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Sporočilo za javnost! 
 
Celje, 13. maj 2015 
 
Slovenska naravna zdravilišča doživljajo pravo renesanso ob ponovnem odkritju med 
domačimi gosti! 
 
Ocena statističnih podatkov prvih štirih mesecev, ki smo jih zbrali v Skupnosti slovenskih 
naravnih zdravilišč, je vsaj kar zadeva domači trg narisala nasmeh na usta večine odgovornih 
v slovenskih naravnih zdraviliščih. Na eni strani ugodnejši gospodarski kazalci, verjetno pa 
tudi dejstvo, da so domači gostje v zadnjih treh do štirih letih, kar se potrošnje tiče, bili v 
pravem krču, so v zimsko-spomladanskem času marsikoga celo presenetili. V tem obdobju 
smo zabeležili rast domačih gostov kar za 13,6 odstotkov in tudi število ustvarjenih 
prenočitev je izjemno dobro (ind. 108,2). Nedvomno gre ta uspeh pripisati tudi izredni 
prilagodljivosti, iznajdljivosti in kreativnosti v prodajnih službah, ki so pripravile pestre 
programe za vse želje in potrebe. Spodbudno rast beležimo sicer tudi na večini tujih trgov, 
kjer pa veselje za opaznejšo rast kvarijo statistični podatki gostov iz Ruske federacije, saj se je 
ta trg dobesedno razpolovil. Glede na dejstvo, da so ruski gostje v preteklosti zasedali tretje 
mesto pri prenočitvah, pomeni to za destinacije, ki so najbolj vezane prav na ruskega gosta, 
resno preizkušnjo. 
 
Tradicionalno smo v času pred prvomajskimi prazniki v večini zdravilišč odprli tudi zunanja 
kopališča, kjer je predvsem ob lepih vikendih že možno slišati živahen otroški in mladinski 
vrvež. V teh dneh smo pripravili tudi pregled in pričakovanja za poletno sezono, ki so po 
napovedih prav tako zelo optimistična. Predvsem veseli dejstvo, da se ponovno prebuja 
italijanski trg in tudi zato smo se na skupnosti odločili za sodelovanje v slovenskem paviljonu 
na razstavi EXPO 2015 v Milanu, kjer ponujamo obiskovalcem interaktivno izkušnjo z 
uporabo 3D očal, s katerimi lahko opravijo virtualni sprehod skozi ponudbo 14 slovenskih 
naravnih zdravilišč. In medtem, ko je večina domačih gostov že zapolnila kapacitete v 
zdraviliščih za prvomajske praznike, je delegacija vodij prodaj v sodelovanju z 
veleposlaništvom RS v Kairu v času od 2.-7. maja pripravila predstavitev in poslovno srečanje 
na kuvajtski gospodarski zbornici in sprejem v okviru arabske turistične borze ATM v Dubaju. 
Prav zalivski trgi postajajo čedalje bolj zanimivi tudi za slovenska naravna zdravilišča, kar so 
potrdili številni konkretni dogovori za skupine, potrjenih pa je tudi več čarterskih poletov iz 
Kuwait Cityja ter lepo število gostov, ki bodo v Slovenijo letos prvič prišli iz Saudske Arabije in 
Bahraina. 
 
V nadaljevanju smo zbrali izjave, kaj pričakujejo slovenska naravna zdravilišča od letošnje 
poletne sezone. 
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TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
 
Zasedenost v Termah Čatež 
V prvih štirih mesecih smo zabeležili dobro zasedenost vseh naših raznovrstnih 
namestitvenih kapacitet Term Čatež: hotelov, apartmajev, kampa,  Indijanske vasi, 
Gusarskega zaliva in kavbojskega vozu. Tako v hotelih kot tudi v kampu smo zabeležili 
ponovno očitno rast nočitev gostov iz sosednje Italije. Več gostov si v letošnjem letu  
obetamo tudi iz Nizozemske, od koder smo  letos že gostili prve obiskovalce. 
 
Največ povpraševanja beležimo v zadnjem hipu, kot je to že trend  zadnjih nekaj let. 
Pričakujemo, da se bo trend rezervacij namestitev v zadnjem hipu nadaljeval tudi v poletnih 
mesecih. Prav zato je zaenkrat še preuranjeno napovedovati poletno zasedenost. Sicer lahko 
gostje svojo sobo, apartma, hiško ali šotor v vsakem hipu rezervirajo tako preko spletnega 
portala na www.terme-catez.si kot tudi na FB strani Term Čatež.  
 
Pravi poletni utrip pa je v teh dneh zajel Terme Čatež, saj se s poletne Termalne riviere 
razlega vrišč in krik na zunanjih bazenih z vodno zabavo na več kot 10.000 m2 termalnih 
vodnih površin. Že junija pa bo za adrenalinsko in navijaško vzdušje ponovno poskrbelo 
tekmovanje za Veliko nagrado na Termalni formuli.   
Adrenalinsko bo letos tudi na novem ogrevanem nogometnem igrišču v Čatežu, kjer bodo 
prve tekme odigrane še pred poletjem. Sicer pa v Termah Čatež za poletno sezono 
pripravljamo še vrsto drugih zanimivih novosti v ponudbi, ki jih bomo objavljali na FB Term 
Čatež in  na www.terme-catez.si! 
 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si)  
 
Rezultati prvih štirih mesecev, od januarja do aprila 2015, so v Termah Dobrna odlični, saj 
smo zabeležili skupno rast nočitev za kar 26 % in zasedenost naših kapacitet Hotel Vita, Vila 
Higiea, Hotel Park kar 65 %. Na domačem trgu smo letos v prvih štirih mesecih dosegli več 
kot 33-odstotno rast  nočitev.  
Na domačem trgu smo prav gotovo prepoznavni po naših individualnih paketih za 
upokojence, s prenovo hotelskih sob in dopolnitvijo ponudbe smo v času počitnic pridobili 
tudi veliko družin z otroci. Med tujimi gosti so predvsem Nemci, Avstrijci, Italijani, Srbi, ki 
iščejo neokrnjeno naravo v povezavi s tradicijo in odlično storitvijo. 
Napovedi za poletje so zaenkrat prav tako boljše kot lansko leto, rezervacije se že beležijo in 
tako pričakujemo zasedenost na lanski ravni in goste iz Slovenije, Italije, bivše Jugoslavije …. 
V cilju dviga kakovosti in izboljšanja storitev smo že na začetku leta izpeljali in uvedli številne 
novosti na področju kulinarike, medicine, bazenov in wellnessa, vse v želji za večje 
zadovoljstvo naših gostov.  
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TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
Ocena turistične bere v prvem četrtletju 2015 
Zasedenost v Termah Krka je bila v prvih treh mesecih letošnjega leta nekoliko manjša kot v 
enakem lanskem obdobju. Kljub temu, da smo zabeležili večje število nočitev italijanskih in 
nizozemskih gostov ter gostov iz skandinavskih držav, je zaradi znanih okoliščin manj gostov 
iz Ruske federacije.  
 
Obet poletja … 
Ocenjujemo, da bo zasedenost kapacitet v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter v 
obmorskem Strunjanu v maju in juniju višja kot v primerjalnem lanskem obdobju. Za poletne 
počitnice pa rezervacijska služba Kontaktnega centra Term Krka že od zgodnje pomladi 
sprejema rezervacije. Opažamo, da je samih rezervacij več, gostje pa se raje odločajo za 
krajša bivanja. Obeti so dobri – glede na podatke bo zasedenost v vseh treh zdraviliščih 
boljša kot lansko leto, pričakujemo pa tudi bolj toplo in sončno poletje, kot je bilo 2014. 
Trenutno kaže, da bomo v najtoplejših mesecih tega leta v Termah gostili največ slovenskih, 
ruskih, italijanskih in avstrijskih gostov. 
 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
Z dosedanjo zasedenostjo smo v Thermani Laško več kot zadovoljni. V prvih treh mesecih 
letošnjega leta smo dosegli ali presegli zastavljeni plan dela, zmanjšale so se sicer medicinske 
nočitve, je pa viden toliko večji porast turističnih nočitev. Hkrati narašča segment tujih 
gostov, kar je v skladu z našo zastavljeno strategijo. Za april še nimamo končnih podatkov. 
 
Trend tujih gostov narašča, še vedno med naše najmočnejše trge poleg domačega trga sodita 
avstrijski in italijanski trg. Vse močnejši je v poletnem času tudi obisk belgijskih in 
nizozemskih družin. Za letošnje poletje imamo napovedan tudi viden delež kitajskih gostov. 
 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
Z dosedanjo letošnjo sezono smo v Sava Turizmu zadovoljni, kar izkazujejo tudi podatki o 
povečanem obisku in ustvarjenih prenočitvah v naših destinacijah. S ciljanimi prodajnimi in 
marketinškimi aktivnostmi smo uspeli povečati število hotelskih in apartmajskih nočitev na 
prioritetnih trgih. Z vidika ponudbe ohranjamo konkurenčno cenovno politiko, prilagojeno 
segmentom gostov, njihovim potrebam, željam in kupni moči. Porast nočitev beležimo 
predvsem na domačem trgu, ki predstavlja na letnem nivoju v povprečju okoli 50-odstotni 
delež vseh ustvarjenih nočitev v našem termalnem delu, ter germanskih trgih. Povečali pa 
smo tržni delež ustvarjenih zdravstvenih nočitev. 
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V naših termah in zdravilišču spodbujamo gibanje otrok in aktivno počitnikovanje. Temu 
prilagojena bo poletna počitniška animacija, spremljevalni dogodki in aktivnosti v vodnih 
parkih, ki ob koristih plavanja in blagodejnih učinkih termo-mineralnih voda za zdravje 
ponujajo tudi široko paleto možnosti adrenalinskih in zabavnih doživetij za vse starosti. 
Pripravili smo nabor idej oziroma nasvetov za dobro se imet v okolici Term 3000-Moravskih 
Toplic, Term Ptuj, Term Banovci, Zdravilišča Radenci in Term Lendava. Povpraševanje po 
poletnih programih je podobno povpraševanju v enakem obdobju lani, nadaljuje se trend 
rezervacij v zadnjem hipu. Tudi za letošnjo poletno sezono smo za goste pripravili atraktivne 
počitniške programe s privlačno ponudbo, v okviru katere eno noč podarimo in do 2 otroka 
imata počitnice brezplačne. 
 
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
Optimistično v poletje 
V Termah Olimia je bilo v prvem četrtletju vseskozi zelo živahno, optimistično pa zremo tudi 
v prihajajočo poletno sezono. Letošnje leto beležimo trend rasti predvsem na tujih trgih. 
Skupno smo povečali tuje nočitve za 15 %, od tega beležimo 30 % več nočitev kot lani na 
avstrijskem tržišču, 24 % več na hrvaškem ter 13 % več nočitev na srbskem tržišču. Prav tako 
pa so vseskozi v porastu domači gostje ter gostje iz Italije. Z najavami za poletje smo na 
lanskoletnih številkah, trenutne rezervacije kažejo največji delež gostov iz Beneluxa, Italije, 
Nemčije, Avstrije in seveda Slovenije. 
 
Termalni park Aqualuna kmalu odpira svoja vrata  
Termalni park Aqualuna, poletno vodno zabavišče s 3.000 m² vodnih površin, vas vabi s 
svojimi bazeni in objekti za družinsko zabavo, prijetno druženje in sprostitev. Očara vas s 
prijetnim valovalnim bazenom, z vznemirljivimi vodnimi drčami, stezami za spuste hitrosti in 
divjimi zavoji. Park Aqualuna uresničuje sanje vaših najmlajših. Njim so namenjeni 
Aquajungle in Aquasafari, lov na zlato, vsakodnevne zabave, animacije in koncerti, 
fotografiranje z živalmi in rojstnodnevni žuri. Najbolj drzne pa čaka King Kobra – najbolj divji 
tobogan v Sloveniji. Poskrbljeno je za otroški zabavni program, pestro animacijo in bogato 
gostinsko ponudbo. 
 
 
TERME TOPOLŠICA 
(www.terme-topolsica.si) 
 
Dosedanja zasedenost v naših hotelih in apartmajih bistveno ne odstopa v primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem.  Trend gibanja domačih in tujih gostov je prav tako podoben 
lanskoletnemu enakemu obdobju.  
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TERME ZREČE 
(www.terme-zrece.eu) 
 
V Termah Zreče smo v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležili za 2 % več nočitev kot v 
istem obdobju lani ter realizirali 75-ostotno zasedenost naših namestitvenih zmogljivosti. V 
opazovanem obdobju 2015 so slovenski gostje realizirali 64 % in tuji 36 % nočitev. Število 
slovenskih nočitev je na nivoju lanskega leta, medtem ko je število tujih nočitev večje za 3 %.  
Med tujimi nočitvami je največji porast na nemškem, ruskem in avstrijskem trgu. Višje število 
nočitev v primerjavi z 2014 pa smo realizirali tudi na področjih vrhunskega športa ter 
poslovnega in mladinskega turizma. 
 
Trenutno stanje zasedenosti v naslednjih mesecih je v skladu s pričakovanim in načrtovanim.  
Glede na to, da že kar nekaj časa zaznavamo izrazit trend rezervacij »v zadnjem hipu«, 
predvidevamo, da bo tako tudi v letošnjem poletju. Obetamo si torej lepo vreme in dober 
obisk – tako gostov, ki bodo pri nas preživeli počitnice kot tudi dnevnih obiskovalcev.   
 
 
 
 
*** 
 
 
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  
Kontaktna oseba: Iztok Altbauer, direktor 
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