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Celje, 23. avgust 2013 

 
Ocena poletne sezone slovenskih naravnih zdravilišč 
 
 
TERME ČATEŽ 
www.terme-catez.si 
 

Avgust 2013 - najboljši mesec v zgodovini Term Čatež 

Avgusta so gostje v Termah Čatež realizirali 128.270 nočitev, kar je za 5,0 % več kot rekordnega 

avgusta pred dvema letoma. Lanski, prav tako izjemni avgust, smo presegli za kar 6.591 nočitev oz. za 

5,4 %. Skupaj z enodnevnimi gosti je Terme Čatež v letošnjem avgustu obiskalo 165.184 kopalcev, kar 

je 0,3 % več kot lani. 

Večje število nočitev smo v letošnjem avgustu zabeležili tako v hotelih, kot tudi v kampu. V hotelih je 

prenočilo 3,3 % več gostov kot lani, v kampu pa smo, z 81.336 nočitvami, postavili nov mejnik (7,0 % 

več kot v avgustu 2012). Kamp v Termah Čatež ni samo največji slovenski kamp, ampak tudi najboljši 

slovenski kamp po oceni ADAC. Za posebej priljubljeno obliko nočitve so se izkazale mobilne hišice, v 

katerih smo v letošnjem avgustu zabeležili več kot dvakratni porast gostov. 

Tudi letošnjo sezono se nadaljuje trend rasti deleža tujih gostov, ki so v letošnjem avgustu predstavljali 

kar 59 % vseh obiskovalcev; njihov delež se je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta povečal za 

3,4 odstotne točke. 
 
 
TERME DOBRNA 
www.terme-dobrna.si  
 

V Termah Dobrna beležimo slabšo zasedenost kapacitet v primerjavi z lanskim poletjem (julija in 

avgusta je slabša za 5%), zaznali smo večji obisk domačih gostov ter upad tujih gostov (italijanskih 

gostov imamo za približno 25 % manj).  

  

Zunajpenzionska poraba je v primerjavi z lanskim letom padla za 5 %. Prihodkov imamo manj za 5 %. 

 
 
TERME KRKA 
www.terme-krka.si  
 

Z letošnjo poletno sezono smo v Termah Krka zadovoljni - zaradi ugodnega vremena in usmerjenih 

marketinško-prodajnih aktivnosti smo v juliju in avgustu zabeležili večje število nočitev in gostov v 

termah na Dolenjskem, v  obmorskem Talasu Strunjan pa smo bili polno zasedeni.  

V Termah Šmarješke Toplice je bilo v avgustu število nočitev, kot tudi gostov, večje kot lani, kar velja 

tudi za celotno poletno sezono. Največ je počitnikovalo domačih gostov, sledili so Italijani, Izraelci, 

Nizozemci, Rusi in Srbi. Poleg večjega števila gostov na klasičnih počitniških programih, se je letos več 

gostov odločilo tudi za poznane šmarješke programe hujšanja in razstrupljanja.    

http://www.terme-catez.si/
http://www.terme-dobrna.si/
http://www.terme-krka.si/


 

SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g. i. z. │ Teharska cesta 40 │ 3000 Celje 
Tel.: 03 544 21 11 │ Faks: 03 544 28 19 │ E-mail: ssnz@siol.net │ Internet: www.slovenia-terme.si 
 

 

Tudi v Termah Dolenjske Toplice smo s potekom poletne sezone zadovoljni. Število nočitev v avgustu 

smo glede na lani presegli za 20 %, kar velja tudi za oba poletna meseca skupaj v primerjani z lani. Med 

gosti je bilo letos več Slovencev in Italijanov, pa tudi tujih izletniških skupin. Ravno v zadnjem 

avgustovskem tednu je na zdravljenje v  Dolenjske Toplice prišla skupina gostov iz Švedske.  

Letošnje visoke temperature so privabile na zunanja kopališča v Terme Dolenjske in Šmarješke Toplice 

tudi več dnevnih obiskovalcev.  

Na najbolj zelenem koščku slovenske obale, v Talasu Strunjan, je oddih preživelo največ Slovencev, 

nekaj manj v primerjavi z lani je bilo Italijanov, smo pa povečali število ruskih in nemško govorečih 

gostov. 

 
 
THERMANA LAŠKO 
www.thermana.si 
 

V avgustu pričakujemo število ustvarjenih nočitev v okviru lanskoletnih rezultatov, pri dnevnih 

obiskovalcih v bazenih pa kaže na 5 %-no rast števila kopalcev; podobno je bilo že v juliju. 

 

Največja odstopanja so v padcu števila ITA nočitev (julij – 45 %, avgust bo predvidoma – 20 %). Manko 

italijanskih nočitev je nadomestila visoka rast števila nočitev belgijskih gostov, ki so v juliju ustvarili 

skoraj polovico vseh tujih nočitev.  

 

V juliju nam je uspelo doseči višjo povprečno ceno; ustvarili smo 3 %-no rast prihodkov iz naslova 

nočitev glede na lani, obseg nočitev pa je ostal enak. Prihodki od prodaje wellness, medicinskih in 

gostinskih storitev (zunajpenzionska potrošnja) pa so glede na leto 2012 nižji za cca. 2-5 %.  

 
 
SAVA TURIZEM (Terme Lendava, Terme 3000, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci) 
www.sava-hotels-resorts.si  
 

Poletno sezono  ocenjujemo pozitivno. V mesecu juliju so gostje naših term v severovzhodnem delu 

Slovenije (Terme 3000-Moravske Toplice, Terme Ptuj, Terme Banovci, Terme Lendava, Zdravilišče 

Radenci) ustvarili skupno več kot 60.000 nočitev v hotelih in apartmajih, kar je na podobni ravni kot 

lani.  Prevladujejo predvsem domači gostje, med njimi družine. Veseli nas, da je poraba gostov na 

področju zunajpenzionskih storitev večja v primerjavi z julijem lani. Upad nočitev na germanskih trgih v 

mesecu juliju nadomeščamo z rastjo nočitev na trgu Italije, predvsem pa na novih trgih Rusije, 

Ukrajine, Turčije, Danske in Belgije. Ocenjujemo, da bomo v juliju in avgustu dosegli podoben obseg 

hotelskih in apartmajskih nočitev kot lani v enakem obdobju.  

 

Zadovoljni smo z dnevnim obiskom naših vodnih parkov. V vseh petih termalnih središčih in zdravilišču 

beležimo precejšno rast obiska dnevnih kopalcev v primerjavi z julijem lani. Skupno je naše vodne 

parke v juliju obiskalo blizu 110.000 dnevnih kopalcev, kar je v povprečju za več kot 20 odstotkov več 

kot v enakem obdobju lani. Rast dnevnega obiska vodnih parkov beležimo tudi v avgustu. Ob lepem 

vremenu slednje pripisujemo raznovrstni kopališki ponudbi in pestremu spremljevalnemu dogajanju.  

 

http://www.thermana.si/
http://www.sava-hotels-resorts.si/
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Z vidika ponudbe pa ohranjamo konkurenčno cenovno politiko,  prilagojeno segmentom gostov, 

njihovim potrebam, željam in kupni moči. Letos poleti smo se domačim gostom ob privlačni počitniški 

ponudbi približali tudi z dodatnimi ugodnostmi, kot je možnost najema brezobrestnega posojila, kar 

naši gostje ocenjujejo kot močno dodano vrednost v teh časih.  

 
Odgovarjala Metka Erjavec Granov, direktorica prodaje, Sava Turizem d.d. 
 
 
TERME ZREČE 
www.terme-zrece.si 
 

V Termah Zreče smo v juliju in avgustu (do 22. 8. 2013) ustvarili 12 % več prenočitev, kot smo jih 

načrtovali ter 12 % več kot v primerljivem obdobju lani.  O rekordnih številkah lahko govorimo pri tujih 

nočitvah, ki so se več kot podvojile glede na julij in avgust 2013. Največ so jih ustvarili Belgijci, 

Nizozemci, Italijani in Nemci. 

 

Poletna vročina v drugi polovici julija in v avgustu je na termalno kopališče Term Zreče privabila precej 

kopalcev. Tako  smo v letošnjem juliju in avgustu našteli 19 % več kopalcev kot v enakem obdobju lani.   

 

Zunajpenzionska potrošnja je sicer nekoliko nižja od pričakovane, vendar pa je na nivoju preteklega 

leta.  

 
V teh dneh se veselimo začetka EuroBasketa 2013 ter nestrpno pričakujemo slovensko in špansko 
košarkarsko reprezentanco, ki bosta, v okviru skupinskega dela, bivali v novem Hotelu Atrij v Termah 
Zreče. 
 
 
© Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, avgust 2013 

http://www.terme-zrece.si/

