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Zadeva: Odgovor na vaš odziv na prispevek Preverjeno 
 
 
Spoštovana ga. Ploj,   
  
bojim se, da ste svoje sporočilo posredovali na napačen naslov. Oddaje Preverjeno namreč ne 
ustvarjam jaz, temveč njeni avtorji, ki so pripravili prispevek. Če z njihovim izdelkom niste zadovoljni, bi 
se verjetno morali obrniti nanje. Ne domišljam si, da imam moč narekovati neodvisnim medijem, kako 
naj opravljajo svoje delo; kot demokratična političarka pa si je tudi ne želim. Mediji nam vsem skupaj 
nastavljajo ogledalo, mi pa nimamo pravice razbijati zrcala, kadar nam ni všeč naš videz v njem. Če 
želimo spremeniti svoj odsev, moramo izboljšati svojo podobo. Obveščanje javnosti je naloga 
medijev, posredovanje informacij je naša odgovornost do občanov; pravica medijev pa, da javnosti 
predstavijo sliko, kakršno vidijo sami, ne kakršno bi si želel kateri od sporočevalcev.  
  
Sprejemam, da vas je negativni ton prispevka zmotil in da menite, da bi bilo bolje, če se takšne zgodbe 
ne bi pojavljale v medijih. Zato težko razumem, da dva tedna po objavljenem TV-prispevku svoja 
razmišljanja o tem delite z mediji (!) in Občino, ki ste jim ta dopis posredovali v vednost. Prispevek, 
objavljen sredi septembra, ni mogel "preusmeriti" slovenskih gostov, ki se letošnjo pomlad in poletje 
niso odločili obiskati Rogaške Slatine; močno pa dvomim, da bi prispevek v slovenskih medijih od obiska 
odvračal tuje goste, na katerih tradicionalno bazira naš turizem in katerih izostanek nas je letos vse zelo 
prizadel.  
  
Kot dolgoletna turistična delavka in podjetnica se še kako dobro zavedam, da naše mesto potrebuje 
pozitivne zgodbe in nove ponudbe, ki bodo privabljale nove goste. Kot se je izkazalo v času 
pandemije novega virusa, gostje izbirajo predvsem destinacije, ki lahko ponudijo doživetja v varnem, 
zdravem in naravnem okolju; okolju, ki ga ima naše mesto na pretek, a ga žal ne izkorišča v polni meri. 
Tudi zato - za razliko od drugih slovenskih zdraviliških krajev - v letošnji sezoni nismo uspeli pritegniti 
večjega števila domačih gostov, ki bi nadomestili izpad tujih, ki nas zaradi pandemije letos niso mogli 
obiskati. Morda bi bilo število prihodov domačih gostov večje, če bi Rogaška Slatina na 
turističnih zemljevidih izstopala kot kraj zelenih sprehajalnih poti in oddiha na prostem, a je ta 
priložnost (vsaj za letos) žal zamujena, gostje pa so svoj oddih preživeli tam, kjer so to možnost poznali 
in imeli (npr. na Rogli ali v Dolenjskih Toplicah, če izpostavim le dva primera, ki sta uspela pritegniti 
domače goste). Vem pa, da bi načrtovani razgledni stolp - če bi bil že zgrajen - letos ostal zaprt in 
brez obiskovalcev: zaprta dvigala in zastekleni prostori pač niso kraj, kjer bi ljudje želeli preživljati svoj 
oddih v času izbruha nevarne nalezljive bolezni. Slednja trditev je še posebej vredna upoštevanja, če 
vemo, da se velik del naših gostov sooča z zdravstvenimi težavami in zato sodi med posebej rizične 
skupine za morebitno okužbo.   
  
Da, prizadevam si, da javnosti predstavimo alternative gradnji razglednega stolpa v dolini, ki si ga je 
občinska oblast zamislila netransparentno, brez zadostne komunikacije in sodelovanja z ljudmi, ki 
morajo nove pridobitve vzeti za svoje, če naj jih delijo z našimi gosti. Prizadevam si, da izkoristimo 
dediščino, ki jo že imamo, a na skrb zanjo ne moremo biti ravno ponosni: v neposredni bližini 
zdraviliškega jedra je vsaj 5 čudovitih razglednih točk nanj, a trenutno žal nobena od njih ni v stanju, da 
bi nanjo s ponosom odpeljali svoje goste. Skupaj z drugimi se trudim, da bi ljudje izvedeli za te 
alternative, da bi bili obveščeni in vključeni; da končno pričnemo z obnovo in nadgradnjo vsaj katere 
izmed njih in tako obudimo atrakcije, ki jih je dolgoletno zanemarjanje izbrisalo iz turistične ponudbe. 
Naša dolžnost in odgovornost do ljudi je, da o našem delu in prizadevanjih seznanjamo javnost; še 
posebej pa je to pomembno v okolju, ki ga nacionalni mediji le redko pokrivajo, občani pa zaradi 
nerazumne zaprtosti občinskega sveta za javnost nimajo nobene druge možnosti izvedeti, kako se 
odloča o stvareh, ki zadevajo vse nas. Nenazadnje: zeleni prstan gozdov okoli zdraviliškega jedra je že 
skoraj 70 let razglašen za državni naravni spomenik, zato je prav, da so o njegovi ogroženosti obveščeni 
vsi državljani, ne le prebivalci naše in okoliških občin. Tega ne počnem zato, da bi ovirala razvoj ali 



odvračala goste od obiska naših krajev, nasprotno: to delam, da bi v polnosti izkoristili turistične 
potenciale, ki jih imamo in ki bi lahko v "po-koronskem" obdobju postali naš glavni turistični adut in 
atrakcija. 
  
Kot uspešni podjetnici in menedžerki se bova verjetno strinjali, da se morebitnih slabosti ne odpravlja s 
prikrivanjem, preusmerjanjem pozornosti in z izogibanjem odgovornosti. Samo z jasno, odkrito 
komunikacijo je mogoče izboljšati tudi stvari, na katere ne moremo biti ponosni in najti rešitve, ki jih bodo 
ljudje vzeli za svoje. Verjamem, da kot direktorica uspešnega butičnega hotela, premišljeno 
umeščenega v spomeniško zaščiteni zdraviliški kompleks in zgrajenega tik ob robu zaščitenih (nekoč) 
parkovnih gozdov dobro razumete vrednost teh spomenikov za naše goste in njihovo tržno privlačnost; 
nenazadnje v ponudbi hotela, ki ga vodite, izpostavljate "zeleno in mirno okolje z možnostjo 
rekreacije". Zato si želim, da ta potencial skupaj razvijemo, nadgradimo in tako pritegnemo (dodatne) 
goste. Prav izgradnja in uspešno delovanje vašega hotela sta nesporen dokaz, da je nove pridobitve 
mogoče umestiti tudi v zaščitena območja; potrebno je le nekaj več potrpežljivosti, truda in upoštevanja 
stroke, saj lahko en nepremišljen poseg nepovratno uniči mnoge druge potenciale.  
 
  
V izogib dodatnim nesporazumom - ker menim, da je najin cilj enak - vas vabim na pogovor, da skupaj 
pretreseva možnosti za umestitev dostopnih razglednih točk in sprehajalnih poti na mestih, kjer so nekoč 
že bile. Verjamem, da so turistične pridobitve in atrakcije možne tudi v neposredni bližini zdraviliškega 
jedra, npr. na Janini ali Ivanovem hribu. Dostopna razgledna točka na enem izmed njih bi gotovo 
prinesla več gostov, ki bi izkoristili tudi hotelske, ne le izvenpenzionske storitve. Tudi v vašem hotelu, ki 
mu še naprej želim Samo Dobro.  
  
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,  
  
mag. Andreja Flucher 
 


