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Sporočilo za javnost! 
 
Celje, julij 2015 
 
 
V SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČIH ZADOVOLJNI Z DOSEDANJO SEZONO. 
 
V slovenskih naravnih zdraviliščih smo potegnili črto pod polletnimi statističnimi podatki, ki 
nas v marsičem pozitivno presenečajo. K temu so po nekaj letih upada ponovno največ 
prispevali domači gostje, saj smo jih našteli za kar 9,7 odstotka več kot lani. Tudi število 
ustvarjenih prenočitev je vzpodbudno, saj beležimo 5,7-odstotno rast. Tako res velja 
poudariti, da doživljajo slovenska naravna zdravilišča pravo renesanso med domačimi gosti, 
ki jo lahko razumemo tudi kot priznanje najcelovitejšemu in najbolj pestremu turističnemu 
produktu v Sloveniji. Kot kaže, je ugodnejša gospodarska klima tudi v psihološkem smislu 
pripomogla k temu, da se domači gostje zopet več odločajo za preživljanje oddiha v 
slovenskih naravnih zdraviliščih. Skupaj smo zabeležili 320.415 domačih in tujih gostov, kar je 
za 7,8 % več in 1.190.290 prenočitev, kar predstavlja  skupno 2% rast. 
  
Pri tujih gostih beležimo vzpodbudno rast števila prihodov, kljub temu pa zaradi občutnega 
padca števila gostov in ustvarjenih prenočitev iz Ruske federacije beležimo kumulativni 
padec za 2,8 odstotka pri ustvarjenih tujih prenočitvah. Za rast prihodov tujih gostov imajo 
največ zaslug gostje iz Avstrije z 28,4 % deležem in kar 9 odstotki povečanja pri številu 
prihodov in 5-odstotno rastjo prenočitev, relativno pozitiven trend se nadaljuje tudi pri 
gostih iz Italije, ki jih je bilo za 3 odstotke več, ob 2-odstotni rasti prenočitev, pri tem pa 
glavni del sezone za italijanske goste šele prihaja v juliju in predvsem v avgustu. Presenetljivo  
dober trend so ponovno pokazali gostje iz sosednje Hrvaške, ki navdušujejo z 9-ostotno 
rastjo pri številu gostov in so tako zelo trdno na tretjem mestu med vsemi tujimi gosti in 
prispevajo s 5-odstotno rastjo števila prenočitev k dobrim obetom in kompenzacijo za 
izgubljene ruske nočitve. Posebej velja izpostaviti tudi visoko rast gostov iz Nizozemske, 
katerih glavna sezona prav tako šele prihaja, če pa bi zadržali trend rasti (+ 13 % prihodov in 
+ 16 % prenočitev), bi v juliju in avgustu največkrat slišali prav nizozemščino, saj so že v 
lanskem letu ti gostje ustvarili največ prenočitev v poletnih mesecih. Visoke indekse 
beležimo tudi pri gostih iz Češke (+22% prihodi, +19 % prenočitve) in še posebej pri gostih iz 
Izraela z rastjo kar 99 odstotkov pri prihodih in 71 odstotkov pri prenočitvah. Posledice 
evropskih sankcij proti Ruski federaciji pa se odražajo v drastičnem upadu tako števila gostov 
s tega trga (kar 34 odstotkov manj prihodov in še bolj bolečih 41 odstotkov manj prenočitev). 
Ob dejstvu, da gre za goste s praviloma zelo visoko kupno močjo in nadpovprečno dobo 
bivanja (preko 10 dni), je tako logična posledica manjše število ustvarjenih tujih prenočitev v 
vseh 14 slovenskih naravnih zdraviliščih, članih SSNZ. 
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Ob vsem naštetem pa velja posebej izpostaviti dejstvo, da v mnogih družbah dosegajo tudi 
boljše tekoče poslovne rezultate zaradi doseganja kar za nekaj odstotkov višje prodajne 
cene, kar je ključno merilo za končni uspeh. Ugodne vremenske razmere, predvsem sončni 
vikendi, so napolnili preko 45.000 m2 vodnih bazenskih površin, kar predstavlja eno največjih 
atrakcij prav za družine z otroki, in kot kažejo napovedi za najbolj vroča poletna meseca, 
lahko pričakujemo tudi do konca avgusta povečan obisk. 
 
Za konkretnejši pregled obiska in ustvarjenih prenočitev prilagamo tabelo Top 16 tujih držav. 
 
Izjave iz posameznih družba pa sledijo v nadaljevanju: 
 
TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
 
Junija so gostje v Termah Čatež realizirali 69.707 nočitev, kar je za 4,11 % več kot junija 2014. 
Skupaj z enodnevnimi gosti je Terme Čatež v letošnjem juniju obiskalo 96.459 kopalcev, kar 
je 5,2 % več kot lani. 
 
Večje število nočitev smo v letošnjem juniju zabeležili v hotelih. V hotelih je prenočilo 30.127 
gostov, kar predstavlja 11,55 % rast glede na junij 2014. 
 
Tudi rezultati januar-junij 2015 kažejo na izjemno uspešno poslovanje. Tako je v hotelih 
Terme Čatež prenočilo 137.796 gostov, kar je 5,2 % več kot v obdobju januar-junij 2014, v 
kampu je prenočilo 134.773 gostov, kar je 3,98 % več kot v istem obdobju v letu 2014. 
 
Skupaj je v Termah Čatež v obdobju januar-junij 2015 prenočilo 10.849 gostov več kot isto 
obdobje leta 2014, kar predstavlja 4,08 % rast glede na leto 2014. 
 
Glede na dober začetek poletne sezone že v juniju pričakujemo, da se bo trend 
povpraševanja in rezervacij nadaljeval tudi v juliju in avgustu. Namestitvene kapacitete na 
vseh lokacijah Term Čatež - Čatežu, Mokricah in slovenski obali  - se polnijo v skladu s 
pričakovanji, prednjačijo tuji gostje - predvsem Italijani ter v kampu Term Čatež nizozemski 
gostje.  
Sonce in (zaenkrat) stabilne vremenske razmere prinašajo vsakodnevno tudi veliko število 
enodnevnih kopalcev  na 'poletni', a tudi 'zimski' Termalni rivieri kot tudi v Aquaparku v 
Žusterni. Število enodnevnih kopalcev je zaradi ugodnih vremenskih razmer v primerjavi z 
lani bistveno večje. 
  
Pestro poletno dogajanje smo v Termah Čatež obogatili še z animacijskim programom, ki se 
prične že zjutraj z različnimi otroškimi delavnicami in vodnimi aerobikami v sklopu vodnih 
površin, zaključi pa zvečer s pestrim kulturnim in glasbenim programom ter z možnostjo 
pokušine in nakupa lokalnih turističnih proizvodov na stojnicah v Čatežu. Vrhunec poletne 
zabave bo vikend 31. 7. - 2. 8., ko bo v soboto, 1.avgusta, tudi ČATEŠKA NOČ z Mambo 
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Kings, skakalnico Francija Petka, slastno jedačo in pijačo ter ostalimi presenečenji. Gosti pa 
to poletje lahko preizkusijo tudi vse novosti, ki jih Čatež ponuja, in sicer Termalni tornado - 
adrenalinski vlakec v megalunaparku Termopolis ter Gusarsko opico - 350 m panoramsko zip 
line vožnjo nad Gusarskim zalivom jezerom in Indijansko vasjo. 
  
Zabava za VSO DRUŽINO je v Termah Čatež ! 
 
 
TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
Hoteli Term Krka v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, Strunjanu, na Otočcu in v Novem 
mestu so v teh julijskih dneh dobro zasedeni. Trenutno stanje rezervacij nakazuje, da bo v 
letošnjem poletju v Termah Krka počitnikovalo več gostov kot lani – zaradi vročega, 
sončnega poletnega vremena in usmerjenih marketinško-prodajnih aktivnosti beležimo 
povečano povpraševanje in število rezervacij v vseh naših hotelih, glede na izkušnje zadnjih 
let pa del rezervacij še pričakujemo v prihajajočih tednih.  
Domači gostje so se tudi tokrat v največjem številu odločili preživeti poletni oddih v Termah 
Krka, med tujimi tradicionalno prevladujejo gostje iz Italije, izstopajo še Rusi (največ v 
Strunjanu) in izraelski gostje. 
 
V Termah Dolenjske Toplice je zaenkrat največ slovenskih gostov. Enega najboljših velnes 
hotelov v Evropi, Hotel Balnea, so si za letošnji poletni oddih izmed tujcev poleg Italijanov 
izbrali tudi Belgijci, Nizozemci in Francozi, medtem ko gostje iz Švedske prisegajo na 
programe zdravljenja, zdravilno termalno vodo in bogato zdraviliško tradicijo Dolenjskih 
Toplic.  
 
Tudi v Termah Šmarješke Toplice beležijo boljšo zasedenost kot lani. Del gostov si je za oddih 
izbralo aktivne počitnice z nordijsko hojo in plavanjem, medtem ko večinoma Nizozemci, 
Rusi pa tudi Slovenci poletje izkoristijo za spremembo oz. korak k bolj zdravemu načinu 
življenja s programi hujšanja in razstrupljanja, ki jih prehranski in zdravstveni strokovnjaki v 
Šmarjeških Toplicah uspešno izvajajo že več kot desetletje. 
Mnoge tuje goste vedno znova navduši umeščenost term sredi zelenja, čist zrak ter številne 
naravne in kulturne-zgodovinske zanimivosti v bližnji okolici, ki ponujajo obilo možnosti za 
popoldanske izlete.    
 
Več gostov v primerjavi z lanskim letom je v Talasu Strunjan, kjer pričakujemo polno 
zasedene hotele v obeh osrednjih poletnih mesecih. Na najbolj zelenem delu slovenske 
obale sredi krajinskega parka počitnikuje največ Slovencev, od tujcev pa tradicionalni 
strunjanski gostje; Italijani, Avstrijci, Nemci in Rusi. 
 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
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Thermana Laško v juliju trenutno dosega za dober odstotek boljšo zasedenost v primerjavi s 
planom. Glede na to, da smo v julij šele dobro vstopili, ob koncu meseca pričakujemo za 
nekaj odstotkov večjo zasedenost kot lani julija.  
 
V avgustu je v Thermani običajno največji obisk italijanskih gostov, za katere je značilno, da z 
rezervacijo čakajo do zadnjega trenutka - tako je bilo tudi lani avgusta. Zato bomo realno 
oceno o avgustovski zasedenosti lahko podali komaj konec meseca. Trenutno glede na 
dinamiko rezervacij sledimo mesečnemu planu za avgust 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
Sava Turizem v prvih petih mesecih letošnjega leta beleži rekordne rezultate. Ustvarila je 
23,7 mio EUR prihodkov, ki za 5 % presegajo realizirane v enakem obdobju lani. Povečala je 
učinkovitost poslovanja in ustvarila operativni dobiček (EBIT) v višini 169 tisoč EUR, ki je prvič 
od leta 2010 v obdobju nižje sezone, pozitiven. Dosežen EBITDA znaša dobrih 3 milijone EUR 
in je za 57 % (oz. za 1,1 mio EUR) višji od uresničenega lani. 
  
V hotelih in apartmajih Sava Turizma je v prvih petih mesecih prenočilo več kot 108.500 
gostov, kar je 10 % več kot v enakem obdobju lani, v kampu je prenočilo več kot 19.000 
gostov, kar je dobrih 8 % več kot isto obdobje lani. Skupaj je v vseh šestih destinacijah Sava 
Hotels & Resorts prenočilo več kot 127.500 gostov, kar predstavlja blizu 10-odstotno rast 
glede na leto 2014. 
  
V Termah Ptuj, Termah 3000 - Moravskih Toplicah, Termah Banovci, Zdravilišču Radenci in 
Termah Lendava so gostje ustvarili skupno 237.000 nočitev, kar je za dobrih 7,5 % več kot 
lani v enakem obdobju  - terme in zdravilišče so povečale tržni delež na dobrih 28 %. 
  
Na destinaciji Sava Hoteli Bled so gostje ustvarili 69.000 nočitev oz. 2,5% več kot lani, za 
dober odstotek se je povečala dosežena iztržena cena. 
  
Dejavnost zdravstva skladno s sprejeto strategijo izkazuje pozitivne trende; zdravstvene 
nočitve so višje za 18 % glede na lani, v hčerinski družbi so se samoplačniške storitve 
povečale za dobrih 10 %, pridobljeno je bilo tudi delno povečanje koncesije na področju 
kardioloških storitev. 
  
POLETNA SEZONA 
  
V tem trenutku so rezervacije  skupaj za julij in avgust nekoliko višje kot v enakem obdobju 
kot lani. Tudi letos zaznavamo izrazito kratkoročnost rezervacij. Poleti prevladujejo domači 
gostje, gostje iz Avstrije, Nemčije, držav nekdanje skupne države in vzhodne Evrope. Pri 
oblikovanju produktov in storitev ter ustvarjanju edinstvenih doživetij izhajamo iz našega 
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gosta, ohranjamo konkurenčno ponudbo, ki je prilagojena segmentom gostov, njihovim 
potrebam, željam in kupni moči. 
  
Poleti prevladujejo družine, zanje smo pripravili privlačno ponudbo, v okviru katere eno noč 
podarimo, do 2 otroka pa imata počitnice brezplačne. Ciljano nagovarjamo tudi goste v 
»zlatih letih« in pare, veliko pozornost namenjamo stalnemu oblikovanju takšne ponudbe, ki 
bo spodbudila lokalno in širše okolje, da nas obiščejo v naših vodnih parkih. 
  
Z nasveti za dobro se imet spodbujajmo gibanje in zdravo prehrano za najmlajše  
  
Zavedajo se pomena zdravega življenjskega sloga za zdravje in dobro počutje. K temu 
spodbujajo svoje goste s široko paleto spremljevalnega dogajanja in aktivnosti v vodnih 
parkih in hotelih ter nasveti za izlete v okolici njihovih središč. Namigi za dobro se imet' v 
okolici so zbrani v zloženki in na prenovljeni spletni strani www.nasvetzadobroseimet.si 
  
V sodelovanju s priznano slovensko nutricionistko Mojco Cepuš smo oblikovali prilagojene 
jedilne za otroke, ki so zdravi in okusni. Tako priljubljene jedi otrok in mladostnikov 
pripravljajo na bolj zdrav način ter jih na kuharsko obarvani animaciji navdušujejo za zdravo 
prehrano. V vseh hotelskih restavracijah goste razvajajo z lokalnimi specialitetami, pri 
ustvarjanju jedi posebno pozornost posvečamo vključevanju sezonske lokalne hrane. 
 
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
Poletje se je dobro pričelo 
 
Junijsko sonce je povzročilo rast števila kopalcev v Termah Olimia, trenutne napovedi so 
optimistične tudi za vrhunec poletne sezone. 
Sonce, vodne atrakcije, odlična kulinarična ponudba ter zanimiva dogajanja so  zadosten 
razlog, da so Terme Olimia ponovno potrdile sloves letnega kopališča, kjer se pač moraš 
ustaviti. Terme Olimia so maja in junija v primerjavi z lani zabeležile kar 50% rast kopalcev v 
Aqualuni v Termah Olimia, k čemur je pripomoglo rekordno število kopalcev na letošnjih 
dnevih odprtih vrat od 10. do 14. 6.2015. 
Na povečanje števila kopalcev pa ni vplivalo samo lepo vreme, temveč tudi drugačna, 
inovativna in nadvse privlačna ponudba. 
Aqualuna v Termah Olimia se ponaša s svojimi slavnimi vodnimi atrakcijami, med katerimi 
zagotovo najbolj izstopa kraljica adrenalina – tobogan King Cobra, najbolj divji tobogan v 
Sloveniji. Obiskovalci si lahko tam ogledajo številne živali v naravnih velikostih. Letos se je 
pridružilo kar nekaj novih. Aqualuna uresničuje sanje naših najmlajših. Njim so namenjeni 
mini klub King Kobra z razgibano animacijsko vsebino, številni otroški bazeni z vodnim 
igralom Aquajungle ter Aquasafari, z živalmi naravne velikosti, s katerimi se lahko gostje 
fotografirajo in si preberejo kakšno zanimivost o njih ,…tu so še lov na zlato, vsakodnevne 
zabave in koncerti ter najbolj nepozabne rojstnodnevne zabave. 
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Po celodnevnem  vrvežu in akciji na vodnih atrakcijah gostom priporočamo sprostitev v 
najprestižnejšem slovenskem Wellnessu Orhidelia. Za otroke je ta čas poskrbljeno, saj imamo 
v času počitnic za najmlajše obiskovalce dnevno organizirano brezplačno 2-urno varstvo, z 
bogatimi animacijskimi vsebinami.  
Zvečer naši gostje vsekakor ne smejo izpustiti potepa po bližnji slikoviti okolici. Otrokom 
bodo zagotovo najbolj zanimivi jelenčki v Jelenovem Grebenu ter Koča pri čarovnici in 
Čokoladnica Synercus, odraslim pa priporočamo pokušino domačega piva Pivovarne Haler in 
obisk samostana z najstarejšo lekarno v Evropi, kjer imajo tamkajšnji patri zvarek za še tako 
hudomušne tegobe ;) 
 
Od mestnega vrveža skrita turistična dragulja, z bogato okoliško ponudbo, čakata, da jih 
raziščete. 
Kam, če ne k nam? Več na www.terme-olimia.com in na www.terme-tuhelj.hr 
 
 
TERME ZREČE 
(www.terme-zrece.eu) 
 
Trenutno stanje zasedenosti ter napovedi se gibljejo v skladu s pričakovanim in načrtovanim. 
V Termah Zreče v poletnih mesecih gostimo pretežno družine, vrhunske športne ekipe in 
športne tabore. Trenutni obeti so dobri. Poletje se je tako rekoč šele začelo. Pred nami sta še 
dva poletna meseca, v katerih si obetamo veliko sonca, poletnih temperatur in dober obisk, 
tako gostov, ki bodo pri nas preživeli počitnice kot tudi dnevnih obiskovalcev. 
Poletni programi v Termah Zreče so precej raznoliki in prilagojeni tako ciljnim skupinam 
(družine, individualni gosti, športniki, pacienti …) kot tudi gostom, ki sledijo določenim 
življenjskim slogom (zdravje in dobro počutje, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, 
pohodništvo, kolesarjenje ipd.).  
To poletje smo v Termah Zreče posebno pozornost namenili otroškemu smehu. Otroke bodo 
vsak dan zabavali ter hkrati poučevali, razgibali, nasmejali in jim pokazali vedno kaj novega 
naši novi animatorji FUN4U. Otroci jih naravnost obožujejo, kar so dokazali že letošnjo zimo 
na Rogli. Kaj vse bomo počeli v otroški družbi? Na tematskih dnevih, kot so Vodni dan, 
Potovanje po svetu, Robin Hood, Rojstni dan Žabca Zrečka, Sadni dan, Eko / solni dan, 
Družinski dan, Športni dan in Cirkuški dan, bomo počeli »vse sorte« vragolij. 
Nenazadnje je tu, poleg čudovite narave, vrhunskih wellness in zdravstvenih storitev, bogate 
kulinarične tradicije ter prijaznih in gostoljubnih gostiteljev, še slabe pol ure oddaljena Rogla, 
ki obiskovalce pričaka s kar 10°C nižjimi temperaturami in svežim gorskim zrakom, v katerem 
so športne aktivnosti užitek tudi v poletni vročini. 
 
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@ssnz.si, internet: www.slovenia-terme.si  
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Kontaktna oseba: Iztok Altbauer, direktor 
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