Razvojni program Občine Rečica ob Savinji za obdobje 2014 – 2020 iz delavnice Strateškega razvojnega sveta za izvedbo Razvojnega programa
Občine Rečica ob Savinji 2014 - 2020
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Na delavnici so bili prisotni člani Strateškega razvojnega sveta za izvedbo Razvojnega
programa Občine Rečica ob Savinji 2014 - 2020: Jurij Kolenc, Dejan Potočnik, Aleš
Krančič, dr. Anton Jezernik, Franc Pfeifer, Andrej Flere, Jožef Veninšek, Boštjan Kolenc,
Štefan Farkaš, Peter Podgoršek, Ana Rebernik, Ana Šimenc, Andreja Pečnik, Jelka
Štorgelj, Jožef Skončnik, Anton Strnišnik, Nastja Kramer, Mojca Štorgelj, Rok, Jamnikar,
Peter Rušnik, Majda Potočnik in vodja delavnice Vincenc Jeraj, župan.
Odsotni so člani Strateškega razvojnega sveta: Jožef Bitenc, Janez Potočnik, Jože Tlaker,
Rok Hribernik, Ciril Turk.
Jože Tlaker in Janez Potočnik sta predloge in pripombe posredovala pisno.

PREDLOGI:
KMETIJSTVO, PREHRANA, TURIZEM IN GOSTINSTVO:
-

-

Izvede se (enotna) označitev turističnih objektov, pa tudi geografske označbe naj se
uvedejo, kjer jih še ni oziroma niso zadostne; označbe naj bodo tudi v tujih jezikih
(vsaj angleškem);
izvede se »hiša zgornjesavinjskega želodca«;
občina naj ob vsaki investiciji razmisli o odnosu do potencialnega turista;
izvedejo se peš- in kolesarske poti;
obnovi naj se stara peš pot po »srednjem polju«;
pri turistični dejavnosti je treba uporabiti razpoložljivo delovno silo: študente,
upokojence, pa društva – Turistično društvo;
uvede naj se ogled Rečice iz cerkvenega zvonika;
izvede naj se medobčinski načrt za razvoj turizma, njegovo promocijo in informiranje;
izvede naj se info pisarna;
oblikuje naj se ožja skupina, ki bo naprej razvijala ideje v zvezi z razvojem turizma.

LESARSTVO, PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ:
-

Obrtnikom naj se ponudi pomoč pri pridobivanju zemljišč;
uvedejo naj se olajšave (npr. pri plačevanju davkov (NUSZ));

-

-

uvesti (zagonske) podpore za začetnike – mlade podjetnike;
pri širitev obstoječih proizvodnih objektov in postavitvi novih, investitorje –
zaposlovalce – oprostiti plačila komunalnega prispevka (pod določenimi pogoji, npr.
novo zaposlovanje…);
sofinancirati kadrovske štipendije za študente/dijake, ki jih sicer štipendirajo in jih
bodo v bodoče zaposlili domači podjetniki.

TRANSPORT, TRGOVINA IN PRESKRBA:
-

Priložnosti so bolj kot ne zamujene; za trgovca bi bilo potrebno poiskati zanimivejši
prostor; s povečanjem standarda bi jih morda lahko privabili;
uvede naj se »kotiček« za prodajo lokalnih proizvodov;
omejiti je treba tovorni promet na lokalnih cesti;
prouči se potreba po morebitni rezervaciji prostora za postavitev logističnega centra ali
za cono za parkiranje tovornih vozil (ki sedaj parkirajo v strnjenih naseljih);
v primeru izraženega interesa za postavitev trgovskega centra občina subvencionira
nakup zemljišča oziroma plačilo komunalnih prispevkov;
pridobi se zemljišče za novogradnjo večjega marketa na lokaciji blizu novega naselja
Varpolje in kampa Menina.

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA:
Promet:
-

Uredita se pločnik in avtobusna postaja ob regionalni cesti v Sp. Rečici;
zagotovi se varno prečkanje ceste pri samopostrežni trgovini na Rečici za šolarje z
nad- ali podvozom.

ENERGETIKA IZ OBNOVLJIVIH VIROV:
-

Izvede se kurilnica za celotno naselje Rečica ob Savinji;
na biomaso naj se ogreva objekt – šola (s tem bi veliko prihranili);
v RPO se umestijo MHE na vodotokih.

ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO:
-

Šolstvo bo obstalo in se razvijalo le, če bo dovolj šoloobveznih otrok; zato je nujno
poskrbeti za takšno okolje, ki bo zagotavljalo obstanek mladih družin;
vrtec in šola spadata skupaj; dolgoročno naj bi lokaciji združili;
OŠ naj skrbi za ustrezno informiranje učencev, kateri poklici so zaposljivi.

ZDRAVSTVO IN SOCIALA:
-

Podpre se načrtovana obnova zdravstvenega doma v Nazarjah, sama občina pa je
premajhna za samostojno ambulanta;
domovi za ostarele so trenutno slabo zasedeni; kapaciteta doma v Gornjem Gradu
zadošča za vso dolino; ne zdi se smiselna gradnja takega doma, ampak kvečjemu kaka
bolj prijazna in sodobnejša oblika za varovanje starostnikov.

KULTURA:
-

Izboljša naj se funkcionalnost Kulturnega doma;
stimulira naj se obisk kulturnih prireditev.

DRUŠTVA IN CIVILNA ZAŠČITA:
-

Manjka prostor za večje prireditve (take, na katerih je npr. možno zaračunavati
vstopnino).

DELO Z MLADIMI:
-

Podpre naj se ustanavljanje podjetij mladih.

PROSTORSKI RAZVOJ:
-

Širitev naselja Rečica ob Savinji bi morala potekati od Reneka navzgor ob cesti;
izkoristijo naj se številni neizkoriščeni objekti (gasilski, lovski dom…), če ne drugega,
naj se v njih naredijo stanovanja;
z OPPN predvideti lokacijo za trgovino v Varpoljah.

OSTALO:
-

Oblikuje naj se ožja skupina, ki bo naprej razvijala ideje za pospeševanje
gospodarstva.

Zapisala: Majda Potočnik

