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Pregovor pravi, >da imajo vsake odi svojega malarja<, zato navedbe obaana in obianke

razumemo kot njegov oz. njen osebni pogled. Hvala za priloinost, da lahko na omenjeno

tematiko predstavimo tudi svoj zorni kot.

V zadnjih letih se poveduje Stevilo gostov zdraviliiia, poveduje se tudi njihova zahtevnost in

priiakovanja. Sleherni od njih si ustvari svoje mnenje o celotnem dozivetju in na tej osnovi

sprejema odloditev o pondvnem obisku zdravili5ta. V kolikor bi gostje delili mnenje dlanice

sveta obiine o slabem stanju in neprivlaanosti, bi lahko tudi drugade izbirali, saj je samo v

Sloveniji najmanj 15 zdravilisd in je torej izbira res velika. Rezultati anket, kijih stalno izvajamo

med hotelskimi gosti, nasprotno kaiejo, da veiina gostov pohvalizunanjo ureditev, Se posebej

park. Nam pa veikrat zastavijo vpralanje, zakaj ne poskrbimo za stavbo na nasprotni strani

glavne ceste.

V zdravilildu smo 5e posebej ponosni na park, zasnovan ie v 18. stoletju. Vseskozi pri urejanju
parka spoltujemo naSo naravno in kulturno dediS6ino. Res bi se lahko reklo, da ne sledi

modernim smernicam hortikulturnega urejanja okolja, a velikih posegov, ravno zaradi

naravnanosti k ohranjanju zgodovinske vrednosti, nimamo namena in tudi moralne pravice

izvajati.

Stratelki pogled zdraviliita je ohranjati in pdudarjati miren zdraviliSki kraj, kjer gostje lahko

najdeio zatiSje pred mestnim vrveZem in hrupom. K temu cilju je naravnana vsaka odloditev o

uvajanju novosti v ponudbi.

Za izvajanje vzdrievanja in ohranjanja zasnove ureditve ter za neposredno urejanje okolice

zdraviliSda in celostne zunanje podobe vsako leto namenimo blizu 40.0O0 EUR. lzvedbena dela

zaupamo zunanjim izvajalcem, ki jih izbiramo glede na njihove reference in na5e izkuSnje z

njimi. Vsak izvajalec ima svoj pogled in obfutek za prostor in urejenost, zato je prav, da vsakih

nekaj let izberemo drugega. Letos izbrani nov izvalalec vnaSa v svoje delo veliko estetskega

obiutka in posluha za naravo' 
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Na obmoiju zdraviliSda poteka veliko Stevilo komunalnih in drugih vodov, tako za potrebe

zdravilEia kot tudi za potrebe oskrbe kraja. Tako se vsako leto primeri, da upravljavci vodov

izvajajo vzdrievalna dela, ki le redko trajajo kratek 6as, vedno pa je po zakljudku del

potrebnega kar nekaj dasa, da se izgled zemljiSda povrne v prej5nje stanje. Vse to ne prispeva

k vedji urejenosti, a razumemo. da so dela potrebna. Nemalokrat se ob takih delih zgodi, da

povzrodijo Stevilna vpraianja na3ih gostov. V letotsnjem {etu je veiji poseg izvajala

Termoelektrarna Soitanj, manjle popravilo pa Komunalno podjetje Velenje. Kljub temu, da

dela, ki jih izvaja Termoelektrarna Soitanj, trajajo pet mesecev dlje od dogovorjenega

terminskega plana, zamudo sprejemamo z razumevanjem.

Terme TopolSica smo delniSka druZba in uspeSnost poslovanja se enako kot za vse

gospodarske druibe meri s kazalniki, ki kaiejo razmerje med prihodki in stroiki.

Prihodke zdravili5de ustvarja preteino s turistidnimi noiitvami. Stevilo teh v zadnjih letih

naraSia. S tem ustvarjamo pogoje za Siritev dejavnosti in odpiranje novih delovnih mes!
nenazadnje se poveEevanje Stevila turistov odraia tudi v obiinskem proraiunu, preko

turistiine takse.

Upravljanje s stroiki je enako pomembno kot upravljanje s prihodki in pri tem sta se v
zadnjem letu zgodili tudi poveianji, na katere nimamo nobenega vpliva, a sta moino
obremenili stroike. V lanskem letu je obfinski svet v zvezi z nadomestilom za uporabo

stavbnega zemlji5ia sprejel sklep, ki zdraviliSEu nalaga 55% vi5ji strolek od preteklih let. Tudi

stroiki ogrevanja so se po volji lokalne skupnosti poveEali za 66% ad lanskega leta. Skupno to
pomeni, da nas na letni ravni daka za 250.000 EUR veaji stro5ek.

Odgovor na vpraianje, ali lahko Obiina pri tem kaj pomaga, je seveda pritrdilen. V kolikor bi

Obdina skladno s svojimi pristojnostmi spr{ela odlotitev, da se na primer nadomestilo za

stavbno zemljiSde zniia za 20%, bi to lahko pomembno prispevalo k odloEitvi o poveEanju

sredstev, namenjenih za urejanje okolja.

obdanko in obdana, ki sta aWorja pobude, vabimo v zdraviliSEe na pogovor, saj verjamemo,

da imata konkretne predloge za izbolj5anje po njunem mnenju katastrofalnega stanja.

Lep pozdrav iz Term !
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