
svetu. Zapisi o njenih blagodejnih 
učinkih na zdravje segajo v 16. 
stoletje, za razširjeno promocijo 
pa je v 17. stoletju poskrbel hrvaški 
ban Peter Zrinjski, ki je prav tej 
mineralni vodi pripisal vzroke za 
svojo čudežno ozdravitev. Razcvet 
je območje prav zaradi njenih 
zdravilnih učinkov doživelo v 
začetku 19. stoletja, ko lahko tudi 
uradno govorimo o odkritju dona-
ta. Leta 1908 je iz gradbene jame 
sredi zdraviliškega parka pritekla 
visoko mineralna voda, v sredini 
19. stoletja pa je Rogaška Slati-
na postala mondeno zbirališče 
avstro-ogrske elite. Že ob odkritju 
vrelca so stekle posebne priprave 
za zdraviliško rabo mineralne 
vode in stekleničenje. 

Ni naključje, da se je ravno v 
Rogaški Slatini razvil največji 

zdravstveni center v Sloveniji, 
Medical center. Pri njih opravljajo 
vse vrste preventivnih preiskav, 
pojasni direktor Marko Lenček, ki 
sam pove, da so mu pred časom 
diagnosticirali težave z jetri. »Imel 
sem več preiskav, da bi ugotovi-
li vzrok. V želji, da bi se stanje 
izboljšalo, sem imel strogo dieto, a 
pregled je pokazal, da kljub vsemu 
ne gre na bolje. Težave so se vlekle, 
vse dokler nisem poskusil donata 
Mg in ga pil po priporočilih stro-
kovnjakov. Zdaj sem dober primer 
tega, kako zdravilne učinke ima ta 
mineralna voda, saj težav ni več,« 
je vidno zadovoljen.

Steklarstvo in kozmetika
Rogaške Slatine si ni mogoče pred-
stavljati brez tamkajšnje steklarne 
z zavidljivo tradicijo. Njihovi 

Mitja Felc,  
besedilo in fotografije

Kljub omenjenim slabostim je 
treba priznati, da so ključni dejav-
niki za zaspanost Rogaške Slatine 
ostali v zgodovini, zato zdravilišče 
z okolico spet pridobiva vse večjo 
veljavo tako med domačimi kot 
tujimi gosti. Konkurence se prav 
nič ne bojijo, pravijo v Javnem 
zavodu za turizem in kulturo Ro-
gaška Slatina, saj je nimajo. Nič ne 
pretiravajo, saj je Rogaška Slatina 
edinstveni zdraviliški kompleks, 
medtem ko je po Sloveniji veliko 
termalnih kompleksov.

Danes je lastniška struktura 
tamkajšnjih hotelskih kompleksov 
urejena, čeprav gre nekaterim v 
nos, da so ponekod lastniki tujci, 
a pri tem zanemarijo, da so v 
obnovo in promocijo namenili 
milijone, delovna mesta pa imajo 
kljub tujemu lastništvu domačini.

Donat Mg – prvi biser  
med biseri
Čeprav ima Rogaška Slatina kar 
nekaj izstopajočih biserov, je 
spodobno in pravično, da na prvo 
mesto postavimo zdravilni vrelec 
donata Mg. Gre za edinstveno 
mineralno vodo z visoko vsebno-
stjo magnezija (vsebuje še druge 
koristne elemente in spojine, 
zlasti sulfate in hidrogenkarbo-
nate), ki ji ni primerjave nikjer na 

Nekoč mondeno zbirališče av-
stro-ogrske elite in svetovno 
znano zdravilišče Rogaška Sla-
tina je bilo, roko na srce, za-
dnjih nekaj let precej potisnje-
no na rob. Posamezni lastniki 
so nekoliko zaspali pri ustrezni 
ponudbi turističnih storitev, 
potem so bile še določene la-
stniške razprtije, svoje je nare-
dila konkurenca, lonček pa sta 
pristavili še finančna in gospo-
darska kriza. A ti časi so minili.

Anin dvor in 
Anina galerija
Kombinacijo čudovitega ambienta 
dvorane s tisočerimi steklenimi 
kristali in tematsko obarvano 
muzejsko zbirko si lahko ogledate 
v Aninem dvoru. V dvoru še diši 
po novem, saj so vrata odprli ob 
septembrskem svetovnem dnevu 
turizma. Tukaj omogočajo orga-
nizacijo različnih dogodkov, glas-
bene in plesne večere, poslovna 
srečanja, izobraževanja ter razno-
vrstna priložnostna praznovanja, 
kot so rojstni dnevi, obletnice in 
poročna slavja. 
Vsak pa se lahko sprehodi skozi 
tematsko obarvane muzejske 
zbirke. Na ogled je grafična zbirka 
švicarskega mecena Kurta Müllerja, 
poseben pečat daje muzeju z bo-
gato vsebino domoznanska zbirka 
lokalnega ustvarjalca in zbiratelja, 
znanega tudi pod imenom Nani 
Poljanec. Tukaj boste spoznali 
zgodovino razvoja Rogaške Slatine 
in okusili pridih svetovljanstva 
skozi zbirko podpisov slavnih oseb 
z vsega sveta, ki so vsaka na svoj 
način zaznamovale zgodovino. 
Biser Poljančeve zbirateljske strasti 
je ena največjih zasebnih zbirk 
na svetu o dinastiji Karađorđević. 
Pot po muzeju sklenete v kletnih 
prostorih, kjer lahko občudu-
jete avtohtone drevesne vrste 
s parkovnih površin Rogaške 
Slatine. Zadnja, Vodna zbirka pa 
je posvečena ključnemu elementu 
zgodovinskega razvoja Rogaške 
Slatine – vodi. 
Na drugem koncu zdraviliškega 
parka je Anina galerija (vstop je 
prost), kjer je trenutno razstava, 
posvečena mojstrovinam Steklarne 
Rogaška.

Zdravilišče 
brez konkurence

Rogaška Slatina   
V svetovno znano zdravilišče gredo eni zaradi bolezni,  

drugi pa zaradi razvajanja

Rogaška Slatina ima 
kar nekaj biserov, 

a se spodobi, da na 
prvo mesto postavimo 

zdravilni vrelec 
donata Mg.

Komedija je le 
tragedija,  
gledana v rit
KultuRa 17

Kot iz  
romantičnega  
filma Počitnice
PanoRaMa 8

Umetniki  
v Zavetjih  
Babilona
KultuRa 17

Izdelki Steklarne Rogaška 
so znani po vsem svetu.

K hedonizmu sodi tudi 
kulinarično razvajanje.

Samopostrežna fontana  
zdravilnega donata Mg

nekoliko drugače je v Aleksander 
hotelu. »Vsem vam želim, da bi 
v Rogaško Slatino in v ta hotel 
prišli kot hedonisti, ne pa zaradi 
zdravstvenih težav,« je jasen 
Mladen Kučiš, svetovalec za ho-
telirstvo, ki je poskrbel za razvoj 
hotela. S temi besedami da jasno 
vedeti, na kakšne goste merijo. V 
hotelu imajo sicer kakšnih 98 od-
stotkov rusko govorečih gostov, 
še razkrije.

Od bolnikov do hedonistov
Luksuzni petzvezdični hotel 

Aleksander (preden je stavba 
začela propadati, je bil objekt 
namenjen nekakšnemu samske-
mu domu) je zdaj v lasti ruskega 
zdravnika, ki v Rogaški Slatini 
nima le turističnih načrtov, 
temveč si v prihodnje obeta še 
postavitev zdraviliškega komple-
ksa. V hotelu imajo 21 suit in sob, 
v velikosti od 26 do 109 kvadra-
tnih metrov. Za tiste z večjimi po-
trebami in tudi takšne, ki imajo 
več pod palcem, imajo na strehi 
hotela luksuzen apartma na 230 
kvadratnih metrih. Na veliki 
zasebni terasi se lahko razvajate 
v masažnem bazenu, savni in v 
udobnih počivalnikih. 

Trendovsko zasnovan in 
cenovno dostopnejši je novozgra-
jeni štirizvezdični hotel Atlantida 
na obrobju rogaškega zdraviliške-
ga kompleksa.

Prava smer
Brez dvoma gre turistični razvoj 
regije v pravo smer. Pristojni tudi 
priznavajo, da je to mogoče le s 
povezovanjem več deležnikov, 
kar v zadnjih letih tudi realizi-
rajo.

Lahko bi sklenili, da je nekoč 
mondeno zdravilišče avstro-ogr-
ske elite zdaj postalo mondeno 
zdravilišče ruske (in druge tuje) 
elite, za Slovence in Slovenke pa 
še vedno ostaja predvsem prilju-
bljeno zdraviliško središče.

izdelki so znani po vsem svetu, 
tržijo jih tako pod svojo blagovno 
znamko kot pod drugimi svetov-
no znanimi, denimo Versace in 
drugi. Tudi Trumpov imperij je 
svojčas naročal izdelke pri njih. A 
so si posel izborili sami, zdajšnja 
prva dama ZDA pri tem ni imela 
nikakršne vloge, kakor bi kdo 
lahko kaj hitro pomislil.

V Steklarni Rogaška omogočajo 
tudi ogled vseh faz proizvodnje 
vrhunskega kristalnega stekla – 
od priprave osnovnih surovin, 
pihanja stekla do brušenja in 
plemenitenja izdelkov. S pono-
som pokažejo tudi steno slavnih 
oziroma tako imenovani Hall 
of Fame, kjer si lahko pobliže 
ogledate vrhunske pokale in pro-
tokolarna darila. Ogled se konča 
v prodajalni, kjer imajo obisko-

valci popust pri nakupu izdelkov 
njihove steklarne.

Še eno pomembno in pozna-
no podjetje je iz tistih koncev, 
Kozmetika Afrodita. Ker visoki 
standardi proizvodnje ne omo-
gočajo, da bi izdelavo vrhunske 
kozmetike predstavili očem širše 
javnosti, so obiskovalci za kaj 
takšnega žal prikrajšani. Tolažil-
na nagrada pa je, če ste že v tistih 
koncih, da lahko obiščete njihovo 
industrijsko prodajalno, kjer bo-
ste večino izdelkov dobili ceneje 
kot na drugih prodajnih mestih 
po Sloveniji.

Hotelski delavci ne skrivajo, 
da imajo pri njih kapacitete po 
večini zasedene zaradi zdra-
vstvenih težav gostov (predvsem 
je zdravilišče specializirano za 
gastroenteorološke bolezni), a 
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