljansko 2019;
predavanje s strokovnimi vsebinami in
drobnimi nasveti za zdrav pridelek v
domačem sadno-zelenjavnem vrtu.

PODNEBNE SPREMEMBE IN
NJIHOV VPLIV NA
TURIZEM
Na dogodku so udeleženci izvedeli
kakšne so pričakovane posledice
podnebnih sprememb v naših krajih,
spoznali
kako
bodo
podnebne
spremembe krojile turizem in kako se
lahko prilagodimo nanje ter se seznanili
s tem kaj lahko turistična destinacija
naredi za zmanjšanje lastnega vpliva
na podnebne spremembe.

JAZZ TRŽNICA
Trajnostno naravnana tržnica v času
Jazz festivala Cerkno je ponujala pestro
paleto lokalnih izdelkov in pridelkov.

TURIZEM MED IN PO EPIDEMIJI
COVID-19
Predavanje se je osredotočalo na novo
realnost v turizmu in izpostavilo
trajnost kot velik del nove realnosti.
Ena izmed smernic za ponovni zagon je
zato prav razvoj segmentiranih in
trajnostnih produktov, ki se osredotočajo
na naravo, podeželje in kulturo. Na
predavanju je bila
izpostavljena tudi
problematika plastike za enkratno
uporabo, ki je prav zaradi korona krize v
ponovnem porastu.

IZVEDBA DVEH DELAVNIC V
OKVIRU PRIPRAVE STRATEGIJE
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
TURIZMA V OBČINI CERKNO
2021-2025

POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
"PO POTEH LOKALNE PONUDBE"
V okviru operacije Dobimo se na tržnici 4 je bila konec leta 2020 izdelana turistična karta »Po
poteh lokalne ponudbe«, na kateri je izpostavljenih in opisanih vseh 8 označenih
sprehajalnih poti in lokalna ponudba v destinaciji. Cilj in namen izdelave tovrstne karte je
povezovanje različnih akterjev na območju, v temu primeru lokalne ponudbe in pohodništva
ter večja prepoznavnost in prodaja lokalnih izdelkov. K sodelovanju je pristopilo dvajset
lokalnih proizvajalcev.

VIDEO PROMOCIJA DESTINACIJE
V zadnjih dveh letih so v okviru različnih
projektov nastali trije trajnostno naravnani videi
za promocijo destinacije.

Cerkljanske kulinarične dobrote
KLIK ZA OGLED VIDEA
Cerkno - Ostanimo v stiku z naravo
KLIK ZA OGLED VIDEA
Klemen Slakonja v dolini miru
KLIK ZA OGLED VIDEA

Glede na to, da destinacijo v veliki meri
predstavljajo ljudje, je bilo smiselno, da se v
videe vključi različne deležnike iz lokalnega
okolja. Tako lahko gledalec skozi promocijski
material
spozna
nekatere
kulinarične
ponudnike destinacije in različna lokalna
društva, hkrati pa občuduje lepoto cerkljanske
narave.

SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
E-NOSTAVNO NA KOLO

V okviru operacije E-nostavno na kolo je Občina
Cerkno v sodelovanju z LTO Laufar Cerkno
vzpostavila sistem vodenih kolesarskih tur z
električnimi kolesi. Z vključitvijo v operacijo je
Cerkljanska postala del obsežnejše Gorenjske
kolesarske mreže.
Na voljo je devet električnih gorskih koles MTB
SCOTT Aspect ERide 40 ter eno električno
tandemsko kolo za slepe in slabovidne. Ob
Večnamenskem centru Cerkno je prostor
namenjen kolesarskemu počivališču, ki vključuje
servisni stebriček in kolesarsko stojalo.
Vodene kolesarske ture z električnimi gorskimi
kolesi ponujajo užitek v vožnji tudi po hribu
navzgor. Zaradi svojih lastnosti omogočajo lažjo
vožnjo po strmih in manj utrjenih poteh. Kolesa so
primerna za vse vrste kolesarjev, tako za občasne
kot tiste, ki kolesarijo vsak dan, saj je moč baterije
individualno nastavljiva.

OZNAČEVANJE
SPREHAJALNIH
POTI
Z namenom spodbujanja pohodništva kot
oblike trajnostne mobilnosti, se je v zadnjih
dveh letih na terenu označilo 8
sprehajalnih poti. Poti so primerne tudi za
nordijsko hojo in ponujajo pohodniške
užitke v vseh letnih časih. Za vsako od poti
je pripravljen podroben opis, ki vključuje
opis poti, dostopnost, čas hoje in razliko v
nadmorski višini. Za boljšo predstavo pa so
opisom dodane tudi fotografije s terena.

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

DIGITALIZACIJA - INOVATIVNA OHRANJENOST KULTURNE
DEDIŠČINE
V okviru javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij je
bilo izpeljano 3D skeniranje, ki predstavlja osnovo za kasnejšo digitalizacijo treh enot
nepremične kulturne dediščine. Na tak način bodo širšemu krogu ljudi dostopne digitalno
obogatene izkušnje izbranih enot nepremične kulturne dediščine.
Skenirane so bile naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
Jama Divje babe I

Izdelava
tehnološkega
elaborata za
postavitev
turistične
signalizacije ob
regionalni cesti
Tolmin–Idrija.

Bevkova domačija

Cerkev sv. Janeza
Krstnika v Šebreljah

Stopajte po zeleni poti skupaj z nami
NARAVA IN POKRAJINA
Namesto z avtom Cerkljansko raje odkrivajte na kolesu ali z
lahkotnim korakom.
Držite se označenih peš poti, 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.

