
Vrednostni bon Sternthal – prva 
slovenska občinska valuta
Lokalne valute so se v številnih okoljih že izkazale kot učinkovit način 

spodbujanja lokalizacije gospodarstva, pa tudi solidarnosti v lokalni 

skupnosti in njihove vitalnosti. S tem, ko denar kroži znotraj lokalne 

skupnosti, se krepi lokalno gospodarstvo, ki zagotavlja delovna mesta.

Občina Kidričevo je leta 2018 uvedla vrednostni bon Sternthal in za 

upravljanje valute zadolžila javno občinsko podjetje Vzdrževanje in 

gradnje. 

Vrednostni boni so unovčljivi za storitve in blago pri ponudnikih, ki imajo 

sedež in ponudbo v občini, z boni pa ni mogoče kupiti alkoholnih pijač, 

tobačnih izdelkov ali jih uporabiti za igre na srečo. V sistem so se prvi 

vključili ponudniki različnih storitev (gradbenih, frizerskih, gostinskih, 

avtoličarskih, računovodskih), čebelarstvo, kmetije in mesarji. 

Promocije so se lotili na inovativen način. Tako denimo študentom in 

dijakom, ki so upravičeni do »občinske žepnine«, pripadata tudi štipendiji 

v času počitnic, če se odločijo, da jo bodo dobivali v vrednostnih bonih. 

Mladi starši se ob rojstvu otroka namesto občinske pomoči v višini 200 

evrov lahko odločijo za bone v vrednosti 300 evrov. 

Občani Kidričevega lahko bone kupijo s 5-odstotnim popustom. Za bon 

v vrednosti 100 evrov torej plačajo le 95 evrov, 5 evrov razlike pa pokrije 

občina. Vsi ostali si lahko pridobijo bone brez popusta. 

Z uvedbo lokalne valute želijo v občini okrepiti lokalno gospodarstvo, 

zadržati kupno moč znotraj občine ter ohranjati in razvijati nove 

zaposlitvene priložnosti.
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