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OBČINA REČICA OB SAVINJI  – ZELENA SHEMA : POROČILO KAZALNIKOV 

Občina Rečica ob Savinji (v nadaljevanju Občina ) se je v letu 2018 vključila v Zeleno shemo 

slovenskega turizma (ZSST) z namenom, da s pomočjo mednarodno priznanega orodja za 

razvoj zelenih destinacij vzpostavi trajnostni model turizma, ki bo valoriziral potenciale 

(naravne, družbene,  kulturne)  in jih povezal v edinstveno  ponudbo turistične destinacije.  

 

V okviru Zelene sheme smo izpolnili podatke in odgovore na 114 vprašanj – STANDARD, 

poleg tega, pa izpolnili tudi 67 INDIKATORJEV. V slednjem je Občina  izpostavila ključne 

podatke in značilnosti, kot so v nadaljevanju kratko povzeti. Občina  bo v naslednjih letih 

vzpostavila sistem merjenja aktualnih indikatorjev – pri nekaterih bo spremljala zgolj število 

oz. število na prebivalca, pri drugih pa  bo popolnoma na novo opredelila elemente 

spremljanja.  

PREDSTAVITEV OBČINE  

Rečica ob Savinji se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije. Pokrajina na Rečici in v okolici 

je hribovita, v povprečju pa leži na nadmorski višini 406,2 metra.  Na severni strani se 

razprostirajo vzhodni deli Savinjskih Alp, kamor sodi krajinski park Golte.  Za občino je 

značilna dobra ohranjenost narave ter pestra biotska raznovrstnost. V občini je več naravnih 

vrednot (območij in točk), posebnih varstvenih območij (Natura 2000) ter zavarovano 

območje - krajinski park Golte.  Zavarovano območje omogoča biotsko in krajinsko pestrost 

ter kulturno identiteto. Občino na dva dela deli reka Savinja. Obsežno območje med dvema  

jezovoma leži na stičišču s kmetijskimi zemljišči, območje reke pa sodi v Naturo 2000.   

Občina Rečica ob Savinji je  je destinacija z 2290 prebivalci, njen obseg pa je je 30,10km2. 

Občina  daje pozornost proučevanju in spremljanju vplivov turizma na naravo, saj je večji del 

območja destinacije zaščiten (več kot 16 % območja občine pokriva Natura 2000). Med 

najbolj občutljivimi točkami v destinaciji so območje Savinje, gozdovi ter pohodniške in 

kolesarske poti. Pohodniške poti vzdržuje Planinsko društvo, katerega delovanje financira 

Občina, v društvu pa redno spremljajo stanje na terenu in občino obveščajo o stanju in 

predlagajo ustrezne ukrepe.   

V Občini se nahaja 83 zgodovinskih zaščitenih stavb – registriranih v registru kulturne 

dediščine SITULA in sicer v tem  so vštete cerkve, vile, domačije, spomeniške stavbe in 

objekti -  izpostavljeni so značilni kozolci.  Občina  ima sicer v SITULI 2 zaščiteni naselji, kjer se 



ohranja tradicionalna arhitektura in kjer so s prostorskimi akti omejeni posegi v prostor, ima 

pa Občina tudi 1 muzej -  Zasebni kmečki mlin na turistični kmetiji. Najbolj tradicionalna 

kulturna dediščina  so kozolci. Poleg uradno zaščitenih enot kulturne dediščine, je v  Občini  

tudi na stotine ohranjenih zasebnih elementov tradicionalne arhitekture, ki dajejo temu 

prostoru poseben čar in ga močno zaznamujejo.  

Občina  je lahko dostopna. Avtobusne povezave so relativno ugodne, sploh z bližjimi večjimi 

mesti. Do avtoceste A1 je 20 km, do letališča oziroma Brnika 57 km,  do letališča Maribor pa 

88 km.  

Občina  je izredno varna. V destinaciji tudi ni nezakonitega lova in prodaje zaščitenih živali. 

 

STEBRI TURISTIČNE PONUDBE  

V ugodni klimi uspeva zgornjesavinjski želodec, katerega izdelava je na pobudo Občine 

vpisana v register nesnovne kulturne dediščine, značilne pa so tudi druge kulinarične 

specialitete. Pokrajina, ki jo oblikujejo mir in spokojnost, bogata kulturna in zgodovinska 

 zapuščina ter izjemno naravno okolje s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, je 

pravi naravni amfiteater za celoletno aktivno počitnikovanje. Med najbolj priljubljenimi 

športi so pohodništvo, kolesarjenje, športne ter vodne aktivnosti, kajak, ribolov. Radi nas 

obiščejo jamarji in lovci. Po destinaciji vodi več pohodniških poti, ki so urejene in primerno 

označene. Pri večjih znamenitostih so postavljene tudi opisne table.  

Aktivno počitnikovanje je tudi eden izmed glavnih stebrov turistične ponudbe Občine, na ta 

način usmerjamo obiskovalce in tudi domačine na označene kolesarske poti.  V naši Občini je 

tudi zelo obiskan kamp Menina, ki  leži ob reki Savinji in je od Mozirja, v smeri proti Logarski 

dolini,  oddaljen 7 km. Čez poletje je zelo zaseden, sem prihajajo turisti iz različnih držav. V  

sklopu kampa so restavracija, športni park, masažni salon, otroška igrišča, urejene sanitarije. 

V neposredni bližini pa je tudi športni center z igrišči za košarko, mali nogomet, odbojko in 

balinanje. Kamp Menina je prvi kamp v Sloveniji, ki se lahko pohvali z EKO znakom GREEN 

KEY oziroma ZELENI KLJUČ. Lastnik Kampa Menina in tudi član Zelene ekipe, ki si prizadeva, 

da bi tudi Občina Rečica ob Savinji pridobila enega od znakov Slovenia Green. 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. 

TURISTIČNI POUDARKI  

Občina je imela v letu 2019 12 nastanitvenih objektov, v letu 2021 je registriranih 16 

turističnih ponudnikov. . En objekt - kamp je pravkar zaključil postopek za pridobitev  

okoljskega znaka Green Key in je v postopku pridobitve znaka Slovenia Green 

Accommodation.V letu 2021 je vrata odprl nov kamp – Kam Savinja, tako da se sedaj v naši 

destinaciji razprostirata dva kampa.  



Ena večjih kulinaričnih posebnosti je zgornjesavinjski želodec, ki ga izdelujejo v Občini in 

okolici. Vsako leto pa prav naša Občina organizira senzorično ocenjevanje te specialitete. 

Strokovna komisija ocenjuje zunanji videz, videz v prerezu, teksturo, vonj in okus.  Za širšo 

javnost, potrošnike oziroma turiste pa je ocenjevanje priložnost za seznanitev s specialiteto, 

predvsem njeno tradicijo, s kvaliteto izdelkov posameznih izdelovalcev ter tudi priložnost za 

pokušanje pravega zgornjesavinjskega želodca.  

V Občini deluje turistično društvo,  ki skrbi za negovanje tradicije  in s katerimi sooblikujemo 

številne dogodke. Med največjimi dogodki so večdnevna prireditev Od lipe do prangerja; 

Sejem domačih dobrot; Koncert v Blatah; Lenartov sejem; Žive jaslice … Naštete prireditve so 

odmevne v domačem okolju, pa tudi zunaj meja občine in celotne Zgornje Savinjske doline, 

letno pa zaradi teh dogodkov prihaja na Rečico ob Savinji več tisoč obiskovalcev.  Najbolj je 

obiskan Kamp Menina v poletnih mesecih, ko ga obišče približno 4 tisoč turistov. 

 

 

 

V Občini, ki je v bistvu podeželska in zelo zelena, je praktično edini onesnaževalec zraka 

promet. Zrak je izredno čist. Edini omembe vreden hrup je prav tako hrup zaradi prometa, a 

destinacija kot celota nima veliko prometnic.  
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