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Novo mesto, 5. 2. 2021 

 

POROČILO Z REGIJSKE KONFERENCE: POSVET O PRIHODNOSTI 

ZDRAVILIŠKIH MEST IN REGIJ: načrtovanje in upravljanje z 

zdraviliškimi območji 

 

V torek, 2. 2. in sredo, 3. 2. 2021 smo na Razvojnem centru Novo mesto organizirali dvodnevno 

regijsko konferenco o zdraviliških mestih in regijah, ki je zaradi epidemioloških razmer 

potekala prek spleta. 

Slovenija je dobro prepoznana kot destinacija zdravja in dobrega počutja, k čemur prispevajo 

številni viri naravnih zdravilnih sredstev in dejavnosti zdraviliškega, zdravstvenega in wellness 

turizma. Poleg številnih zdravilišč v SV delu države sta po teh prepoznana tudi Dolenjska in 

Posavje, ki sta del jugovzhodne Slovenije. Regijska konferenca je bila namenjena opredelitvi 

razvojnih vsebin zdraviliških mest in regij ter izmenjavi znanj in izkušenj pri upravljanju 

zdraviliških območij z različnih vidikov. 

V okviru projekta HealingPlaces, ki se izvaja s podporo programa Interreg Srednja Evropa, si 

prizadevamo, da bi izpostavili posebnosti prostora, ki ga sestavljajo zdraviliška območja ter 

njihove lastnosti za delovanje in razvoj skupnosti. Z mednarodnimi partnerji sodelujemo na 

področju izboljšanja politik upravljanja ter promocije dobrih praks. S pomočjo projekta bomo 

pomembno prispevali k vsebinam za regionalni razvoj Jugovzhodne Slovenije, ki sledi viziji 

skladnega in enakomernega trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva. V tem 

ekosistemu ima Razvojni center Novo mesto spodbujevalno in koordinacijski vlogo. 

Izdelujemo orodje za presojo vplivov dejavnosti na prostor, ki bo sestavljeno iz kazalnikov iz 

področja geologije, rabe prostora ter infrastrukture in storitev varstva okolja ter bo pripomoglo 

k prostorskemu in razvojnemu načrtovanju. Orodje bo pripomoglo k razumevanju umeščanja 

novih dejavnosti v prostor ter pregledu vzročno-posledičnih procesov, ki lahko nastanejo ob 
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različnih spremembah v prostoru – predvsem na področjih turizma, zdravja, varovanja okolja 

ter ohranjanja narave. Predpostavke temeljijo na tem, da čisto in naravno okolje omogoča 

kakovostno bivanje ter razvoj gospodarskih dejavnosti. Poseben poudarek bo na ekosistemskih 

storitvah ter čezmejnemu upravljanju z vodnimi viri, ki niso omejeni na območja posameznih 

lokalnih skupnosti ali regij. 

V drugem delu projekta izdelujemo Strategijo upravljanja s termalno vodo v Jugovzhodni 

Sloveniji, ki je strateška prednost regije v turistični in zdravstveni dejavnosti ter ima pomembno 

zgodovinsko vrednost. Upravljanje z vodo je širšega pomena in obsega pristojnosti državnega, 

občinskega ter sektorskega nivoja, kar daje regionalnemu nivoju še poseben pomen, da v tem 

najde sinergije. 

V tretjem delu projekta si prizadevamo, da bi se dobre prakse načrtovanja in upravljanja z 

zdraviliškimi območji poenotile na ravni Srednje Evrope. Na podlagi mednarodnega 

sodelovanja proučujemo lastnosti ter pristope, ki omogočajo razvoj zdraviliških mest in regij. 

Ta so pomembna za številna območja, tudi na svetovni ravni.  

V kratkem bomo na podlagi prispevkov na konferenci izdali zbornik izvlečkov ter zbornik s 

pisnimi prispevki izbranih avtorjev, ki bo prispeval k ohranjanju in krepitvi znanja ter 

trajnostnemu razvoju. Prispevki bodo pomembni tudi za pripravo novih programov in 

projektov, ki se bodo lahko izvajali v prihajajoči večletni finančni perspektivi EU in kasneje. 

 

Na konferenci je bil predviden tudi prispevek dr. Petra Kralja, enega od slovenskih pionirjev na 

področju geotermalne energije, ki je življenjsko in poklicno pot posvetil temu, da bi Slovenija 

še bolj izkoriščala zmožnosti geotermalnih vodonosnikov. Pred začetkom konference smo se 

mu zaradi nepričakovane smrti poklonili z minuto molka ter zahvalili za njegov prispevek na 

temu in ostalih projektih, v katerih je bil kot upokojenec še vedno aktiven. 
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PROGRAM IN PREDSTAVITVE S KONFERENCE 

torek, 2. 2. 2021 

8.50 - 9.00 Prijava udeležencev 

 

9.00 – 9.20 Franci Bratkovič in Vane Urh 

Razvojni center Novo mesto 

Zdraviliška območja in regije Srednje Evrope - projekt HealingPlaces in njegova 

vloga v jugovzhodni Sloveniji 

 

9.20 – 9.40 dr. Jure Atanackov, univ. dipl. inž. geol. 

mag. Dušan Rajver, univ. dipl. inž. geol. 

Dejan Šram, univ. dipl. inž. geol. 

Geološki zavod Slovenije 

Geološki model Čateške prelomne cone ter ocena geotermalnega potenciala z 

metodo Heat in place – projekt HotLime 

 

9.40 – 10.00 Klemen Juršič, mag. ekol. biod. 

Vodni nevretenčarji kot bioindikatorske vrste v termalnih vodah Jugovzhodne 

Slovenije 

 

10.00 – 10.20 

 

 

 

 

10.20 – 10.40 

 

dr. Maja Turnšek 

Barbara Pavlakovič  

Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru 

Geotermalna energija in zdravilišča  

 

Odmor 

10.40 – 11.00 doc. dr. Milica Rančić Demir 

Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru 

Pomen velneških storitev za dobro počutje (well-being) gostov v zdraviliških 

območjih 

  

11.00 – 11.30 dr. Slobodan Vujasinović, dr. med., specialist dermatovenerologije, 

logoterapevt 

Anja Ključevšek, mag. psih., specializantka klinične psihologije 

Zdravstveni dom Sevnica, Medical Group Fabjan 

Psihosomatska dermatologija in zdravilišča 

 

11.30 – 12:00 Diskusija in zaključek 

 

https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EeWNh5Jri29Bl4IkKBONfHYB8weVwUnV_KzVK7hTX-_fEw?e=yLXixT
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EeWNh5Jri29Bl4IkKBONfHYB8weVwUnV_KzVK7hTX-_fEw?e=yLXixT
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EWcL6GK9li9MhHp5iBb6SooB70pSutC4d9M-9BBQemyQRQ?e=fpR9fy
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EWcL6GK9li9MhHp5iBb6SooB70pSutC4d9M-9BBQemyQRQ?e=fpR9fy
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EUch5XznnNRMp7a8heGqiCkBqQ9ZkzLwnJ-p_FUvru2mFA?e=XFLvTH
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EcKs8IkcvHhEk8zG0_psbXIBuUucgOJ2I0oTi_Xnu5eZQw?e=ofuNot
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EcKs8IkcvHhEk8zG0_psbXIBuUucgOJ2I0oTi_Xnu5eZQw?e=ofuNot
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/Ea2WjwXECfhFgqnHbCwp87IBd8mwQV1NqHTZ1PnbJAZdjQ?e=Yv88dz
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sreda, 3. 2. 2021 

8.50 - 9.00 Prijava udeležencev 

 

9.00 – 9.20 Nataša Hočevar, mag. posl. ved 

Slovenska turistična organizacija 

Naravna zdravilišča kot turistični ambasadorji krajev, regij, držav 

 

9.20 – 9.50 Iztok Altbauer, prof. nemškega jezik in sociologije 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč 

Mesto in vloga slovenskih naravnih zdravilišč v slovenskem turizmu 

 

9.50 – 10.10 Klemen Beličič, mag. prost. načrt. 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, MO Novo 

mesto 

Termalni kompleks v Beli krajini iz prostorskega in turističnega vidika 

 

10.10 – 10.30 Sara Uhan, mag. geog. 

Občina Trebnje 

Ponovna raba vode (projekt AQUARES, Interreg Europe) 

 

10.30 – 11.00 Odmor 

 

11.00 – 11.30 Jožica Povše, univ. dipl. ekon. 

LAS Dolenjska in Bela krajina, Razvojni center Novo mesto 

Lokalna akcijska skupina kot podporno orodje pri razvoju in izvedbi vsebin 

varstva in upravljanja okolja in narave 

 

11.30 – 12.10 Jože Prah, ing. gozd. 

Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije 

Gozd in turizem klimatskega prostora 

 

12.10 – 12.30 Nataša Šterban Bezjak, spec. 

Regionalna razvojna agencija Posavje 

Regionalna razvojna agencija Posavje kot promotor turizma v Posavski 

regiji 

 

12.30 – 13.00 Diskusija in zaključki 

 

  

https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/ERmVSaFn49JDuyGjiVokyyQBPO5pKbeoVqrRb_ENre3jxg?e=XxnNtA
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/ERjQTOXaumlIvh1sZwfluY4BGBWoKtMOtWjpz3lHgzLvoQ?e=4Xsamb
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EbMWg1iRgupLqEXUqrn2mQYBSuxjeGmKszN_EbNikztSig?e=6GZPIp
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EXbEIWzfbMBCpz6tyl72s4YB2gWFusYD9bT8kzgQFbatjQ?e=uxEHSP
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EQdi1zUj5PtDozozMJ7XdCkBONT03QCFowTSmf57D8JwAQ?e=d4coKG
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EQdi1zUj5PtDozozMJ7XdCkBONT03QCFowTSmf57D8JwAQ?e=d4coKG
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/EYkDyvzVF89LqpzsEfjRMq8BtbgTB0AIDBqlt4DAl-o-9w?e=BgOexg
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/ET-zEdCIQpBOpzfNS4MOeccBHxAMT-NZAusCYJLa1_DNQQ?e=0LqhyT
https://razvojnicenter-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vane_urh_rc-nm_si/ET-zEdCIQpBOpzfNS4MOeccBHxAMT-NZAusCYJLa1_DNQQ?e=0LqhyT
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SKLEPNE MISLI 

Udeleženci in avtorji so izpostavili predvsem: 

• Brez poznavanja geoloških značilnosti globokih in plitvih vodonosnikov s termalno 

vodo ne moremo smotrno izkoriščati potencialov geotermije – za kmetijstvo, 

pridobivanje električne energije, zdravstvo in turizem. 

• Naravna zdravilišča imajo pomembno vlogo kot povezovalci lokalnega razvoja na 

temeljih trajnosti. 

• Manko podjetniških iniciativ v turističnih storitvah ter upravljanju in trženju naravnih 

danosti. 

• Prisotnost slovenskih naravnih zdravilišč v evropskem in svetovnem prostoru prek 

mednarodnih organizacij ter njihov pomen v javnem zdravstvenem sistemu. 

o V Sloveniji so zdravilne vode ene najboljših, država je top 3 najboljša 

zdravstvena destinacija v Evropi. 

• Slovenija lahko postane Dermatološko-medicinski servis za Evropo, ki bi lahko 

konkuriral na globalni ravni predvsem zaradi narave, termalne vode, kulturne 

dediščine ter ugodnega položaja v prometnem omrežju. 

• Podpora evropskih mehanizmov sofinanciranja za varstvo okolja, urejanje destinacije 

in krepitev sodelovanja med deležniki. 

• Spremljanje kemijsko-fizikalnega in biološkega stanja voda nam pomaga razumeti 

vpliv dejavnosti na živo in neživo naravo. 

• Razvoj industrijskega turizma (primer Ocean Orchids & Paradajz). 

• Krepitev kadrovskih kompetenc zaposlenih v zdravstvu in turizmu. 

• Desezonalizacija turistične ponudbe z novimi zdravilišči (Bela krajina). 

• Nove poslovne priložnosti za turizem in zdravstvo v gozdu in njegovem klimatskem 

prostoru – conacija in analiza primernih območij. 

• Premostitev projektnega izvajanja aktivnosti na področju upravljanja in trženja 

turistične destinacije – potreba po enotnosti, kontinuiteti in profesionalizaciji. 


