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Sporočilo za javnost! 
 
Celje, 17. julij 2014  
 
V slovenskih naravnih zdraviliščih v prvih 6 mesecih pozitiven trend – v glavnem beležimo 
nekoliko več obiska in ustvarjenih prenočitev. Napovedi za poletno sezono so kot vreme: »po 
dežju vedno pride sonce«, …zaradi izredno poznih in kratkoročnih odločitev in rezervacij bomo 
tako končno oceno lahko dali šele v začetku septembra. Intenzivno trženje na glavnih trgih tudi 
poleti v glavnem z lastnimi sredstvi.  
 
Po do sedaj zbranih podatkih za prvih 6 mesecev  smo v 15 slovenskih naravnih zdraviliščih zabeležili za 1,7 % 
več gostov (domačih za 1,1 % in tujih za 2,5 %  več kot lani) in za 0,2 % več prenočitev (domačih prenočitev je 
bilo za 0,8 % manj, tujih za 1,7 % več, kot v enakem obdobju lani); delež domačih gostov je 57,3 %  pri prihodih 
(42,7 % tujih) in 60,2 % pri prenočitvah (39,8 % tujih). Delež domačih gostov je še vedno večji kot tujih tudi 
zaradi 12 % deleža ustvarjenih prenočitev slovenskih gostov napotenih na zdraviliško rehabilitacijo preko 
zavarovalnic.  
Med tujci prevladujejo gostje iz Avstrije, ki predstavljajo 31,4 % vseh tujih prenočitev, sledijo gostje 
iz Italije (18,8 % delež prenočitev), Nemčije (10,2 % delež prenočitev) in Rusije (8,9 % delež 
prenočitev). Opazen je upad gostov iz Ukrajine (padec za kar 33 %). Opaznejših premikov med trgi, 
posebej opaznejših prihodov gostov iz novih trgov nismo zasledili, saj so le te številke zelo majhne. 
Pred nami pa sta še dva najbolj intenzivna meseca, ko se bodo polnile tudi druge namestitvene 
kapacitete – kampi, mobilne hiše, apartmaji, avtodomi, in ko zopet pričakujemo več gostov iz 
Belgije, Nizozemske in Nemčije. Prava slika bo tako znana šele v začetku septembra, ko bomo lahko 
podali pravo oceno sezone.  
 
Na vprašanje kakšne so napovedi glavne sezone je zelo težko odgovoriti, saj je trend poznih 
rezervacij za glavno sezono čedalje bolj izrazit in tako veliko povpraševanj in rezervacij prihaja še 
dobesedno vsak dan. K nesigurnosti napovedi pripomorejo tudi nestabilne gospodarske razmere na 
eni strani – vprašanje ohranitve delavnih mest tudi iz nekaterih zahodnoevropskih trgov (Italija, 
Francija in celo Avstrija) in po drugi strani prilagodljivost ponudbe glede na zasedenost kapacitet 
predvsem pri tako imenovanih on-line rezervacijah. V glavnem se sicer pričakuje, da bo sezona 
nekje na enaki ravni kot pretekla. Skrb pa sicer zbujata trga kot sta Rusija in Ukrajina (v upadu 
zaradi ekonomsko-vojaških razmer), ki sta bila v preteklih letih v strmem vzponu, predvsem pa so 
bili to gostje z izrazito visoko kupno močjo in dobri potrošniki dodatnih storitev. 
 
Čedalje bolj pa se pozna katastrofalno malo sredstev namenjenih za promocijske aktivnosti na 
državnem nivoju – kljub obljubam vlade od lani oktobra, še vedno nimamo samostojne nacionalne 
turistične organizacije (STO) in praktično nobene resnejše oglasne ali druge promocijske kampanje, 
ki bi spremljale glavno sezono. Vse aktivnosti so tako na ramenih turističnega gospodarstva, ki 
bremena samo uspešno ne more  več nositi. Ob velikem povečanju kapacitet v preteklih letih (samo 
na nivoju zdravilišč več kot 1.200 ležišč) tako majhne rasti, kot jih beležimo recimo letos, ne 
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omogočajo dobrega in uspešnega poslovanja. Ob pomanjkanju državne promocije za dvig 
prepoznavnosti predvsem pa sila omajanega ugleda države, se to pozna tudi na doseganju nižjih 
povprečnih prodajnih cen kot jih dosegajo naši sosedje in tudi naša konkurenca, ki nas obkroža. Ob 
tem so obremenitve turističnega gospodarstva in stroški deloven sile, energije, hrane še posebej 
neugodni, kar še otežuje uspešnost panoge. Za uspešen preboj panoge bi nujno potrebovali 
odgovorni resor v okviru ministrstva, samostojno nacionalno turistično organizacijo z močnimi 
strokovnimi kadri in vsaj 20 mio EUR promocijskih sredstev! 
 
 
Zbrali pa smo tudi nekaj odzivov iz posameznih zdravilišč, ki jih najdete v nadaljevanju. 
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TERME ČATEŽ 

www.terme-catez.si  
 
V polletju smo zabeležili dobro zasedenost vseh naših raznovrstnih namestitvenih kapacitet Term 
Čatež: hotelov, apartmajev, kampa,  Indijanske vasi, Gusarskega zaliva in kavbojskega vozu.  
 
Glede na enako obdobje lani je bilo realiziranih 3.281 več prenočitev (indeks  
103,1) in 5.546 več kopalcev (indeks 103,6). 
 
Trend povpraševanj in rezervacij namestitev v zadnjem hipu se nadaljuje tudi v poletnih mesecih, 
vendar pa je zaenkrat še preuranjeno napovedovati poletno zasedenost.   
 
Rdečo nit ponudbe Term Čatež tudi letos predstavljajo atraktivni vodni programi, hkrati s 
kakovostno namestitvijo, pestro gostinsko, wellness, športno  in zdravstveno ponudbo. Pri 
zdravstvenih storitvah v zadnjih letih beležimo pozitiven trend rasti. 
 
Svojo sobo, apartma, hiško ali šotor je možno v vsakem hipu rezervirati tako preko spletnega 
portala na www.terme-catez.si kot tudi na FB strani Term Čatež. Porast deleža rezervacij, narejenih 
preko spleta, je iz leta v leto opazen predvsem na tujih tržiščih. 
Vrhunska vodna dirka … 
 
Odlično je bila med kopalci sprejeto adrenalinsko igralo »TERMALNA FORMULA«, namenjeno 
vrhunski vodni tekmi in zabavi za vse generacije. Pravo termalno dirkaško vzdušje bo tudi letos 
prisotno vse poletje. Dnevna, tedenska in mesečna tekmovanja za Veliko nagrado Term Čatež 2014 
so se pričela že konec junija. Po treh enako dolgih progah se lahko hkrati spuščajo tekmovalci v 
parih, v cilju se izpiše čas in določi zmagovalca, napeti in veliki finale z glavno nagrado -  365 vstopov 
na Termalno riviero - pa se bo odvil v prvih septembrskih dneh.  
  
Divji zahod po čateško 
Za vse ljubitelje »westernov« in tiste, ki se radi igrajo kavbojce in indijance, sta na voljo tudi 
kavbojski voz in lanskoletna novost – mistična Jurta. Gostje se lahko preizkusijo tudi na 
lokostrelskem strelišču z realističnimi tridimenzionalnimi tarčami. Lokostrelsko opremo lahko 
najamejo ali pa kupijo v prodajalni s spominki. 
 
Nevenka Petan, Služba za odnose z javnostmi, tel.: 07/49 36 729, nevenka.petan@terme-catez.si 
 
 
TERME KRKA 
www.terme-krka.si  
 
Ocena turistične bere v 2014 
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Prodaja v Termah Krka je v prvem četrtletju letošnjega leta znašala 6,8 milijona EUR, kar je 4 % več 
kot v enakem lanskem obdobju. Nočitve so v tem obdobju narastle predvsem na račun italijanskih, 
ruskih in domačih gostov.  
 
Poletna zasedenost 
V Termah Šmarješke Toplice je bila junijska zasedenost nekoliko višja kot lani. Za julij in avgust 
rezervacije še prihajajo (veliko jih je »v zadnjem hipu«), kaže pa, da bodo rezultati ob koncu poletne 
sezone na nivoju lanskega leta.  
Struktura gostov ostaja približno enaka kot lansko leto: največ (skoraj 2/3) je domačih gostov, delež 
tujih pa se počasi veča. Med njimi je največ Italijanov, Izraelcev, Rusov in Avstrijcev, pa tudi 
Nizozemcev in Nemcev. 
V Termah Dolenjske Toplice pričakujejo približno enako zasedenost kot lani. Število junijskih 
nočitev je nekoliko nižje kot lansko leto. Ocenjujemo, da tudi zaradi sprememb v postopku 
napotitve na zdraviliško zdravljenje po operaciji kolka (pacienti so po operaciji kolka lahko napoteni 
na zdraviliško zdravljenje najmanj 4 tedne po posegu).  
V juliju pričakujemo več rezervacij domačih gostov, v avgustu pa več tujcev. Med slednjimi bo 
največ Italijanov, Nemcev in Rusov ter gostov iz držav nekdanje Jugoslavije.  
To poletje gostje rezervirajo klasične programe oddiha, predvsem družinske počitnice, veliko je tudi 
tistih, ki pridejo v Dolenjske Toplice na aktivni kolesarski oddih.  
Talaso Strunjan je bil junija polno zaseden, lanski rezultati so bili preseženi. Tudi podatki za julij in 
avgust kažejo, da bodo rezultati najmanj takšni kot lani.    
Tudi v Strunjanu je največ slovenskih gostov, sledijo jim Rusi, Italijani, Avstrijci, Nemci. 
Natančnejših rezultatov poletne sezone sicer še ne moremo napovedovati, na ravni skupine Terme 
Krka pa pričakujemo, da bodo namestitvene kapacitete to poletje zasedene vsaj tako kot lansko 
leto.  
 
O on-line rezervacijah 
V Termah Krka je delež rezervacij preko on-line rezervacijskih sistemov trenutno približno 5-
odstoten. Od tega je 1/3 domačih ter 2/3 tujih rezervacij. 
 
Novosti v ponudbi 
Počitnice z namestitvijo na negovalnem oddelku – oddih in medicinska rehabilitacija  
Počitnice za tiste, ki iz previdnosti težko zapustijo domače okolje – za gibalno ovirane, starejše in 
ljudi z različnimi srčnimi obolenji. Sprememba okolja poživlja psihično in fizično, oddih na 
negovalnem oddelku v Termah Dolenjske Toplice pa je premišljen program, sestavljen iz aktivnosti 
pod geslom »prijetno s koristnim« in ob pomirjajoči misli, da je 24 ur na dan v vaši bližini zdravnik 
specialist. 
Negovalni oddelek je prava rešitev za goste, za katere v vsakdanjem življenju redno nekdo skrbi – če 
želijo ti njihovi skrbniki na dopust oziroma počitnice, lahko za varovance ta čas skrbimo v Termah 
Dolenjske Toplice, kjer jim z različnimi animacijskimi aktivnostmi pri nas preživete dneve tudi 
popestrimo.  
Ponudba vključuje: pregled pri zdravniku specialistu (opredeli se tudi sposobnost samostojnega 
izvajanja življenjskih aktivnosti in določi cena potrebnih storitev zdravstvene nege), vsak dan 3 
individualne terapije po zdravnikovem nasvetu, zaključni pregled pri zdravniku specialistu in 
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svetovanje o nadaljnjem zdravljenju, vsakodnevno vizito, možnost dietne prehrane in obisk 
nutricionista, 24-urno prisotnost negovalnega osebja, ki skrbi za delno/popolno pomoč pri izvajanju 
dnevnih aktivnostih, delno ali popolno pomoč pri terapiji, strokovno spremljanje na fizikalno 
terapijo, namestitev s polnim penzionom v dvoposteljni ali enoposteljni sobi (jedilnica je na 
negovalnem oddelku, če pa ima gost zelo velike težave z gibanjem, so obroki lahko postreženi v 
hotelski sobi). 
 
Pohodniško doživetje v pragozdu 
Dolenjske Toplice se stikajo z zelenimi gozdovi z mnogimi posebnostmi. Od tu ni daleč do 
Kočevskega roga – največjega strnjenega gozdnatega območja v Sloveniji in z evropsko 
pomembnimi ostanki pragozda. Dolenjske terme ponujajo aktivni oddih, vodene pohode po okolici, 
kopanje, savnanje, sprostitev … 
Ponudba vključuje: namestitev s polpenzionom, 2 vodena pohoda v pragozd Rajhenav, Bazo 20, 
nekdanje kočevarske vasi, ogled mogočne jelke »Kraljice Roga«, 20-minutno športno masažo, 
vodeni pohod med dolenjskimi zidanicami, nordijsko hojo v okolici Dolenjskih Toplic, prost vstop v 
bazene in dnevni vstop v svet savn. 
 
Andreja Zidarič, andreja.zidaric@terme-krka.si, mob.: 041 717 421, www.terme-krka.si 
 
 
TERME OLIMIA 
www.terme-olimia.com 
 
Nočitve: 
Fizičen obseg in vrednostno smo v prvi polovici leta 2014 na enakih rezultatih kot smo bili v 
preteklem letu. 
 
Napovedi za poletje:  
Fizični obseg bo nekje v lanskoletnih okvirjih, pričakujemo pa dosti boljšo vrednostno realizacijo. 
 
On-line: 
Od vseh narejenih rezervacij je cca. 10 % narejenih preko on-line kanalov, večji delež on-line je pri 
tujih gostih (nad 10 %), pri domačih pod. 
 
 
TERME TOPOLŠICA 
www.terme-topolsica.si  
 
V Termah Topolšica v prvem polletju beležimo boljše rezultate nočitev glede na enako obdobje 
lanskega leta.  
 
Za poletno sezono smo pripravili zelo pester animacijski program namenjen odraslim in otrokom 
vseh starosti.  Pripravljamo tudi kulinarično obarvane dogodke, goste pa bomo razvajali z akcijskimi 
ponudbami bazenskih in wellness storitev ter gostinske ponudbe. 
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Ocenjujemo, da bo, ne glede na gospodarske razmere, obisk gostov v osrednji poletni turistični 
sezoni ostal vsaj na lanskem nivoju ali še boljši. 
 
Število on-line rezervacij se z leti povečuje. Po naših ocenah je on-line rezervacij približno 30 %, od 
tega je večina domačih gostov. 
 
 
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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