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Sporočilo za javnost! 
 
Celje, 18. december 2014  
 
Skupščina SSNZ je na svoji 72. redni seji sprejela Strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih 
zdravilišč 2015-2020. Dokument predstavlja ključen partnerski projekt SPIRIT/STO in Skupnosti 
slovenskih naravnih zdravilišč za krepitev prepoznavnosti zdraviliškega produkta v Sloveniji in 
postavlja strateški okvir ter določa ukrepe, orodja in konkretne aktivnosti za doseganje vizije, da 
slovenska naravna zdravilišča okrepijo položaj vodilnega turističnega produkta v Sloveniji in 
postanejo konkurenčna, ugledna in prepoznavna zdraviliška destinacija v Evropi, uvrščena med 
top 3 srednjeevropske zdraviliške destinacije. Ključni strateški cilj za slovenska naravna zdravilišča 
je povečati število prenočitev do leta 2020 na 3,3 mio, kar predstavlja 20-odstotno povečanje, in 
ustvariti 300 mio € prihodkov iz poslovanja, kar pomeni dvig za 30 odstotkov, v prihodnjih petih 
letih. 
 
Cilje bomo dosegli s povečanjem konkurenčnosti slovenske zdraviliške ponudbe, katere temelj je 
strateški razvojni model, in sicer delo na 5 prioritetnih področjih: 

1. produktivnost – izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja; 
2. produkt – krepitev zdravstvenega turizma, medical wellnessa in nadgradnja wellnessa v 

selfness; 
3. kakovost – sistematično delo na kakovosti ponudbe in storitev; 
4. ciljanje – povezano in ciljno trženje zdravstvenih in medical wellness produktov; 
5. znamka – okrepiti skupno krovno znamko SNZ ter razviti znamko kot garancijo za kakovost. 

 
Krovna produktna strategija opredeljuje 4 osrednje produkte (zdravstveni turizem v zdraviliščih, 
medical wellness, selfness kot nadgradnja wellnessa ter termalni oddih in aquafun) ter 2 nišna 
produkta (priprave športnikov, kongresni turizem). skupne aktivnosti se bodo izvajale na 4 ključnih 
trgih in 5 potencialnih trgih. 
 
Skupščina je tudi soglasno izvolila g. Jožeta Berusa, direktorja Term Krka, za novega predsednika za 
obdobje dveh let. 
 
Celoten dokument strategije najdete na spletni strani SSNZ: http://www.slovenia-terme.si/o-
ssnz/strategija-razvoja-in-trzenja/  in SPIRIT/STO: http://www.slovenia.info/si/Strategije-
slovenskega-turizma.htm?ppg_strategija_slovenskega_turizma=0&lng=1.  
 
 
Več informacij na: 
SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g.i.z.                                
Teharska cesta 40, 3000 Celje 
tel.: 03 544 21 11, fax: 03 544 28 19 
e-mail: ssnz@siol.net, internet: www.slovenia-terme.si  
Kontaktna oseba: Iztok Altbauer, direktor 
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