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Zelena shema slovenskega turizma - informacija o O IZVEDENIH 

AKTIVNOSTIH za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION. 

 
 

Občina Rečica ob Savinji je lani spomladi vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia 
Green Destination (SGD), katere namen je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in 
pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene 
ponudbe. Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z mednarodno 
organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom 
Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.  
 
Občina je ob vstopu v projekt imenovala Zelenega koordinatorja Uršo Selišnik ter oblikovala 
Zeleno ekipo. V času od vstopa v projekt je občina oz. Zelena ekipa izvedla vrsto v projektu 
predvidenih aktivnosti in sicer: 

- podpisana je bila Zelena politika občine, in sicer avgusta 2018 v Kampu Menina  

- organiziran je bil posvet za zasebne ponudnike: Spodbujanje turističnih ponudnikov za 
razvoj trajnostnih modelov (Slovenia Green Accommodation) - priložnosti in izzivi 
trajnostnega razvoja turizma v občini, in sicer  

- seznanjali smo prebivalce in zasebnike s potekom projekta in pomenom razvoja 
trajnostnega turizma - preko občinske spletne strani, glasila, drugih medijev,  

- izvedeno je bilo anketiranje treh skupin deležnikov v OBČINI: prebivalcev, obiskovalcev 
in turističnih podjetij ter drugih ponudnikov,  

- 1. avgusta, ob Svetovnem dnevu ekološkega dolga, smo vsem deležnikom turizma poslali 

trajnostne ISKRICE v več jezikih ter jih povabili k razmisleku k še bolj odgovornemu ravnanju 

do okolja in narave. V poletnem občinskem glasilu smo objavili tudi članek na temo 

varčevanja z vodo ter trajnostnega ravnanja z okoljem. ISKRICE smo namestili tudi na spletni 

stran v zavihek ZSST.  

- pripravljena je bila ANALIZA stanja v destinaciji in seznam vse kulturne (nepremične) 
ter naravne dediščine (varovana območja in biotska raznovrstnost), ki je na območju 
destinacije aktualna za razvoj trajnostnega turizma,  

- pripravljen je bil popis vse aktualne ponudbe v destinaciji - ponudniki, kolesarske, 
pešpoti, tradicionalne prireditve, nesnovna dediščina - povzetek,  

- zbrani so bili potrebni podatki, dokazila in odgovori na preko 100 vprašanj, vezanih na 
trajnostni management in turizem, na okolje in prostor - v skladu s standardom 
Slovenija Green Destination, ter vneseni v  spletno platformo, 

- vzpostavljena je bila spletna povezava, preko katere bomo prebivalce obveščali o 
trajnostnih strategijah, poročilih, dosežkih in dokumentih ter še več posodobitev na 
skupni spletni strani destinacije, 

- pripravljeno je bilo delno poročilo in vloga za izdajo ocene. 
 



 
Po pregledu posredovanega gradiva s strani evalvatorja bomo vsebine dopolnili in v začetku 
naslednjega leta pričakujemo tudi obisk evalvatorja-ev. Že sedaj pa je mogoče izpostaviti nekaj 
ključnih in za razvoj destinacije pomembnih podatkov oz. turističnih potencialov, ki smo jih skozi 
projekt evidentirali. 
 
Občina ima registriranih v registru nepremične kulturne dediščine 5 arheoloških najdišč (gradišč 
idr.), 78 stavb, 2 zaščiteni naselji (trško jedro in Šentjanž), 5 spominskih objektov in krajev ter 1 
drug objekt.  
 
Občina ima izredno bogato biotsko raznovrstnost, z mnogimi zaščitenimi vrstami živali in rastlin - 
habitatni tipi, nekatere so tudi na rdečem seznamu. Tudi pri popisu naravne dediščine smo na podlagi 
okoljskega poročila pripravili povzetek stanja.  
 
Občina ima izredno bogato nesnovno dediščino, k popisu in zaščiti katere namerava pristopiti v 
naslednjih letih. Pri tem bo vzpostavljeno neposredno in aktivno sodelovanje z vsemi deležniki, 
posebej s prebivalstvom, ki je najbogatejši vir za popis te dediščine.   
 
Konec decembra je Občina ob izdatni pomoči Združenja izdelovalcev zgornjesavinskega želodca 

dosegla, da se je  v  Register nesnovne dediščine vpisala priprava zgornjesavinjskega želodca. 

Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo 

kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino, in zagotavljajo občutek za identiteto in neprekinjenost 

s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbujajo spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške 

ustvarjalnosti. 

V Občini Rečica ob Savinji je v tem času pridobil  Kamp Menina znak Green Key in je prvi kamp v 

Sloveniji, ki se lahko pohvali z EKO znakom ZELENI KLJUČ.   Kot še pravijo v Kampu, bi radi skrb za 

naravo približali tudi svojim gostom, hkrati pa zagotavljajo, da gostje ob obisku kampa 

pripomorejo k varovanju okolja.  

V procesu priprave na presojo so nastali pomembni dokumenti: ANALIZA stanja v Občini Rečica ob 

Savinji, Analiza stanja narave in Katalog kulturne dediščine, ki so prav tako objavljeni na občinski 

spletni strani, v zavihku ZSST.  

Česa si želimo v prihodnje?  

Predvsem boljšega sodelovanja in komunikacije med deležniki turizma.  Boljša komunikacija prinaša 

večjo informiranost, boljšo ozaveščenost, aktivizacijo potencialov in delovanje vseh deležnikov v isti 

smeri, kar pomeni hitrejše doseganje ciljev razvoja trajnostnega turizma, boljšo prepoznavnost 

destinacije, večji obisk in s tem ustvarjanje večje ekonomske dobrobiti za posameznike in družbo ob 

hkratnem varovanju okolja in dragocenih virov življenja za bodoče generacije.  

Vabljeni, da se odzivate na naše dogodke in sledite objavam o načrtih, aktivnostih in dosežkih, ki jih 

redno objavljamo na spletni strani občine, v občinskem glasilu ter v drugih medijih in nas povezujejo 

v skupno zgodbo zelene, zaželene in dobro obiskane turistične destinacije.  


