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Celje, avgust 2013 

 
Ocena zasedenosti slovenskih naravnih zdravilišč med poletnimi meseci 
 
V Slovenskih naravnih zdraviliščih smo po prvi polovici poletja naredili pregled zasedenosti vseh 
namestitvenih kapacitet, pogledali tudi obiskanost bazenskih kompleksov ter izven penzionsko porabo in 
zbrali posebne programe in še zadnje novosti, ki goste pričakujejo v avgustu.  
V večini zdravilišč se po precej deževnem in statistično močno ohlajenem pomladanskem obdobju ocene 
poletja dosti bolj sončno-optimistične, k čemur so močno pripomogli izredno veliki napori v vseh 
prodajnih službah in programsko-animacijskih ekipah, s pripravo izredno pestrih programov, ki bodo 
zagotovo zadovoljili prav vsakogar, od najmlajših do najstarejših obiskovalcev, kopalcev in gostov tako 
domačih kot številnih tujih.  
Ob večjem posluhu in prilagodljivosti zelo toge državne administracije, ki kar noče in noče razumeti, da 
država potrebuje bistveno večjo prepoznavnost in močno promocijo ter samostojno turistično 
organizacijo in močno ministrsko podporo, ter temu nameniti ustrezna sredstva (zelo pozdravno je sicer, 
da naj bi s prerazporeditvijo vendarle še letos prejeli nekaj dodatnih sredstev, ki pa bodo operativna šele 
jeseni), bi prav turizem državi lahko mnogo hitreje pomagal iz nezavidljive gospodarske situacije. In 
najhitreje bi si lahko država svoj ugled v tujini in pozitiven imidž ustvarila prav s pomočjo turizma.     
 
Novice iz posameznih zdravilišč in term pa sledijo v nadaljevanju: 
 
TERME ČATEŽ 
www.terme-catez.si 
 
V prvem delu letošnje glavne poletne sezone smo zabeležili dobro zasedenost vseh naših raznovrstnih 
namestitvenih kapacitet: hotelov, apartmajev, kampa,  Indijanske vasi, Gusarskega zaliva, kavbojskega 
voza in letošnje novosti – jurte.  
Gostov smo v Termah Čatež julija našteli več kot v enakem obdobju lani, večje je bilo tudi število 
kopalcev v / na naših bazenskih površinah. Zunajpenzionska poraba gostov je primerljiva z lani, vse 
napovedi za avgust pa so zaenkrat še preuranjene. 
Vremenske razmere letošnjega poletja kar pozivajo na kopalne užitke. K dosedanjim dobrim 
rezultatom 'prvega polletja poletja' pa pripomorejo zagotovo tudi privlačne ponudbe, ki so »pisane na 
kožo« tako družinam kot tudi parom. Poskrbeli smo za pestro dodatno ponudbo in številne dogodke, ki 
omogočajo preživljanje pestrih 'živ -žav' počitnic družin z manjšimi otroki, ki želijo in pričakujejo 
dinamični oddih. Hkrati pa tudi pari najdejo svojo mirno oazo bazenov in wellness ponudbe ter 
pozoren individualni pristop v sklopu prenovljenega Hotela Terme. 
 
Vodna sprostitev  
V poletni vročini, ki smo ji priča, je še posebej dobrodošla vodna zabava in ohladitev med različnimi 
bazeni in atrakcijami poletne Termalne riviere. Malčki se lahko razposajeno zabavajo na gusarskem 
otoku, malo večji nadobudneži na trojčku toboganov in vodnih drčah ali pa se odločijo za vožnjo na 
velikih obročih po počasni reki. Poleg plavanja in vodnih vragolij kopalce pričakuje še zabaviščni park s 
trampolini in z gusarskim stolpom z adrenalinskim prostim padom. Najpogumnejši se lahko preizkusijo 
na adrenalinskemu toboganu z učinkom bumeranga. Zvečer pa je za pravo dozo adrenalina 
posrkrbljeno v Luna parku Termopolis. 
Tudi letos smo zabeležili daleč največ zanimanja za adrenalinsko »TERMALNO FORMULO« - igralo, 
namenjeno vrhunski vodni tekmi in zabavi. Po treh enako dolgih progah se po zavojih hkrati spuščajo 

http://www.terme-catez.si/
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tekmovalci posamezno ali v paru. Zmagovalec je »najhitrejša Termalna formula«. Vsak dan se v  napeti 
termalni dirki pomerijo različne kategorije tekmovalcev, beleži pa se najboljši rezultat dneva in 
meseca. Dnevna tekmovanja v hitrosti, pa bodo dosegla višek v začetku septembra, ko se bo odvil 
finale Velike nagrade Term Čatež in bo absolutno najhitrejša »Termalna formula« prejela glavno 
nagrado -  365 vstopov na Termalno riviero.  
Letošnja novost je tudi, da lahko vsi, tudi najmlajši, dobijo čisto svoje, lastno vozniško dovoljenje, ki je 
hkrati tudi potrdilo, da znajo voziti (termalno) formulo. 
 
Športno in vroče poletje v Termah Čatež: 
• Salsa vikend,  9-11.8., Aquapark Hotel Žusterna, Koper  
• Tekmovanje v ulični košarki, sobota, 10.8.2013 ob 9.30 uri, Hotel Toplice, Čatež 
• Turnir v nogometu na mivki, sobota, 03.08.2013, igrišče na mivki v indijanski vasi 
• 2. turnir v odbojki na mivki, sobota, 24.08.2013, igrišče na mivki v indijanski vasi  
 
Nevenka Petan 
Služba za odnose z javnostmi 
Tel.: 07/49 36 729, nevenka.petan@terme-catez.si 
 
TERME DOBRNA 
www.terme-dobrna.si  
 

Zasedenost kapacitet v primerjavi z lanskim julijem ostaja na isti ravni, opaziti pa je večji obisk domačih 

gostov ter upad tujih gostov.  

Število kopalcev v letošnjem juliju je bilo 10.706 in konkretno presega lanski obisk naših bazenov. 

Zunajsezonska poraba je v primerjavi z lanskim letom padla za 15 %. 

Napoved za zasedenost naših kapacitet v avgustu je pozitivna, ocenjujemo, da bo prihajajoči del 

sezone precej odvisen tudi od rezervacij ITA gostov in last minute gostov. Veliko rezervacij imamo iz 

Avstrije in Nemčije. Trenutno so rezervacije, tako domačih kot tudi tujih gostov, predvsem 

kratkoročne. 

Gostje bodo v avgustu največ koristili programa All inclusive in Vonj zelenega poletja, z mnogimi 

vključenimi storitvami in dogodki ter gratis bivanjem in ugodnostmi za otroke. 

Kostanjev škrat Vitko bo cel avgust, razen nedelj, vsak dan od 10. do 11.30 ure, z brezplačnimi 

ustvarjalnimi delavnicami, igro, plesom in spoznavanjem narave, skrbel za zabavo in razvedrilo otrok. 

Od 02. avgusta do 15. septembra 2013, vsak petek, soboto in nedeljo, od 14. do 22. ure, bo pred 

Zdraviliškim domom odprta Točilnica Vitko z izborom pijač in sladoleda. 

6. tradicionalno Glasbeno poletje 2013, program avgust:  

02.08.2013 - IRSKI VEČER  -  SKUPINA BEER BELLY (5 članov). Instrumenti: violina, piščali, klarinet, 

kitara, banjo, mandolina, kontrabas, bodhran. Vstopnina: 5 EUR 

09.08.2013 - LATinTENT (Kuba, Hrvaška, Slovenija). Izvajalci: Ariel Cubria - kitara,vokal, Erik Marenče – 

klavir, Krešimir Tomec – bas, Lazaro Amed Hierrezuelo – tolkala. Vstopnina 5 EUR 

16.08.2013 - TRIO SENSIBILE, izvajalci: Ana Čop – klavir, Manja Slak – violin, Zala Vidic – violončelo. 

Vstopnina 5 EUR. 

23.08.2013 - TRIO REVERIE, izvajalci: Tanja Činč – klavir, Mojca Jerman - violina, Katarina Leskovar – 

violončelo. Vstopnina 5 EUR 
30.08.2013 - THE BADEN-WUERTTEMBERG YOUTH WIND ENSEMBLE orkester iz Nemčije (44 
glasbenikov). Vstop prost. 

http://www.terme-dobrna.si/
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TERME KRKA 
www.terme-krka.si  
 

Ocena poletne turistične bere   

Letošnja poletna sezona je v Termah Krka zaznamovana z optimizmom - zaradi ugodnega vremena in 

usmerjenih marketinško-prodajnih aktivnosti beležimo zadnje tedne povečano povpraševanje v vseh 

naših hotelih, predvsem v termah in ob morju. 

V Termah Šmarješke Toplice ocenjujemo glavno turistično sezono kot pozitivno. Julij je bil dobro 

zaseden, letošnje število nočitev presega lanske. Tudi napoved za avgust je obetavna – tako kot julija 

pričakujemo porast števila nočitev glede na lansko leto. 

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

glede na lani presegli za 15 %, tudi v avgustu kaže dobro – prostih je še nekaj sob.  

Obmorski Talaso Strunjan je v iztekajočem mesecu prekoračil plan nočitev in dosegel lanski rekordni 

rezultat. Tudi v avgustu je v strunjanskih hotelih prostih samo še nekaj namestitvenih kapacitet. 

Glede na dosedanje rezultate lahko torej pričakujemo, da bo letošnja poletna sezona uspešnejša kot 

preteklo leto.  

Struktura gostov Term Krka v poletnih mesecih: glede na trenutno stanje rezervacij in izkušnje iz 

preteklih let pričakujemo, da bomo gostili največ slovenskih gostov, ki jih zanimajo tako klasične 

poletne ponudbe kot programi aktivnega oddiha in krepitve zdravja, v naše enote pa bodo prišli na 

oddih tudi Italijani, Rusi, Izraelci, Avstrijci in drugi.  

Podrobneje - v šmarjeških termah je bilo lani največ domačih gostov, sledili so jim Izraelci, Rusi in 

Nizozemci. Tudi letos je slovenskih gostov največ, sledijo ponovno Izraelci  in Rusi, kot četrti pa so letos 

Italijani. 

V Termah Dolenjske Toplice je bilo julija domačih gostov nekoliko manj kot lani. Se je pa zato povečalo 

število gostov iz Italije, Izraela, Belgije, Nizozemske in Hrvaške. V avgustu bodo prevladovali Slovenci, 

svoj prihod pa napovedujejo še Italijani, Izraelci, Belgijci, Rusi, Švedi, Nemci in Francozi. 

Obmorski center Krkinih term Talaso Strunjan to poletje gosti večinoma domače goste, sledijo jim Rusi, 

nemško govoreči in Italijani, katerih število se bodo v avgustu tradicionalno zvišalo. 

Več informacij: 
Andreja Zidarič, andreja.zidaric@terme-krka.si, Mob.: 041 717 421, www.terme-krka.si 
 
THERMANA LAŠKO 
www.thermana.si 
 

Stopnja zasedenosti kapacitet v letošnjem juliju je ostala na enaki ravni, kot je bila v preteklem letu. 

Večja odstopanja so na ITA trgu, kjer beležimo velik upad, ki pa ga je na tujih trgih nadomestila visoka 

rast nočitev gostov iz Belgije, saj so v juliju ustvarili slabo polovico vseh tujih nočitev.   

V Termalnem Centru Wellness Park Laško smo s kopalno sezono lahko zadovoljni, v juliju je naše 

bazene obiskalo 6 % več kopalcev kot julija 2012.  

Glede na enako raven ustvarjenih prihodkov iz naslova nočitev kot tudi obsega le-teh,  je pri 

zunajpenzionski porabi opaziti rahlo negativen trend; naši gostje so v povprečju pri wellness, 

gostinskih in medicinskih storitvah porabili med 5 in 10 % manj kot v preteklem letu.  

http://www.terme-krka.si/
http://www.thermana.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 
 

 

Avgusta se nam obetajo še boljši rezultati, kot so bili doseženi v lanskem letu; največja rast bo zopet na 

belgijskem trgu, prav tako pa se na italijanskem trgu pričakuje v tem mesecu porast. V drugi polovici 

avgusta pa pričakujemo, da bodo naše rezultate še izboljšali napovedani kongresni dogodki v 

Kongresnem Centru Wellness Park Laško (izpostavimo lahko mednarodno konferenco o ajdi) ter 

športne ekipe na športnih pripravah.  

Letošnja novost je obilo poletnega dogajanja in zabav na bazenih Termalnega Centra. V avgustu se 

obeta:  

• masaža na bazenih Termalnega Centra za popolno sprostitev; 

• brezplačno potapljanje - preizkušanje v potapljanju in spoznavanje potapljaške opreme v 

naslednjih terminih: 13., 14., 27., 28. julij ter 10., 11., 31. avgust, od 11. do 17. ure; z vami bo 

animacijska skupina PRO DIVE Centra Maribor; 

• JOGA na bazenih z indijskim mojstrom ob 9. in 18. uri (vsak dan, razen v četrtek);  

• Pivo Fest, ko se boste lahko ob kopanju hladili tudi z vrčkom NEFILTRIRANEGA PIVA po 

posebnih cenah, se razvajali s posebno kulinarično pivovsko ponudbo in s pivovskim wellnessom 

(pivovske masaže na bazenu); termin: 17. in 18. 8. 2013; 

• športna poletna prireditev Eko športanje - vodni športi, v soboto, 24. 8. 2013, ko pripravljamo:  

 10.00 - 14.00 – ustvarjalne delavnice ter skupaj s Plavalno zvezo Slovenije prikaz pravilne 

tehnike plavanja in plavanje za dojenčke;  

 14.00 – 18.00 – ŽUR s skupino King Foo, glasbena skupina prekaljenih glasbenih mačkov 

(kitarist Peter Hudnik, basist Matej Sušnik in tokrat za bobni - maestro Rok Golob) ter 

mačke (Urške Majdič); 

 Miss Thermane 2013 , 31. avgust 2013, ob 18.00! Prijavi se in prejmi vstopnico za kopanje! Bodi 
del poletja v Thermani Laško ter osvoji glavno nagrado - wellness paket „Ladies day“ zate in 3 tvoje 
prijateljice! Prijave sprejemamo do 8. 8. 2013 na e-naslov janja.urankar@thermana.si. 

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

V mesecu juliju so gostje Term 3000-Moravskih Toplic, Term Ptuj, Term Banovci, Term Lendava in 

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

ravni kot lani.  Zadovoljni smo tudi z 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 obiskalo skoraj 110.000 dnevnih kopalcev. Povečan obisk pripisujemo raznovrstni 

kopališki ponudbi in pestremu spremljevalnemu dogajanju (dnevna počitniška animacija za vse 

starosti, večji dogodki v vodnih parkih, zabavne vsebine ...). Veseli nas, da je poraba gostov na 

področju gostinstva in wellness ponudbe večja v primerjavi z julijem lani. 

Poletno ponudbo smo v vseh destinacijah Sava Hotels & Resorts obogatili z zanimivimi in cenovno 

privlačnimi  družinskimi paketi, tematsko otroško animacijo in pestro kopališko in spremljevalno 

ponudbo. Celovita turistična ponudba je zanimiva tako za goste, ki iščejo večdnevne počitnice, kot tudi 

dnevne obiskovalce naših vodnih parkov, saj ponujajo obilo možnosti za sprostitev in zabavo ob 

številnih vodnih atrakcijah. Oblikovali smo različno dolge poletne aranžmaje, ki v  izbranih paketih 

vključujejo eno dodatno nočitev, hkrati pa imata do dva otroka počitnice brezplačne, v času bivanja na 

eni destinaciji pa omogočamo kopanje v kar dveh vodnih parkih – ti so med Ptujem in Lendavo 

oddaljeni manj kot uro vožnje. 

http://www.sava-hotels-resorts.si/
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Z vidika ponudbe 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.  
Drugi del sezone je v tem trenutku težko napovedovati, ocenjujemo, da bo stanje na slovenskem trgu 
še vedno izjemno težko, pričakujemo nadaljevanje trenda povečanega povpraševanja po t.i. »last 
minute« aranžmajih. Nadaljevali bomo z aktivnim usmerjanjem na tuje trge in oblikovanje atraktivne 
ponudba za domače goste. 
 
TERME OLIMIA 
www.terme-olimia.com  
 

V juliju smo imeli v primerjavi z lanskim julijem ustvarjenih za dobrih 9 % več prenočitev (predvsem na 

račun povečanja števila avstrijskih, nizozemskih in ruskih gostov). Število kopalcev je bilo v Aqualuni za 

30 % večje kot julija lani, skupno v vseh bazenih pa smo s cca 73.000 kopalci na lanskem nivoju. 

Izvenpenzionska poraba je nekoliko slabša kot pretekla leta. 

Najave za avgust so za 28 % boljše kot preteklo leto, kar napoveduje dobro zasedenost, o konkretni 

številki pa je zaradi polnjenja iz dneva v dan nemogoče govoriti. 

V Termah Olimia se nadaljuje pestro animacijsko dogajanje in zabava na hitu poletja – KING KOBRI, ki 

je med drugim kot oblika atrakcije med 18-imi najbolj COOL  tobogani na svetu  

(http://www.buzzfeed.com/ariellecalderon/18-of-the-coolest-water-slides-from-around-the-world).  
 
TERME TOPOLŠICA 
www.terme-topolsica.si  
 
V Termah Topolšica smo v juliju beležili nekoliko manj nočitev kot lani v istem času, v mesecu avgustu 
pa zaenkrat kaže na podobno število nočitev kot leto poprej. Tako kot že vse mesece v tem letu imamo 
rezervacije v zadnjem trenutku. Kopalna sezona je približno na istem nivoju kot lani, izvenpenzionska 
poraba pa za odtenek slabša. 
 
TERME ZREČE 
www.terme-zrece.si 
 
V Termah Zreče smo v juliju 2013 ustvarili rekordno število nočitev oziroma 28 % več, kot smo jih 
načrtovali ter 29 % več kot v primerljivem obdobju lani.  Še posebej navdušuje občutni (kar 99 %) 
porast nočitev tujih gostov. 
V vročih poletnih dneh veliko ljudi poišče osvežitev in zabavo v termalnih kopališčih. V Termah Zreče 
smo v letošnjem juliju našteli 7 % več kopalcev kot v lanskem juliju.   
Zunajpenzionska poraba je sicer nekoliko nižja od pričakovane, vendar pa na nivoju preteklega leta. 
Glede na trenutno stanje prodaje in ugodno vremensko napoved za avgust predvidevamo dobro 
zasedenost, pa tudi povečan obisk dnevnih obiskovalcev, ki bodo osvežitev poiskali v termalnih 
bazenih Term Zreče ali pa na Rogli, kjer temperatura le redko preseže 23°C. Ne nazadnje pa se bodo 
mnogi udeležili tudi že tradicionalnih prireditev v sklopu Uniturjevega športnega poletja  in Veselih 
nedelj na Rogli. 
Trenutno v Termah Zreče gostimo košarkarske reprezentance Slovenije, Turčije, Latvije in Srbije v 
okviru pripravljalnega turnirja za EuroBasket 2013. 

http://www.terme-olimia.com/
http://www.buzzfeed.com/ariellecalderon/18-of-the-coolest-water-slides-from-around-the-world
http://www.terme-topolsica.si/
http://www.terme-zrece.si/
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V naslednjih mesecih pričakujemo še kar nekaj vrhunskih športnikov in ekip, med njimi tudi slovensko 
in špansko košarkarsko reprezentanco v okviru skupinskega dela EuroBasketa 2013. 

 
© Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, avgust 2013 


