
Občina Rečica ob Savinji, ki je v začetku letošnjega leta vstopila v Zeleno shemo slovenskega 

turizma, se poteguje za pridobitev znaka Slovenia Green Destination – zelena destinacija, ki 

prinaša prednosti predvsem na področju dviga prepoznavnosti in promocije prek nacionalnih 

in mednarodnih kanalov. Zadnjo nedeljo v avgustu bo občina podpisala listino Zelene 

politike, s katero se bo zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za 

izboljšave. 

  

V začetku junija je občina organizirala posvet za zasebne ponudnike namestitev ter 

ponudnike drugih turističnih storitev, produktov, vsebin in sicer na temo trajnostnega 

razvoja in okoljske ozaveščenosti z naslovom: SPODBUJANJE TURISTIČNIH 

PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV – PRILOŽNOSTI IN 

IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V DESTINACIJI REČICA OB 

SAVINJI. Občina se je z odločitvijo, da vstopi v Zeleno shemo slovenskega turizma, še 

dodatno zavezala, »da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja 

ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe«. 

  

Na posvetu je bil predstavljen nacionalni  in certifikacijski program Zelena shema 

slovenskega turizma, Slovenia Green. Ker si v občini prizadevajo, da bi spodbudili 

ponudnike turističnih namestitev v občini, da bi se potegovali za pridobitev katerega od 

okoljskih znakov, ki so eden od ključnih pogojev za pridobitev znaka Slovenia Green 

Accomodation, so bili predstavljeni tudi omenjeni znaki (EU marjetica, EMAS, Green 

Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife) ter primeri dobre prakse pri pridobivanju 

okoljskih znakov. Pomembno je, da je sofinanciranje pridobivanja eko znakov za 

nastanitve, ki jih priznava Zelena Shema slovenskega turizma, možno prek razpisa za 

spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve, ki ga je objavilo Ministrstvo 

za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. 

Poseben poudarek je bil dan spodbujanju prebivalcev, obiskovalcev in turističnega 

gospodarstva k okoljsko odgovornemu ravnanju: pri rabi vode, energije, hrupu, svetlobnem 

onesnaženju, onesnaženju zraka, ravnanju z odpadnimi vodami, ravnanju s trdnimi odpadki, 

pri izravnavi ogljičnega odtisa ter spodbujanju pešačenja in kolesarjenja v destinaciji. 

Predstavljeni so bili primeri dobri prakse, poleg tega pa še ISKRICE z nasveti v več jezikih. 

Iskrice s priporočili k okoljsko odgovornemu ravnanju objavljamo  v posebni rubriki.  

 


