
 

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina 
Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina 

T: +386 (0)3 581 44 14, F: +386 (0)3 819 01 54 

E: info@turizem-rogaska.si, www.visit-rogaska-slatina.si 

Poročilo o spremljanju kazalnikov 

Občina Rogaška Slatina 

 

Rogaška Slatina je edinstveno zdravilišče, ki je 400-letno tradicijo znanja in izkušenj združilo z duhom 
sodobnosti, ki se ponaša s številnimi termalnimi in mineralnimi vrelci, z edinstveno mineralno vodo 
Donat Mg, najbogatejšo vodo z magnezijem na svetu in osrednjim zdraviliškim parkom, ki je zeleno 
srce Rogaške Slatine.  

Poleg tega pa se mesto ponaša z moderno zdraviliško infrastrukturo in turistično ponudbo, 
prepleteno s pestrim kulturno-zabavnim dogajanjem. Med drugim Občina Rogaška Slatina slovi tudi 
po izredni urejenosti javnih površin in kakovostni infrastrukturni ureditvi, katera povečuje prometno 
varnost. Vse to izraža odnos občine do prebivalcev in obiskovalcev, ki so v Rogaški Slatini vedno in 
povsod dobrodošli. 

Rogaška Slatina je zdraviliška destinacija, ki leži v regiji Obsotelje in Kozjansko.  Natančneje v 
Spodnjem Posotelju, na vzhodnem in osrednjem delu Štajerske ter v bližini meje z Republiko 
Hrvaško. Njena nadmorska višina je 228 metrov, geografska lega pa je nekaj nad 46˚ severne širine in 
okoli 15˚ vzhodne dolžine. Površina občine je 71,5 kvadratnih kilometrov in jo obdajajo trije vrhovi – 
Boč 980 m in Plešivec 832 m, proti vzhodu pa se dviguje Donačka gora 883m. 

Občina Rogaška Slatina po zadnjem popisu prebivalstva vključuje 41 naselij z 11.237 prebivalci, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom, turizmom, kozmetiko in s steklarstvom. Po številu prebivalcev se občina 
Rogaška Slatina od skupnih 212 slovenskih občin uvršča na 49 mesto, kar pomeni, da sodi med 
četrtino največjih občin v Sloveniji. Število prebivalcev v občini je v zadnjih letih v rahlem porastu na 
račun pozitivne gospodarske klime v občini. Glavni viri dohodka prebivalcev predstavljajo turizem, 
industrija (Steklarna Rogaška, Kozmetika Afrodita,…) in javne ter storitvene dejavnosti. Med narodno 
pripadnostjo so v veliki večini Slovenci, nezamerljiv del pa predstavljajo tudi dnevni ekonomski 
migranti iz hrvaškega Zagorja, ki prihajajo na delo v Rogaško Slatino. 

Zavarovana območja zajemajo naravne znamenitosti (Krajinski park Boč, Plešivec, Turistična vodna 
pot Kostrivnica), naravne spomenike (zdraviliški park), arheološke spomenike (Gradišče Gradišjek – 
Zagaj pod Bočem), umetnostne spomenike in stavbe, sakralne spomenike, javne spomenike in 
znamenja ter zgodovinske in memorialne spomenike. 

Veliko posebnega rastlinstva in živalstva najdemo na širšem območju krajinskega parka Boč ter na 
območju mejne reke Sotle ob Vonarju. 

RASTLINSTVO NA BOČU 

Zaščitena Velikonočnica (Pulsatilla grandis) ali veliki kosmatinec (je najbolj znana rastlina na Boču), 
Črni topol na Boču,  Kostanja pri Mateju, k.o. Cerovec. 

ŽIVALSTVO NA BOČU 

Območje Boča daje zavetje in življenjski prostor mnogim živalskim vrstam. Med večjimi izstopajo divji 
prašiči, srnjad in neavtohtoni mufloni. 

Na območju pogorja je bilo najdenih kar 65 vrst hroščev, kar priča o izjemni pestrosti favne hroščev 
na tem koščku Slovenije. Ob tem je treba omeniti, da na Boču živi 5 vrst, ki so pomembne v 
evropskem merilu in so kvalifikacijske vrste za ekološko omrežje NATURA 2000.  
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3 RIBNIKI 

V Rogaški Slatini se nahajajo trije ribniki, locirani pri Tekačevem, v neposredni bližini. Ribnik 
naseljujejo razne vrste rib (amur, babuška, bolen, jeseter, jes, krap, linj, mrena, ploščič, smuč, ščuka, 
tolstolobik. 

REKA SOTLA 

V zadnjih letih je reka veliko manj onesnažena in po njeni strugi mirno plavajo mnoge živalske vrste: 
krapi, kleni, ščuke, mrene, somi, keslerjevi globočki, nežice ter druge majhne in velike ribe. Sotla je 
hranljiva in varovalna tudi za školjke, na primer potočnega škržka, piškurje in rake, najrazličnejše 
žuželke, vidre, svobodnjaške ptice in druge.  

BOBROV CENTER 

Raznolika vsebina centra, ki celovito prikazuje biotsko raznovrstnost na območju Obsotelja, se 
zaradi tesne povezanosti z reko Sotlo in njenim najbolj prepoznavnim prebivalcem bobrom, 
imenuje Bobrov center.  

Center je namenjen izvedbi naravovarstvenih vsebin za vrtce, šole, naravovarstvene organizacije 
ter ostala društva in turiste. Obuja se tudi projekt ponovne ojezeritve Vonarskega jezera, na 
območje pa želijo ponovno naseliti vidro in bobra. S tem bo vsebina predstavljena tudi izven 
prostorov centra. 

Rogaška Slatina je primerna destinacija skozi vse leto. Je izjemno izhodišče za pobeg v naravo, za 
sprehode, pohodniške in planinske poti, najem navadnega ali električnega kolesa, saj ima urejene 
kolesarske in tematske poti, kjer si lahko ogledate naravne in kulturne znamenitosti ob poti in 
doživite kulturo, tradicijo ob spoznavanju lokalnega prebivalstva Rogaške Slatine. 

Občina Rogaška Slatina se ponaša z zelenimi dejstvi, ki se jih zaveda ter jim želi slediti v prihodnje 
na področju okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika. Zaveda se, da zelena destinacija ni le 
projekt, temveč je naloga in odgovornost celotne destinacije – nekaj kar lahko dosežemo vsi 
skupaj, kot prebivalci, obiskovalci, turistični deležniki v javnem in zasebnem sektorju, saj si 
želimo, da je destinacija v prvi vrsti prijazna za vse, ki tu delamo in živimo in s tem tudi za ljudi, ki 
nas obiščejo. 
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