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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Občina Rogaška Slatina, s središčem v Rogaški Slatini, mestu, ki leži na 
severovzhodu Zgornjesotelskega gričevja ob jugovzhodni meji Slovenije, 
pod obronki Boča.  Znana je po mineralni vodi, izjemni kulturni in naravni 
dediščini, proizvodnji izdelkov iz kristalnega stekla in kozmetičnih izdelkih. 
Prebivalci Rogaške Slatine so Slatinčani. Na 71 km² občine živi več kot 11000 
prebivalcev. Občina po zadnjem popisu prebivalstva vključuje 41 naselij, ki 
se ukvarjajo s kmetijstvom, turizmom, kozmetiko in s steklarstvom.
Arheološke najdbe pričajo, da je bilo širše območje Rogaške Slatine 
naseljeno že v prazgodovinski dobi. Slatinska mineralna voda je bila v 
pisnih virih prvič omenjena 1572. Mednarodni sloves mineralne vode 
pripisujejo hrvaškemu banu Petru Zrinjskemu, ki si je 1665 pozdravil svoja 
jetra s pitjem te vode. Zdravilišče je bilo ustanovljeno leta 1803, ko so 
štajerski deželni stanovi na čelu z deželnim glavarjem grofom Attemsom 
odkupili zemljišče okoli vrelcev. Leta 1908 so pod vodstvom vrelčnega 
inšpektorja dr. Knetta našli mineralizirano vodo Donat. Zaradi visoke 
vrednosti magnezija ta voda pomaga pri presnovnih boleznih.

Priložnost trajnostnega razvoja v občini je uporaba neizkoriščenega 
potenciala bogatega kulturnega izročila in naravnih danosti ter dialog, 
aktivno-funkcionalno mreženje zainteresiranega prebivalstva in lokalnih 
deležnikov iz gospodarskega, negospodarskega in kmetijskega sektorja, in 
s tem ustvarjanje novih delovnih mest ter boljših pogojev življenja v občini.

Občina Rogaška Slatina je vključujoče, napredno, inovativno, ustvarjalno, 
perspektivno okolje, ki deluje po meri občanov in kjer je vredno živeti 
(mladi, aktivni, upokojeni, starostniki, ranljive skupine). Danes je pomembno 
biti predvsem človek. Želimo živeti v občini dialoga in dvosmernega 
komuniciranja, vključenosti vseh občanov, kjer so ljudje spoštljivi in 
spoštovani, odkriti in delujejo povezovalno z namenom sodelovanja in 
doseganja skupnih ciljev.

V naši občini želimo zagotoviti prostor za vse občane, tudi tiste, ki so do 
delovanja občine kritični. Verjemamo, da konstruktivna kritika vodi do 
boljših projektov in manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem 



glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, ne le prispevke, ki so 
naklonjeni občinskemu vodstvu. 
Cilji:
1. zdravo, urejeno in varno življenjsko okolje za vsakega posameznika;
2. soodločanje občanov za skupno dobro (participativni proračun);
3. odgovoren prostorski in gospodarski razvoj v ravnovesju z naravo;
4. ustvarjanje delovnih mest in bivalnih pogojev za mlade, ustvarjanje 

pogojev za aktivno staranje in dostojno starost;
5. skrb za telesno in duševno zdravje vseh kategorij občanov;
6. spodbujanje lokalnega podjetništva in njihovo povezovanje za doseganje 

višje dodane vrednosti, odprtost za nove ideje in inovacije; 
7. spodbujanje podjetništva, ki prispeva k reševanju družbenih izzivov;
8. razvoj doživljajskega in kulturnega trajnostnega turizma, ki temelji na 

prepoznavi in spoštovanju bogate zgodovinske preteklosti, kulturnem 
izročilu in naravnih danostih;

9. mreže in aktivne povezave, skupno delovanje lokalnih deležnikov za višjo 
dodano vrednost;

10. učinkovito informiranje, aktivacija in vključevanje občanov (info točka) 
ter učinkovit in lahko dostopen javni občinski servis za občane in 
deležnike;

11. uporabo EU sredstev kot razvojnega kapitala občine, podjetij v občini in 
ostalih deležnikov;

12. tvornejše sodelovanje politike, civilne družbe in stroke. 
Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da znižamo cene komunalnih storitev, 
zato bomo proučili tudi možnost reorganizacije našega komunalnega 
podjetja OKP Rogaška Slatina. 

Poleg cestne infrastrukture menimo, da naši občani potrebujejo tudi 
ustrezno urejene zelene površine ter sprehajalne poti, zato bomo 
zagovarjali obnovo in postavitev novih rekreacijskih površin na območju 
Janine, Boča, Vonarskega jezera in drugih identificiranih lokacijah.

Naša kultura je kultura vrlin posameznika in družbe. 
Komuniciramo, soustvarjamo in sodelujemo.

Projekti, ki jih predlagamo, lahko zaživijo v prihajajočem mandatu in se 
nadgrajujejo v naslednjem. Niso samo visokoleteče besede in ne bodo 
ostali v predalu.



Volilni program

ROGAŠKA SLATINA - OBČINA DIALOGA 

DVOSMERNO KOMUNICIRANJE
Krepitev neposrednega odločanja ljudi s participativnim 
proračunom. 

 - Participativni proračun je sistem razporejanja dela 
proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi 
sodelujejo prebivalke in prebivalci občine, ki sami določijo, 
katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želijo 
prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini. Vsaka 
prebivalec in prebivalka občine ima priložnost ne le sodelovati 
pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo izvajali v ožji lokalni 
skupnosti, v kateri živi,  temveč lahko tudi sam predlaga 
projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.

Tvornejše sodelovanje lokalne politike, civilne družbe in stroke
 - Povabilo lastnikom, vodilnemu osebju, strokovnjakom 
gospodarskega in negospodarskega sektorja na območju 
občine Rogaška, da prispevajo nabor idej, predlogov, iniciativ, 
akcijskih načrtov za PODJETNO ROGAŠKO SLATINO oz. BOLJŠO 
ROGAŠKO SLATINO

 - Povabilo strokovnjakom Iz najrazličnejših področjih, ki izhajajo 
iz Občine Rogaška, da prispevajo nabor idej, predlogov in 
iniciativ za BOLJŠO ROGAŠKO SLATINO

Učinkovito informiranje, aktivacija in vključevanje občanov 
(info točka) v delo občine 

 - Povabilo vsem občanom in občankam, da prispevajo svoje 
predloge v stalno skrinjico predlogov BOLJŠA ROGAŠKA 
SLATINA (dejanska in virtualna skrinjica);

 

1.



ZELENA PREOBRAZBA OBČINE ROGAŠKA 
SLATINA

Omogočanje poslovanja v občini, ki bo bolj pravično in privlačno, 
kar je tudi temelj zelenega preboja in trajnostnega razvoja 
lokalnega gospodarstva. Zgodba lokalnega gospodarstva 
mora biti zgodba napredne občine in odprte družbe. Prihodki iz 
tega naslova bodo temelj za vzpostavitev moderne in socialne 
občine. Ta bo zagotavljala ne zgolj hitro dostopnost vseh javnih 
služb, temveč tudi njihovo visoko kakovost. Oboje skupaj, zeleni 
preboj in moderna socialna občina/država pa bosta omogočila 
svobodno in odprto družbo, ki bo visoko participatorna in 
zato odprta za uvajanje za občane koristnih in pomembnih 
sprememb. 

Konkretne aktivnosti in projekti (opisani zgoraj), ki podpirajo to 
razvojno področje:

 - Sožitje kulturne dediščine in trajnostnega turizma na območju 
občine Rogaška Slatina - razviti je treba turizem, ki temelji na 
trajnostnih in zelenih modelih z uporabo produktov, ki so plod 
slovenskega znanja in pametno izkoriščajo kulturne in naravne 
danosti občine Rogaška Slatina.

 - Projektna pisarna občine Rogaška Slatina - informativna, 
koordinacijska in svetovalna točka za pripravo in vodenje 
projektov, ter zbiranje in nadgradnjo projektnih rezultatov v 
dodano vrednost na področju občine Rogaška Slatina;

 - Trgovina z lokalnimi izdelki in ustvarjanje, podpora mrežam 
lokalnih pridelovalcev, da bo lokalna hrana na mizah vrtcev in 
šol v občini Rogaška Slatina.
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OBČINA ROGAŠKA SLATINA  
-USTVARJALNA IN INOVATIVNA

Konkretne aktivnosti in projekti (opisani zgoraj), ki podpirajo to 
razvojno področje:

 - Projektna pisarna občine Rogaška Slatina  - informativna, 
koordinacijska in svetovalna točka za pripravo in vodenje 
projektov, ter zbiranje in nadgradnjo projektnih rezultatov v 
dodano vrednost na področju občine Rogaška Slatina

 - Razvoj doživljajskega trajnostnega turizma (nov turistični 
produkt), ki temelji na prepoznavi vrednosti, pomena in 
spoštovanju bogate zgodovinske preteklosti, kulturnem izročilu, 
naravnih danosti in mreže, aktivne povezanosti, skupnem 
delovanju lokalnih deležnikov, ki  kakorkoli delujejo na tem 
področju ter razširitev dejavnosti za nova delovna mesta

 - Sožitje kulturne dediščine in trajnostnega turizma na območju 
občine Rogaška Slatina - razvoj turizma, ki temelji na 
trajnostnih in zelenih modelih z uporabo produktov, ki so plod 
slovenskega znanja in pametno izkoriščajo kulturne in naravne 
danosti občine Rogaška Slatina.

 - Doživljajski muzej stekla 
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OBČINA ROGAŠKA SLATINA  - RAZVOJNA IN 
NAPREDNA 

Konkretne aktivnosti in projekti (opisani zgoraj), ki podpirajo to 
razvojno področje:

 - Projektna pisarna občine Rogaška Slatina  - informativna, 
koordinacijska in svetovalna točka za pripravo in vodenje 
projektov, ter zbiranje in nadgradnjo projektnih rezultatov v 
dodano vrednost na področju občine Rogaška Slatina

 - Razvoj doživljajskega trajnostnega turizma, ki temelji na 
prepoznavi vrednosti, pomena in spoštovanju bogate 
zgodovinske preteklosti, kulturnem izročilu, naravnih danosti 
in mreže, aktivne povezanosti, skupnem delovanju lokalnih 
deležnikov, ki na kakršenkoli delujejo na tem področju ter 
razširitev dejavnosti za nova delovna mesta

 - Sožitje kulturne dediščine in trajnostnega turizma na območju 
občine Rogaška Slatina - razvijanje turizma, ki temelji na 
trajnostnih in zelenih modelih z uporabo produktov, ki so plod 
slovenskega znanja in pametno izkoriščajo kulturne in naravne 
danosti občine Rogaška Slatina.

 - Doživljajski muzej stekla

OBČINA ROGAŠKA SLATINA - UČINKOVIT 
JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN VSE DELEŽNIKE

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo ustvariti enoten 
način objavljanja javnih aktov in občanom in občankam 
omogočiti lahek, pregleden dostop do vseh javnih aktov. To 
razvojno področje je neločljivo vsebinsko povezano z razvojnim 
področjem 1: ROGAŠKA SLATINA - OBČINA DIALOGA.

Vzpostaviti želimo trimesečne strokovne predstavitve 
predlogov z možnostjo javne razprave na podane predloge, 
ideje, iniciative, akcijske načrte. V odločanje o projektih želimo 
vključiti poseben strokovni odbor občine, ki bi pripravljal 
gradivo za občinski svet.

4.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Razvoj doživljajskega trajnostnega turizma  
v občini Rogaška Slatina 

Razvoj doživljajskega trajnostnega turizma, ki temelji na 
prepoznavanju vrednosti, pomena in spoštovanju bogate 
zgodovinske preteklosti, kulturnem izročilu, naravnih danosti ter 
mreže, aktivne povezanosti, skupno povezano delovanje lokalnih 
deležnikov, ki delujejo na tem področju ter razširitev dejavnosti 
za nova delovna mesta.

Eden od glavnih nosilcev razvoja občine Rogaška Slatina (če 
ne glavni) je turistični sektor. Rogaška Slatina je zdravilišče, ki 
se je razvilo zaradi edinstvenih mineralnih vod, še posebej na 
mineralni vodi Donat. Rogaška Slatina ima bogato zgodovino 
in kar nekaj profesionalnih in ljubiteljskih strokovnjakov ima 
gradivo o bogati zgodovini Rogaške. Vse te zbiratelje in čuvaje 
preteklosti bi bilo treba povabiti k sodelovanju in pripraviti serijo 
doživljajskih (animacijskih) vsebin, ki bi na zabaven in igriv 
način predajale zanimiva in pomembna sporočila preteklosti s 
področja občine Rogaška Slatina. Trenutno se usmerja turiste 
na točke v sosednje občine, kar je v redu, ni pa v redu, da niso 
prepoznane in predstavljene zgodovinske, kulturne in naravne 
vsebine s področja občine Rogaška Slatina. Naslednja stopnja 
bi bila identifikacija lokalnih deležnikov, ki se jih lahko vključi v 
celostno ponudbo za predstavitev Rogaške Slatine z okolico. 
Te deležnike se potem povabi k sodelovanju. Zainteresirane 
se poveže z njihovo ponudbo v nov turistični produkt. S tem se 
neposredno in posredno ustvarjajo nova delovna mesta za 
občane.



Projekt 2

Sožitje kulturne dediščine in trajnostnega turizma na območju 
občine Rogaška Slatina

Sožitje kulturne dediščine in trajnostnega turizma na območju 
občine Rogaška Slatina: razvoj turizma, ki temelji na trajnostnih 
in zelenih modelih z uporabo produktov, ki so plod slovenskega 
znanja in pametno izkoriščajo kulturne in naravne danosti 
občine Rogaška Slatina.

Razvoj turističnega produkta, ki temelji na naravni in kulturni 
dediščini s pomočjo inovativnih orodij digitalizirane kulturne 
vsebine in s tem  obogatitev ter privlačnost turistične ponudbe. 

V raziskavah o slovenskem turizmu je ugotovljeno, da turisti 
poznajo izjemne naravne danosti, prepoznana je tudi naša 
gastronomija. Vse ostalo je slabo znano. Kulturna in naravna 
dediščina je po definiciji trajnostna. Prav kultura bo ključno 
prispevala, da se bo turizem pozicioniral trajnostno. S pridnimi 
rokami občanov, domačimi mojstri, domačimi ponudniki in 
lokalnimi materiali (povezano celotno prebivalstvo) se lahko 
ustvari velika privlačnost za obiskovalce in višja dodana vrednost. 
Zelo je pomembno, da se gostitelji (domačini) zavedamo 
lastnega prostora. Ko pogledamo Register nepremične kulturne 
dediščine za področje Občine Rogaška Slatina, osupnemo nad 
neizkoriščenim potencialom kulturne dediščine, ki ni dobro 
prepoznana in vrednotena tako s strani večine prebivalcev občine 
Rogaška Slatina, kakor tudi s strani turističnih delavcev. 

Neposredni učinki:
 - Zavedanje domačinov o vrednosti kulturne dediščine na 
območju Rogaške Slatine (s posebnim poudarkom na 
šolajočih otrocih);

 - Zavedanje turističnih delavcev o kulturni dediščini na področju 
občine Rogaška Slatina;

 - Dobra osnova za promocijo ogleda lokacij v živo (obiskovalci)
 - Prebivalci in obiskovalci postanejo aktivni udeleženci, spletejo 
se nove povezave;

 - Nova delovna mesta;
 - Podporno okolje za spodbujanje kulturnih prireditev v Rogaški Slatini.



Projekt 3

Projektna pisarna občine Rogaška Slatina

S tem projektom želimo aktivirati in pospešiti pridobivanje 
nacionalnih in evropskih sredstev kot razvojnega kapitala občine 
Rogaška Slatina v najširšem smislu: občina, podjetja, zavodi, 
društva, zainteresirani občani. Gre predvsem za informiranje 
in razvoj različnih (predvsem vsebinskih, mehkih) projektov 
in vsebin, lokalnega in nacionalnega mreženja, povezovanja 
npr. ogled dobrih praks in izmenjava izkušenj, izvedba pilotnih 
primerov. 

Naloge projektne pisarne bodo: (1) spremljanje evropskih 
in slovenskih politik na področju črpanja EU sredstev, (2) 
spremljanje razpisov EU in SLO, (3) načrtovanje in pripravljanje 
zahtevnejših projektov in potrebne dokumentacije za prijavo na 
razpise za črpanje EU sredstev, (4) iskanje projektnih partnerstev, 
(5) vodenje evidence projektov in njihovih rezultatov ter 
njihova nadgradnja v novo dodano vrednost, (6) svetovanje 
zainteresiranim fizičnim in pravnim osebam iz področja občine 
Rogaška Slatina.

Projekt 4

Trgovina z lokalnimi izdelki in ustvarjanje, podpora mrežam 
lokalnih pridelovalcev, da bo lokalna hrana na mizah vrtcev in 
šol v občini Rogaška Slatina.

V središčnem delu Rogaške Slatine bomo našli primerno lokacijo 
za trgovino z lokalnimi izdelki in povabiti lokalne pridelovalce, 
da se začnejo predstavljati in tržiti v tej trgovini. V trgovini bo na 
voljo tudi informativno-propagandni material, da bodo lahko 
obiskovalci videli, doživijo na področju občine Rogaška Slatina. 
Trgovina je namenjena tako občankam in občanom Rogaške 
Slatine kakor tudi obiskovalcem. Pri tem bi se odprla nova 
delovna ob podpori lokalnih pridelovalcev.



Paralelno bi se gradila mreža lokalnih pridelovalcev, 
predelovalcev, ki lahko oskrbuje vrtce in šole. Tako bi nastajalo 
podporno okolje za njihovo prodajo v šole in vrtce na področju 
občine Rogaška Slatina. Cilj je, da bodo naši najmlaši in šolarji 
jedli bolj kakovostno hrano z znanim pridelovalcem.

Projekt 5

Doživljajski muzej stekla

Poleg mineralne vode in zdravilišča, ki je nastalo iz naravne 
dobrine, je Rogaško Slatina svetovno znana po vrhunskem 
kristalu. Rogaška Slatina ima steklarno s tradicijo in zgodovino. 
Mnogi smo vodili številne pomembne goste in turistične skupine 
na oglede krajev, kjer nastaja ta svetovno znani kristal. Temelji 
za muzej stekla, v katerem bi si obiskovalci lahko ogledali 
postopke izdelave, različne tehnike in pomembne avtorske 
izdelke in dizajne, ki so skozi leta (so)delovali v steklarski 
dejavnosti v Rogaški Slatini, so že postavljeni. V muzeju bi se 
zapisala, predstavila in s tem ohranila tradicija steklarstva in 
steklarske umetnosti v Rogaški Slatini. Vsebine bodo pripravljene 
doživljajsko, kar bo pritegnilo domačine in tudi dnevne, 
večdnevne obiskovalce našega turističnega kraja. Ustvarila 
se bodo delovna mesta, povečalo se bo število obiskovalcev 
in ohranila tradicija steklarstva, ki sedaj počasi izginja zaradi 
upokojitve mojstrov steklarstva. 


