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PREIZKUŠANJE PRVEGA OSNUTKA CELOSTNE STRATEGIJE (D.T3.3.5) 

Geološki zavod Slovenije, Nina Rman & Andrej Lapanje 

ANKETNA VPRAŠANJA 

1. Prosimo, navedite zdravilišče/-a, na katerega/-e se boste v glavnem nanašali.  
JV Slovenija, Dolenjske in Šmarješke Toplice, Terme Čatež 

 

2. Prosimo, navedite iz katere ciljne skupine prihajate. (možen en odgovor) 

 Univerze in raziskovalni inštituti 

Prosimo, navedite kakšna je vaša vloga za omenjeno regijo oziroma zdravilišča? 

Pripravljamo hidrogeloške strokovne podlage za raziskave, razvoj in optimizacijo rabe termalne vode. 

Kakšni so vaši razvojni cilji in kako in kje se dotikajo razvoja zdravilišč ter upravljanja s termalno vodo?  

Izboljševati metode raziskav in optimizacije geotermalnih virov, interpretacija stanja z znanstvenim pristopom 

in razvoj metod za trajnostno upravljanje z viri podzemne vode. Dotikajo se na območju raziskav stanja, 
napovedi trendov stanja vodonosnikov, izvedbe primerjalnih analiz upravljanja. 

Kakšne so vaše aktivnosti, da se zmanjšuje vpliv delovanja človeka oz. vaše panoge na okolje? Imate kakšen 
primer dobre prakse (tehnološki, upravni ali drugačen), ki bi ga želeli deliti z drugimi?  

Vpeljevanje metod za nadzor rabe in stanja vodonosnikov v prakso, interpretacija stanja in svetovanje o možni 
optimizaciji odvzema termalne vode. Da. Postopek podeljevanje koncesij za rabo termalne vode, ki smo ga 

zasnovali skupaj z Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2015 in kasneje je zelo dober primer sistematičnega 
upravnega pristopa s ciljem znižanja količine odvzema vode ob hkratnem povečanju izkoristka toplotne 
energije. Zaradi poenotenih zahtev, ki pa še vedno omogočajo individualno prilagajanje izvedbe, so sedaj na 

termalnih virih s koncesijo vzpostavljeni kakovostni obratovalni monitoringi, ki se letno interpretirajo na 

državnem nivoju, boljši nadzor je rezultiral v investicijah v tehnološko-energetske izboljšate sistema rabe 
vode, zato se je za enako pridobljeno količino energije znižal odvzem termalne vode iz vodonosnika ter 
temperatura odpadne termalne vode. Letno se izvajajo delavnice oziroma izmenjave izkušenj med 
koncesionarji in z mednarodno izmenjavo izkušenj med različnimi deležniki od lokalnega do nacionalnega 

nivoja, ki jih organizira MOP. 

Ali poznate oceno stanja voda (ARSO ali MOP Načrt upravljanja z vodami) za vodne vire pitne in termalne 
vode v vašem okolju? Kaj menite o njej? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Da, zanesljivost ocene se je v tretjem obdobju zelo izboljšala, izvedeni ukrepi delujejo, stanje se je izboljšalo. 
Naše aktivnosti zajemajo strokovno pomoč pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za različne deležnike. 

Ali poznate cilje države k večji uporabi obnovljivih virov energije ter energetski učinkovitosti? Kaj menite o 
njih, sploh s področja rabe termalnih voda? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 
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Delno. Morda so celo premalo ambiciozni. Naše aktivnosti obsegajo predvsem informiranje uporabnikov 

termalne vode o dobrih primerih in naravnem geotermalnem potencialu. Izvajamo tudi raziskave za zajem 

termalne vode in geotermalne energije. 

Ali ste že izvajali ali poznate kakšne (razvojne) projekte, ki bi pripomogli k boljšemu upravljanju z viri 
termalne vode v zdraviliščih, pa so bili neuspešni? Zakaj ni prišlo do realizacije (npr. finance, težave z 
dovoljenji,...)? 

Da. Običajno se zatakne pri slabem načrtovanju projektov, ki ni fazno, in posledično pomanjkanju sredstev in 

iskanju komplementarnih virov, ki bi zahtevali nekoliko daljše časovno obdobje razvoja projekta. Zdravilišča 
so bila v prejšnjem sistemu (v Jugoslaviji) navajena precejšnega sofinanciranja raziskav za zajem in izrabo 

termalne vode s strani državnih skladov (tudi do 70%), kar je dalo mogoče napačen signal o realnih vrednostih 
investicije v raziskave in se jim danes zdijo mogoče prevelike. V primerjavi s stroški investicij v geotermalne 
projekte, ki jih poznamo v tujini, pa so geotermalni projekti v Sloveniji neambiciozni.   

I DEL: GLAVNI OBSTOJEČI PRITISKI IN MOREBITNE GROŽNJE NARAVNIM VIROM 
ZDRAVILIŠČ  

1. TRENUTNO STANJE: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete 3 glavne obstoječe pritiske na 
naravni ekosistem zdravilišč (največ 3 izbire)  

 Razdrobljena zakonodaja na ravni EU, na nacionalni in regionalni ravni  

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,… 

 Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…) 

 

2. Za vse tri izbrane obstoječe pritiske označite stopnjo intenzitete od 1-5 (1 pomeni najmanjša, 5 pa 
največja intenziteta)  

Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, 
lokalnih institucij,… 

Vzdrževalci zdravilišč dobro vedo, kaj je potrebno izvesti, da bi bili 
sistemi moderni, optimizirani in energetsko učinkoviti. Vodstvo pogosto 
razmišlja preveč ozko ter kratkotrajno, in ni pripravljeno na dolgoročnejše 
investicije. Komunikacija med raziskovalno sfero in uporabniki se 

izboljšuje, vendar je vedno zadnjo minuto, zato se ne izvajajo 
dolgotrajnejše bazične raziskave, ki bi lahko zelo koristile uporabnikom 
dolgoročno, vendar nimajo trenutnega neposrednega učinka zanje. 

 5 

Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba 
habitata, invazivne vrste,…) 

Izpusti odpadne termalne vode niso več takšna težava kot v preteklosti, 
vendar so izboljšave pogojene z razpoložljivimi sredstvi, zato je to še 
vedno lokalna težava. 

3     

Razdrobljena zakonodaja na ravni EU, na nacionalni in regionalni ravni 3     
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Okoljska, vodna in energetska zakonodaja in postopki še niso usklajeni, zato je tu še veliko možnosti za boljše 
sodelovanje med agencijami in uskladitvijo izvajanja ciljev različnih sektorjev. 

3. RAZMERE V PRIHODNOSTI: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete, katere so 3 glavne 
potencialne nevarnosti za naravne vire zdravilišč (dogodki, ki lahko najbolj vplivajo na geotermalni vir 

v prihodnosti) (največ 3 izbire) 

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,…               3 

Če ne bolj boljšega informiranja o vizijah in njihovega oblikovanja in usklajevanja na vseh nivojih, ne 

bo bistvenih sprememb glede na danes. V nekaterih zdraviliščih lastniki nimajo dolgoročne vizije ali 
pa se pripravljajo na prodajo zdravilišč. 

 Vpliv podnebnih sprememb (zniževanje gladine podzemne vode, spremembe kakovosti zraka,…)      4 

Večina sistemov v JV Slovenij je vsaj posredno povezana s količino plitve, hladne podzemne vode. Če 
se bo zaradi suš ta gladina zniževala, je napovedana tudi manjša izdatnost termalnih virov. 

 Manjša razpoložljivost vode (poslabšanje količinskega in kakovostnega stanja podzemnih in termalnih 

voda,…)                                                                                                                                                 4 

V kolikor bi vsi črpali s trenutno podeljeno kapaciteto koncesij, bi verjetno prišlo do večjih vplivov na 
količinsko stanje vodonosnikov, kot jih vidimo sedaj. Zato je nujno, da se izboljšuje energetski 
izkoristek toplote in postopki recikliranja vode, da je odvzem podzemne vode čim manjši.                                                    

  

II DEL: UKREPI ZA UBLAŽITEV  

1. Prosimo razčlenite in opišite vsaj 3 ukrepe (zakonodajne akte, okoljske, upravljavske rešitve,..), ki jih 

predlagate za ublažitev vplivov izbranih pritiskov in groženj na naravni ekosistem zdravilišč  

Ukrep  

Izobraževanje in povezovanje notranjih in zunanjih deležnikov z rednimi tematskimi srečanji za izmenjavo 
dobrih praks 

Pojasnitev vodstvom in lastnikom zdravilišč stanje okolja, njihove vplive in smeri možnih zmanjšanj 
okoljskega vpliva 

Stalno spremljanje stanja in prilagajanje uredb za koncesije ugotovljeni razpoložljivi količini vode 

 

III DEL: TRAJNOSTNO IN FUNKCIONALNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI 

ZDRAVILIŠČ 

 

1. Ker se mora vsako zdravilišče odločati glede na svoje področje delovanja, prednostne investicije in 

splošne cilje, bo ena od vsebin strategije kako narediti strategijo izvedljivo in skladno s cilji samih  

zdravilišč. Kateri od spodnjih ukrepov bi po vašem mnenju izboljšal funkcionalno upravljanje zdravilišč? 

(1 pomeni najmanj / 5 pa največ) (možen en odgovor na vrstico)  
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Sistem ravnanja z odpadnimi vodami (sistem za recikliranje vode, sistem 

za čiščenje vode,…) 

Nujno je, da vsi vpeljejo tako recikliranje vode kot rabo toplote iz odpadne 

vode ipd. Naj vzpostavijo kaskadno rabo, ki morda zahteva povezovanje 

tudi z drugimi lokalnimi uporabniki. 

 5 

Spletne rešitve (aplikacije in spletna orodja za nadzor, zaščito in 
ohranjanje naravnih virov)  

Brez natančne ocene stanja ni moč napovedovati kakšni ukrepi so potrebni 
in ali učinkujejo. Zato je digitalizacija potrebna, vendar je hkrati nujna 
redna interpretacija podatkov, da se ne zbirajo zaman. Digitalizirati je 

potrebno različne faze : opazovanje stanja, rabo vode, potrebe po energiji 
in kopalni vodi, prilagajanje menjave vode glede na število obiskovalcev, 
spremljanje prirankov... 

 5 

Metode, ki temeljijo na znanosti (na primer z uporabo okoljskega odtisa 

izdelka) 

Preverjanje hipotez je osnova za utemeljene odločitve. Zato je 
sodelovanje znanosti (tako naravoslovnih kot družboslovnih) nujno za 
uspešno vpeljavo sprememb. 
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IV DEL: PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z NARAVNIMI VIRI ZDRAVILIŠČ 

1. Prosimo navedite, katere so po vašem mnenju glavne prednosti, ki jih zagotavlja bolj trajnostno 

upravljanje (možni največ 3 odgovori)  

 Prihranek stroškov z zmanjšanjem porabe vode, porabe energije, ločevanjem odpadkov,… 

 Izboljšanje odnosov med vodstvenim organom zdravilišč in državo (zakonodajalci), neprofitnimi 
institucijami, državljani in drugimi deležniki 

Prihranek stroškov je dolgoročen, saj kratkoročno zahteva veliko investicijo. Ampak s prikazom dobrih praks 
in dolgoživosti jih bo laže prepričati v investicijo. 

Povezovanje je ključno, sicer traja več let, da se vzpostavi zaupanje, ampak edina smer, da se področja uredijo 
sprejemljivo za vse deležnike. 
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Vprašalnik za podporo pri pripravi pilotnega projekta Strategija za upravljanje 

z zdraviliškimi območji v Jugovzhodni Sloveniji 

 

Razvojni center Novo mesto izvaja aktivnosti za krepitev zmogljivosti načrtovanja in upravljanja z 

zdraviliškimi kraji in regijami v mednarodnem projektu HealingPlaces, ki se izvaja s podporo programa 

Interreg Srednja Evropa. 

Kot ključnega deležnika za podporo pri pripravi strategije Vas vabimo k sodelovanju v intervjuju, ki je 

sestavljen iz petih delov: 

1. Glavni pritiski in grožnje naravnim virom zdraviliških območij 
2. Ukrepi za blažitev pritiskov in groženj na ekosistem zdraviliških območij 
3. Trajnostno in funkcionalno upravljanje z naravnimi viri zdraviliških območij 
4. Prednosti trajnostnega upravljanja z naravnimi viri zdravilišč 

5. Priporočila za trajnostno upravljanje zdravilišč 

________________________________________________ 

Prosimo, navedite zdraviliško območje, na katerega se boste v glavnem nanašali (npr. Šmarješke Toplice, 
Dolenjske Toplice, Klevevž):  

_____Posavje_________________________________________________ 

 

Prosimo, navedite iz katere ciljne skupine prihajate. (možen en odgovor) 

 Regijski organ 

 Lokalna oblast 

 Univerza ali raziskovalni inštitut 

 Sektorska agencija 

 Malo ali srednje podjetje 

 Organizacija za podporo poslovanju/podjetništvu 

 Organizacija civilne družbe (NVO) 

 Drugo (prosimo, navedite) _______________________________________ 

 

Prosimo, navedite kakšna je vaša vloga za omenjeno zdraviliško območje? __Raziskave in ozaveščanje 
_______________________________________________________________________________________

Kakšni so vaši razvojni cilji in kako in kje se dotikajo razvoja zdraviliškega območja ter upravljanja z 

naravnimi viri?  

___Podnebne spremembe in njihov vpliv na turizem, tudi upravljanje z geotermalno 

vodo___________________________________________________________________________________ 
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Kakšne so vaše aktivnosti, da se zmanjšuje vpliv delovanja človeka oz. vaše panoge na okolje? Imate kakšen 
primer dobre prakse (tehnološki, upravni ali drugačen), ki bi ga želeli deliti z drugimi?  

_____Priprava izračuna ogljičnega odtisa za turizem v Sloveniji (znotraj projekta CRP Podnebne spremebe), 

priprava načrta ozaveščanja o podnebnih spremembah za občino 
Brežice_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ali poznate oceno stanja voda (ARSO ali MOP Načrt upravljanja z vodami) za vodne vire pitne in termalne 
vode v vašem okolju? Kaj menite o njej? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

______Termalna voda bi se morala reinjecirati oziroma vračati nazaj v vodonosnike, predvsem pa se ne topla 
izlivati v površinske vode.  V Brežicah smo pripravili razstavo informativnih tabel, ki opozarja na to; prav tako 
smo v medijih izpostavljali pomen kaskadne uporabe geotermalne vode in njenega reinjeciranja. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ali poznate cilje države k večji uporabi obnovljivih virov energije ter energetski učinkovitosti? Kaj menite o 

njih, sploh s področja rabe termalnih voda? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

_____Znotraj projekta Geofood smo želeli spodbuditi občane občine Brežice k večji uporabi geotermalne 
energije za pridelavo v kmetijstvu, a se žal ni nihče odločil za to. 
_______________________________________________________________________________________ 

Ali ste že izvajali ali poznate kakšne (razvojne) projekte, ki bi pripomogli k boljšemu upravljanju z viri 
termalne vode v zdraviliščih, pa so bili neuspešni? Zakaj ni prišlo do realizacije (npr. finance, težave z 
dovoljenji,...)? 

______Znotraj projekta Geofood se ni nihče odločil za pridelavo hrane z geotermalno energijo, ker se je taak 
način kmetovalcem zdel preveč industrijski (uporaba substrata in ne zemlje) oziroma je bilo težko najti prostor, 
kjer bi se postavili dovolj veliki rastlinjaki na območju, kjer je geotermalni potencial  - obstaja tudi odklon do 

rastlinjakov, ker posežejo v naravno okolico. 
_______________________________________________________________________________________ 
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Karta dejanske rabe tal (MKGP 2020) na obravnavanem območju. Črna okvirja 
označujeta vplivni območji termalnih virov, ki v grobem določata obseg geotermalnih 
vodonosnikov z napajalnim zaledjem v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških Toplicah 

– kot definiciji zdraviliških območij  
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I DEL: GLAVNI OBSTOJEČI PRITISKI IN MOREBITNE GROŽNJE NARAVNIM VIROM 
ZDRAVILIŠKIH OBMOČIJ 

1. TRENUTNO STANJE: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete 3 glavne obstoječe pritiske na 
naravni ekosistem zdraviliških območij (največ 3 izbire)  

 

 Razdrobljena zakonodaja na ravni EU, na nacionalni in regionalni ravni  

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,… 

 Motnje termalnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…) 

 Vpliv podnebnih sprememb (zniževanje gladine podzemne vode, spremembe kakovosti zraka,…) 

 Manjša razpoložljivost vode (poslabšanje količinskega in kakovostnega stanja podzemnih in termalnih 

voda,…) 

 Kmetijski učinki (onesnaženje tal, raba zemljišč, namakanje in raba vode, onesnaževanje zraka, …) 

 Rastoča urbanizacija (zmanjševanje gozda, intenzivna ali nevzdržna uporaba zemljišč, obsežna 
pozidava…) 

 Povečanje množičnega turizma (rudarjenje, erozija, obsežno utiranje turizma, degradacija zemljišč in 
izguba habitatov prostoživečih vrst, poslabšanje pokrajine, …) 

 Drugo (prosimo, navedite) 

  

2. Za vse tri izbrane obstoječe pritiske označite stopnjo intenzitete od 1-5 (1 pomeni najmanjša, 5 pa 
največja intenziteta)  

Pritisk 1…____vizija__________________________________________  1     2    3     4     5 

Pritisk 2 ……__podnebne spremembe___________________________  1     2    3     4     5 

Pritisk 3 ……___kmetijstvo___________________________________  1     2    3     4     5 

 

3. RAZMERE V PRIHODNOSTI: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete, katere so 3 glavne 
potencialne nevarnosti za naravne vire zdravilišč (dogodki, ki lahko najbolj vplivajo na geotermalni vir 

v prihodnosti) (največ 3 izbire) 

 

 Razdrobljena zakonodaja na ravni EU, na nacionalni in regionalni ravni  

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,… 

 Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…) 

 Vpliv podnebnih sprememb (zniževanje gladine podzemne vode, spremembe kakovosti zraka,…) 

 Manjša razpoložljivost vode (poslabšanje količinskega in kakovostnega stanja podzemnih in termalnih 

voda,…) 
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 Kmetijski učinki (onesnaženje tal, raba zemljišč, namakanje in raba vode, onesnaževanje zraka, …) 

 Rastoča urbanizacija (zmanjševanje gozda, intenzivna ali nevzdržna uporaba zemljišč, obsežna 

pozidava …) 

 Povečanje množičnega turizma (rudarjenje, erozija, obsežno utiranje turizma, degradacija zemljišč in 
izguba habitatov prostoživečih vrst, poslabšanje pokrajine, …) 

 Drugo (prosimo, navedite) 

 

II DEL: UKREPI ZA UBLAŽITEV  

1. Kdo in kako bi moral ukrepati, da bi zmanjšali možnost nastanka opredeljenih pritiskov in nevarnosti ?  

____V prvi vrsti odločevalci z zastavljeno vizijo razvoja, ki je podprta s konkretnimi dejanji ter spodbudo 
prebivalcem, da se v skladu s tem obnašajo. Nadalje turistična industrija ter kmetijstvo, ki te vire uporabljajo. 
_______________________________________________________________________________________ 

2. Prosimo razčlenite in opišite vsaj 3 ukrepe (zakonodajne akte, okoljske, upravljavske rešitve,..), ki jih 

predlagate za ublažitev vplivov izbranih pritiskov in groženj na naravni ekosistem zdraviliških območij (npr. 

pismo o nameri, ukrepi ozaveščanja, izvajanje inovativnih recikliranih metod za odpadno vodo, ukrepi za 

preprečevanje in zaščito termalne vode,…).  

Ukrep 1: ________dosledna reinjekcija termalne vode__________________________________________ 

Opis: ____Naj se izvaja pri vseh uporabnikih, kjer zdaj odsluženo geotermalno vodo spuščajo v 
odtoke__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ukrep 2: ___kaskadna raba geotermalne vode________________________________________________ 

Opis: ___Spodbude za oblikovanje kaskad v okviru občin in industrije 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Ukrep 3: ____ozaveščanje ljudi o podnebnih spremembah in njihovem vplivu na naše življenje, spodbude za 
spreminjanje obnašanja_______________________________________________________________ 

Opis: ______Komunikacijske kampanje za različne starostne skupine, spodbude za spremembo življenjskega 
sloga___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Poskusite predlagati, kaj lahko storite vi, kaj lokalna skupnost in kaj regija ali država. Kakšna naj bo pri tem 
vloga Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, če kakšna? Ali morajo biti ukrepi sistemski ali je potrebna le 

boljša komunikacija (med kom)? Kdo bi se moral bolj povezovati in kje vidite manko, da je potreba po 
izmenjavi (kakšnih) znanj, izkušenj, informacij....? 

___Vsekakor sodelovanje vseh naštetih. Vključiti tudi nevladne organizacije in šole pri ozaveščanju. Država 

naj pripravi podlago ter zagotovi vizijo oziroma strategijo (v sodelovanju z drugimi organizacijami) in vire za 

izpeljavo strategije. SSNZ in nevladne organizacije naj se aktivirajo za spodbujanje in mobilizacijo splošnega 
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prebivalstva. Pomembna je podpora medijev ter ustvarjanje skupnega jezika na družbenih omrežjih.  

Pomembno je, da se vključi turistično industrijo, ki uporablja geotermalne vire ter druge organizacije, ki jih 

prav tako uporabljajo. Skupaj z njimi pripraviti strategijo in jih spodbuditi, da jo oni prvi začnejo izvajati ter 

tako vplivajo tudi na turiste in lokalno prebivalstvo. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

III DEL: TRAJNOSTNO IN FUNKCIONALNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI 

ZDRAVILIŠKIH OBMOČIJ 

 

1. Ker se mora vsako zdravilišče odločati glede na svoje področje delovanja, prednostne investicije in 

splošne cilje, bo ena od vsebin strategije kako narediti strategijo izvedljivo in skladno s cilji samih  

zdravilišč in ponudnikov zdraviliških storitev. Kateri od spodnjih ukrepov bi po vašem mnenju izboljšal 
funkcionalno upravljanje zdravilišč? (1 pomeni najmanj / 5 pa največ) (možen en odgovor na vrstico)  

Sistem ravnanja z odpadnimi vodami (sistem za recikliranje vode, sistem 

za čiščenje vode,…) 
 1     2    3     4     5 

Spletne rešitve (aplikacije in spletna orodja za nadzor, zaščito in 
ohranjanje naravnih virov)  

 1     2    3     4     5 

Metode, ki temeljijo na znanosti (na primer z uporabo okoljskega odtisa 

izdelka) 

 1     2    3     4     5 

 

2.  Prosimo, utemeljite odgovor. 

__Vsi ukrepi so dobrodošli, vendar za prva dva menim, da bi se jih ponudniki hitreje in rajši lotili, saj ponujajo 

konkretne akcije ter rezultate. Zadnji ukrep je bolj komunikacijski, čeprav se ga lahko uporabi tudi za 

spremembo delovanja. _____________________________________________________________________ 

 

3. Kakšen je vaš pogled na izboljšanje prepoznavnosti virov termalne vode, ki omogočajo obstoj zdravilišča, 
tako med zaposlenimi kot obiskovalci? Ali je pri tem smiselno (obkrožite): 

- Pripraviti voden ogled vrtin         DA  NE 

- Pripraviti razlago o izvoru termalne vode, njenih lastnostih in posebnostih   DA  NE 

- Pripraviti razlago o energetskem potencialu termalne vode kot obnovljivem viru energije     DA  NE 

- Pripraviti informativne panoje, informacije za na spletno stran ali izobraževalni film na te tematike  
DA  NE 

- Drugo (vaš predlog):__pripraviti animacije in zabavne vsebine na to temo za otroke in 

odrasle______________________________ 
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IV DEL: PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z NARAVNIMI VIRI ZDRAVILIŠKIH 

OBMOČIJ 

1. Prosimo navedite, katere so po vašem mnenju glavne prednosti, ki jih zagotavlja bolj trajnostno 

upravljanje (možni največ 3 odgovori)  

 Prihranek stroškov z zmanjšanjem porabe vode, porabe energije, ločevanjem odpadkov,… 

 Gospodarske prednosti (prihodki iz prodaje novih in privlačnejših proizvodov in storitev,…)  

 Izboljšanje odnosov med vodstvenim organom zdravilišč in državo (zakonodajalci), neprofitnimi 
institucijami, državljani in drugimi deležniki 

 Izboljšanje ugleda blagovne znamke  

 Drugo (prosimo, navedite kateri)_______________________________ 

 

2. Prosimo, utemeljite odgovor 

______Zagotovo se lahko zaznajo vse prednosti, ki so naštete, industrija pa bo spreminjanje svojega delovanja 
gledala skozi prizmo ekonomskih učinkov, če se jim tako delovanje splača. Če gre za manjše ponudnike, ki 
bolj delujejo v duhu filozofije trajnostnega razvoja, potem bodo taki bolj izpostavili usklajenost delovanja in 

njihove filozofije, torej sledenje svojemu poslanstvu. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

V DEL: PRIPOROČILA ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE ZDRAVILIŠKIH OBMOČIJ 

Prosimo, da na podlagi svojih izkušenj in znanj navedete vsaj tri priporočila za trajnostno upravljanje z 
naravnimi viri zdravilišč, ki lahko ublažijo vpliv zakonodajnih, socialno-ekonomskih in okoljskih pritiskov. 

_____Spoštljiv odnos do vode pred, med in po uporabi. Veliko zelenja in naravnih površin. Oblikovanje 

različnih programov, ki so dostopni različnim skupinam obiskovalcev (ljudje z oviranostmi, strešji, otroci, 

socialno šibkejši … in po drugi strani tudi pari, ki si želijo miru, okoljsko ozaveščeni gostje …). 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE! 
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PREIZKUŠANJE PRVEGA OSNUTKA CELOSTNE STRATEGIJE (D.T3.3.5) 

Polona Vrtar, vodja Turistično informacijskega centra Dolenjske Toplice  

ANKETNA VPRAŠANJA 

1. Prosimo, navedite zdravilišče/-a, na katerega/-e se boste v glavnem nanašali.  
Dolenjske Toplice 

 

2. Prosimo, navedite iz katere ciljne skupine prihajate. (možen en odgovor) 

 Lokalne oblasti 

Prosimo, navedite kakšna je vaša vloga za omenjeno regijo oziroma zdravilišča? 

TIC je namenjen promociji kraja in storitev v lokalnem okolju in kot takega tudi promociji zdravilišča Terme 
Krka Dolenjske Toplice. 

Kakšni so vaši razvojni cilji in kako in kje se dotikajo razvoja zdravilišč ter upravljanja s termalno vodo?  

Občina nima uradne strategije razvoja, pozna pa velik potencial termalne vode in zdravilišča. Želi delovati kot 

sistematičen povezovalec lokalnih ponudnikov ter sodelovati pri razvoju Zdravilišča ter ga povezovati z 

lokalnimi deležniki, ki bi zagotavljali lokalne ekološke pridelke in storitve za goste zdravilišča. V pripravi je 

osnutek strategije na področju turizma, kjer želijo razvijati vsebine za svoje objekte (npr. Sitarjeva hiša). 

Kakšne so vaše aktivnosti, da se zmanjšuje vpliv delovanja človeka oz. vaše panoge na okolje? Imate kakšen 
primer dobre prakse (tehnološki, upravni ali drugačen), ki bi ga želeli deliti z drugimi?  

Občina ima pristojnosti le za sprejemanje OPN in OPPN, medtem kot ob aktivnostih v zvezi z razvojem rabe 

termalne vode večinoma ni seznanjena, v kolikor je ne seznani naročnik. Občina sodeluje z lastniki zemljišč 
in jih opozarja na potrebne izboljšave, hkrati pa lahko deluje kot mediator. V okviru priprave strategije turizma 

organizira izobraževanje zaposlenih v zdravilišču tudi na temo njihovih naravnih virov. Občina se je že (še 
neuspešno) prijavljala na razpise za pametna mesta za izvajanje on-line monitoringa stanja okolja. 

Ali poznate oceno stanja voda (ARSO ali MOP Načrt upravljanja z vodami) za vodne vire pitne in termalne 

vode v vašem okolju? Kaj menite o njej? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Ne. 

Ali poznate cilje države k večji uporabi obnovljivih virov energije ter energetski učinkovitosti? Kaj menite o 
njih, sploh s področja rabe termalnih voda? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Ne. 

 

Ali ste že izvajali ali poznate kakšne (razvojne) projekte, ki bi pripomogli k boljšemu upravljanju z viri 
termalne vode v zdraviliščih, pa so bili neuspešni? Zakaj ni prišlo do realizacije (npr. finance, težave z 
dovoljenji,...)? 
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Ne. 

I DEL: GLAVNI OBSTOJEČI PRITISKI IN MOREBITNE GROŽNJE NARAVNIM VIROM 
ZDRAVILIŠČ  

1. TRENUTNO STANJE: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete 3 glavne obstoječe pritiske na 
naravni ekosistem zdravilišč (največ 3 izbire)  

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,… 

 Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…) 

 Povečanje množičnega turizma (rudarjenje, erozija, obsežno utiranje turizma, degradacija zemljišč in 
izguba habitatov prostoživečih vrst, poslabšanje pokrajine, …) 

  

2. Za vse tri izbrane obstoječe pritiske označite stopnjo intenzitete od 1-5 (1 pomeni najmanjša, 5 pa 
največja intenziteta)  

Kratkoročna vizija razvojnih načrtov  5 

Povečanje množičnega turizma   5 

Motnje toplotnega ekosistema 3     

 

3. RAZMERE V PRIHODNOSTI: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete, katere so 3 glavne 
potencialne nevarnosti za naravne vire zdravilišč (dogodki, ki lahko najbolj vplivajo na geotermalni vir 

v prihodnosti) (največ 3 izbire) 

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,…             5 

Tukaj se delajo sistematični koraki za izboljšanje stanja, vendar so potrebne nenehne aktivnosti in 
pripravljenost na sodelovanje pri vseh deležnikih. 

 Povečanje množičnega turizma                                                                                                        5 

Predvsem je potrebno določiti, kakšen tip turista si želijo in nato razvijati vsebine, da ga privabijo. Cilj 
so bolj zahtevni in okoljsko ozaveščeni gosti. 

 

II DEL: UKREPI ZA UBLAŽITEV  

1. Prosimo razčlenite in opišite vsaj 3 ukrepe (zakonodajne akte, okoljske, upravljavske rešitve,..), ki jih 

predlagate za ublažitev vplivov izbranih pritiskov in groženj na naravni ekosistem zdravilišč (npr. pismo 

o nameri, ukrepi ozaveščanja, izvajanje inovativnih recikliranih metod za odpadno vodo, ukrepi za 

preprečevanje in zaščito termalne vode,…).  
- Izboljšati je potrebno komunikacijo in jo sistematično vpeljati tudi v sisteme odločanja o razvoju 

zdravilišča. 
- Lokalna skupnost naj bo bolj in ažurneje informirana o razvojnih ciljih zdravilišča in imeti možnost 

vplivati na odločitve. Gre za gospodarsko družbo, ki občine ni vpeta v podajanje relavantnih soglasij 

za njeno delovanje. Zato je občina v tej smeri zgolj seznanjena s posledicami, sama pa ni nosilec 
posledic (npr. otežitve vstopa zunanjih obiskovalcev v zdravilišče med epidemijo oz. ukinitev  
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- Prekrške in vplive na okolje je potrebno prijavljati ustreznim inštitucijam. O teh možnostih je 
potrebno seznaniti in senzibilizirati predvsem lokalno prebivalstvo. 

- Razviti je potrebna sistemska izobraževanja za lokalno prebivalstvo in goste zdravilišč na inovativen 
način z interaktivnimi in interdisciplinarnimi vsebinami. Vzgajati je potrebno že otroke. 

- Deležnike je potrebno povezovati preko projektov. 

III DEL: TRAJNOSTNO IN FUNKCIONALNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI 

ZDRAVILIŠČ 

1. Ker se mora vsako zdravilišče odločati glede na svoje področje delovanja, prednostne investicije in 

splošne cilje, bo ena od vsebin strategije kako narediti strategijo izvedljivo in skladno s cilji samih  

zdravilišč. Kateri od spodnjih ukrepov bi po vašem mnenju izboljšal funkcionalno upravljanje zdravilišč? 

(1 pomeni najmanj / 5 pa največ) (možen en odgovor na vrstico)  

Sistem ravnanja z odpadnimi vodami (sistem za recikliranje vode, sistem 

za čiščenje vode,…) 

Smiselno bi bilo razviti možnosti ogrevanja okolice zdravilišča z odpadno 
termalno vodo (npr. individualne hiše, pločniki in javne površine). 

 4   

Spletne rešitve (aplikacije in spletna orodja za nadzor, zaščito in 
ohranjanje naravnih virov)  

Da z vidika priprave izobraževalnih vsebin za obiskovalce in goste 
lokacije. Povezovanje v okviru pametnih mest – izvajanje on-line 

monitoringa stanja zraka, vode ipd. in javni prikaz podatkov. 

 5 

Kakšen je vaš pogled na izboljšanje prepoznavnosti virov termalne vode, ki omogočajo obstoj zdravilišča, tako 
med zaposlenimi kot obiskovalci? Ali je smiselno npr: 

- Pripraviti voden ogled vrtin 

- Pripraviti razlago o izvoru termalne vode, njenih lastnostih in posebnostih 

- Pripraviti razlago o energetskem potencialu termalne vode kot obnovljivem viru energije 

- Pripraviti informativne panoje, informacije za na spletno stran ali izobraževalni film na te tematike  

Da, vse to. Določene aktivnosti občina že izvaja. 

IV DEL: PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z NARAVNIMI VIRI ZDRAVILIŠČ 

1. Prosimo navedite, katere so po vašem mnenju glavne prednosti, ki jih zagotavlja bolj trajnostno 

upravljanje (možni največ 3 odgovori)  

 Gospodarske prednosti (prihodki iz prodaje novih in privlačnejših proizvodov in storitev,…)  

 Izboljšanje ugleda blagovne znamke  

Zdravilišče mora imeti ekonomsko korist, da bo šlo v realizacijo takšnega upravljanja. Prav tako je 

potrebno izobraziti vodstveni kader, da na povezovanje in izmenjavo informacij ne gleda kot na 

spodbujanje konkurence in s tem ogrožanje svojega obstoja ali ampak kot spodbujanje možnosti za 
svojo promocijo in razvoj.  
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PREIZKUŠANJE PRVEGA OSNUTKA CELOSTNE STRATEGIJE (D.T3.3.5) 

Mateja Kotnik in Katarina Gunde, Občinska uprava Občine Šmarješke Toplice 

ANKETNA VPRAŠANJA 

1. Prosimo, navedite zdravilišče/-a, na katerega/-e se boste v glavnem nanašali.  
Šmarješke Toplice, naravni termalni izvir Klevevž 

 

2. Prosimo, navedite iz katere ciljne skupine prihajate. (možen en odgovor) 

 Lokalne oblasti 

Prosimo, navedite kakšna je vaša vloga za omenjeno regijo oziroma zdravilišča? 

Obe lokaciji ležita v Občini Šmarješke Toplice. Občina je oblikovala občinski prostorski načrt in zdravilišče 
za OPN ni zahtevalo več od dodeljenih površin. Občina načrtuje aktivnosti za svojo turistično promocijo in z 

zdraviliščem sodeluje pri skupnem razvoju dodatne turistične ponudbe, ne usklajujejo pa se za skupne razvojne 
strategije in le posredno pride do informacij o načrtih zdravilišča. Občina vključuje zdravilišče v LAS projekte, 
ki jih izvaja. Zdravilišče občini sporoča komentarje gostov (npr. če je kaj potrebno vzdrževanja), ni pa 
skupnega razvoja. 

Kakšni so vaši razvojni cilji in kako in kje se dotikajo razvoja zdravilišč ter upravljanja s termalno vodo?  

Na območju Občine je tako regijsko pomemben vir pitne vode – Jezero, termalna voda, ki se uporablja v 

Zdravilišču Šmarješke Toplice in Šport Hotelu Otočec, ter zavarovani naravni termalni izvir Klevevška 
Toplica. Dolgoročni cilj občine za Klevevž je, da se širše območje zavaruje in ohrani v naravnem stanju. 
Občina se trudi varovati okolje, zato intenzivno investira v ureditve kanalizacijskih sistemov v bližini 
vodotokov in virov pitne ter termalne vode. Občina Šmarješke Toplice ima turistično strategijo do leta 2027, 

kjer so vključene tudi turistične vsebine, ki pomagajo privabljati tudi goste zdravilišča. Z zdraviliščem nimata 
usklajene razvojne strategije, sodelujeta pa predvsem pri npr. ureditvi parkovnih površin in turističnih poti. 
Občina se je vključila tudi v zeleno strategijo Slovenije, a na tej temi z zdraviliščem ne sodelujeta. 

Kakšne so vaše aktivnosti, da se zmanjšuje vpliv delovanja človeka oz. vaše panoge na okolje? Imate kakšen 
primer dobre prakse (tehnološki, upravni ali drugačen), ki bi ga želeli deliti z drugimi?  

Termalne vode, ki pa se ne uporablja v zdravilišču, ampak je prosto dostopna, se dotika predvsem Odlok o 

prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke 
Toplice (Ur.l.RS., 93/2020), kjer občina omejuje dostop z vozili, določa pravila vedenja in zadrževanja pri 

termalnem izviru, ki pa ni v lasti ali upravljanju zdravilišča in z njim nima povezave. Nadzor izvaja 

medobčinsko redarstvo.  

Ali poznate oceno stanja voda (ARSO ali MOP Načrt upravljanja z vodami) za vodne vire pitne in termalne 

vode v vašem okolju? Kaj menite o njej? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 
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Poznajo, da se ocene pripravljajo, občasno jih MOP pozove k sodelovanju. Imajo dobro sodelovanje z DRSV, 

pripravili so sporazum za ureditev poplavnih območij ob Prinovcu.  

Ali poznate cilje države k večji uporabi obnovljivih virov energije ter energetski učinkovitosti? Kaj menite o 
njih, sploh s področja rabe termalnih voda? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Da, vključeni so v zeleno strategijo Slovenije, urejajo energetske sanacije stavb in načine za zmanjševanje 
emisij plinov, npr. postavljajo električne polnilnice. 

Ali ste že izvajali ali poznate kakšne (razvojne) projekte, ki bi pripomogli k boljšemu upravljanju z viri 
termalne vode v zdraviliščih, pa so bili neuspešni? Zakaj ni prišlo do realizacije (npr. finance, težave z 
dovoljenji,...)? 

Glede zdravilišča ne, so pa iskali izkušnje pri urejanju naravnih območij, kot je Klevevž. S primera Iškega 
Vintgarja so delno prenesli načine omejitve obiskovalcev, ostalo so razvili sami.  

 

I DEL: GLAVNI OBSTOJEČI PRITISKI IN MOREBITNE GROŽNJE NARAVNIM VIROM 
ZDRAVILIŠČ  

1. TRENUTNO STANJE: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete 3 glavne obstoječe pritiske na 
naravni ekosistem zdravilišč (največ 3 izbire)  

 Povečanje množičnega turizma ( obsežno utiranje turizma, degradacija zemljišč in  izguba habitatov 

prostoživečih vrst, poslabšanje pokrajine, …)                                                             5 

 

Težave so: neustrezno parkiranje, povzročanje hrupa tudi ponoči, preveliko število obiskovalcev na majhni 
lokaciji, hoja po sosednjih parcelah (kmetijske površine), odlaganje odpadkov, občasno vandalizem. 

 

2. RAZMERE V PRIHODNOSTI: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete, katere so 3 glavne 
potencialne nevarnosti za naravne vire zdravilišč (dogodki, ki lahko najbolj vplivajo na geotermalni vir 

v prihodnosti) (največ 3 izbire) 

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,...                 3  

 Rastoča urbanizacija (zmanjševanje gozda, intenzivna ali nevzdržna uporaba zemljišč,…)                3 

 Povečanje množičnega turizma (rudarjenje, erozija, obsežno utiranje turizma, degradacija zemljišč in 
izguba habitatov prostoživečih vrst, poslabšanje pokrajine, …)                                                            3 

Pri strategiji je predvsem potrebno jih sploh spoznati, ne glede na to, ali so kratkoročne ali dolgoročne. 

Pri urbanizaciji gre za splošen pojav, ko se ljudje selijo v nekdanja območja z vikend, ki postajajo stanovanjska, 
veliko se jih priseljuje dodatno, zato je nujno graditi kanalizacijo ipd. 

Zaradi množičnega turizma se pričakuje veliko ljudi skozi celo leto in tudi ponoči, kar za naravno ni 
sprejemljivo. 

 

II DEL: UKREPI ZA UBLAŽITEV  
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1. Prosimo razčlenite in opišite vsaj 3 ukrepe (zakonodajne akte, okoljske, upravljavske rešitve,..), ki jih 

predlagate za ublažitev vplivov izbranih pritiskov in groženj na naravni ekosistem zdravilišč (npr. pismo 

o nameri, ukrepi ozaveščanja, izvajanje inovativnih recikliranih metod za odpadno vodo, ukrepi za 

preprečevanje in zaščito termalne vode,…). Poskusite predlagati, kaj lahko storite vi, kaj lokalna 

skupnost in kaj regija ali država. Kakšna naj bo pri tem vloga Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, 
če kakšna? Ali morajo biti ukrepi sistemski ali je potrebna le boljša komunikacija (med kom)? Kdo bi se 

moral bolj povezovati in kje vidite manjko, da je potreba po izmenjavi (kakšnih) znanj, izkušenj, 
informacij....? 

Zakonodajni ukrep 

Občina si želi imeti odgovornost za upravljanje območja kot lokalni poznavalec in tisti, ki lahko prvi 
posreduje na terenu. Območja naravnih vrednot ni možno brezplačno prenesti v upravljanje (npr. občini), 
ampak se jih lahko le odkupi. Da bi občina bolje upravljala z območjem naravne vrednote Klevevža, bi rada 

uredila lastništvo. Zemljišča so v državni lasti (kmetijske in gozdne površine), že sedaj pa so pridobili 
potrebna soglasja za izvajanje trenutnih aktivnosti. Radi bi razparcelirali območje dostopne poti in bazena 

ter Radulje, da bi to odkupili in dolgoročno zaščito laže izvajali, saj bi bile parcele v njihovi lasti. Cesta do 

Klevevža je že v občinski lasti, zato so jo lahko zaprli za promet, okoli pa so še zasebne parcele, na katerih 
so v dogovoru uredili parkirišče. 

Upravljalske rešitve 

ZRSVN je predlagal izvedbo študije, koliko obiskovalcev lahko prenese območje Klevevža, da bi se to 
izvedlo utemeljeno. Razvijali bodo le Klevevško Toplico, Stare Toplice pa ne. 

Omejiti je potrebno pritisk na naravni bazen z omejitvijo števila (ne prepovedjo) obiskovalcev, urediti 

dostop in okolico Klevevža, prepovedati oz. onemogočiti vožnjo s štirikolesniki. Odlok o prometnem režimu 
in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice (Ur.l.RS., 

93/2020) so že sprejeli, rabi bi pa ga nadgradili. Dolgoročno bi ustanovili park in ukrepali ob morebitnih 

dogodkih, ki zahtevajo vzdrževanje. 

 

III DEL: TRAJNOSTNO IN FUNKCIONALNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI 

ZDRAVILIŠČ 

1. Ker se mora vsako zdravilišče odločati glede na svoje področje delovanja, prednostne investicije in 

splošne cilje, bo ena od vsebin strategije kako narediti strategijo izvedljivo in skladno s cilji samih  

zdravilišč. Kateri od spodnjih ukrepov bi po vašem mnenju izboljšal funkcionalno upravljanje zdravilišč? 

(1 pomeni najmanj / 5 pa največ) (možen en odgovor na vrstico)  

Spletne rešitve (aplikacije in spletna orodja za nadzor, zaščito in ohranjanje naravnih virov)                    3 

Želijo si, da bi bili uradni podatki o stanju okolja, npr. monitoringi, tudi zdravilišč, ki se poročajo agencijam, 
prosto dostopni preko spleta, da bi lahko vsak sam preveril stanje okolja. 

Kakšen je vaš pogled na izboljšanje prepoznavnosti virov termalne vode, ki omogočajo obstoj zdravilišča, tako 
med zaposlenimi kot obiskovalci? Ali je smiselno npr: 

- Pripraviti voden ogled vrtin 

- Pripraviti razlago o izvoru termalne vode, njenih lastnostih in posebnostih 
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- Pripraviti razlago o energetskem potencialu termalne vode kot obnovljivem viru energije 

- Pripraviti informativne panoje, informacije za na spletno stran ali izobraževalni film na te tematike  

Da, vse to je dobrodošlo. Občina je seznanjena, da zdravilišče to deloma že izvaja, v kolikor gosti to želijo. 

Občina je želela na območju vodarne Jezera urediti muzej Vode, imajo že artefakte, dogovarjali so se s 
komunalo, vendar še niso uspeli pridobiti potrebnih sredstev. 

 

IV DEL: PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z NARAVNIMI VIRI ZDRAVILIŠČ 

1. Prosimo navedite, katere so po vašem mnenju glavne prednosti, ki jih zagotavlja bolj trajnostno 

upravljanje (možni največ 3 odgovori)  

 Gospodarske prednosti (prihodki iz prodaje novih in privlačnejših proizvodov in storitev,…)  

 Izboljšanje ugleda blagovne znamke  

Zavarovano območje Klevevža bi bil nov turistični produkt, ki bo povečal dohodek občine iz turizma. 

Trajnostni pristop bo izboljšal ugled občine kot zelene občine. 
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PREIZKUŠANJE PRVEGA OSNUTKA CELOSTNE STRATEGIJE (D.T3.3.5) 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ), g. Iztok Altbauer 

ANKETNA VPRAŠANJA 

1. Prosimo, navedite zdravilišče/-a, na katerega/-e se boste v glavnem nanašali.  
Cela Slovenia  

 

2. Prosimo, navedite iz katere ciljne skupine prihajate. (možen en odgovor) 

 Organizacije, ki podpirajo podjetnike (Gospodarsko interesno združenje) 

 

Prosimo, navedite kakšna je vaša vloga za omenjeno regijo oziroma zdravilišča? 

SSNZ povezuje interese članov na več nivojih: 1) na področju javnega zdravja in zagovarjanja članov pri 
določanju cen in napotitvah na zdraviliško zdravljenje, 2) pri povezovanju promocijskih in medijskih aktivnosti 
zdravilišč, 3) pri izvajanju akcij pospeševanja prodaje, delavnic, študijskih potovanj, sodelovanja na 
srednjeevropski borzi zdraviliškega turizma.   

Kakšni so vaši razvojni cilji in kako in kje se dotikajo razvoja zdravilišč ter upravljanja s termalno vodo?  

Krepitev blagovne znamke zdravilišč v Sloveniji in Evropi in razvoj zdravilišč. Le posredno se dotikajo 
področja upravljanja s termalno vodo, če kakšen član zaprosi za nasvet. 

Kakšne so vaše aktivnosti, da se zmanjšuje vpliv delovanja človeka oz. vaše panoge na okolje? Imate kakšen 
primer dobre prakse (tehnološki, upravni ali drugačen), ki bi ga želeli deliti z drugimi?  

SSNZ ima dogovor s STO, da pozove člane v zeleno shemo slovenskega turizma, ki podpira skrb za okolje. 
Spodbuja zdravilišča, da pridobijo okoljski znak (imata ga Thermana Laško in Terme Dobrna) in cilj za 2022 
so dodatna 3 zdravilišča. Pri tem jih ovirajo pogoji pridobitve certifikata, a rešujejo zadeve. Sodelujejo pri 
uvajanju Zelene sheme slovenskega turizma, ki ima veliko destinacijskih organizacij in dobro prakso. 

Ali poznate oceno stanja voda (ARSO ali MOP Načrt upravljanja z vodami) za vodne vire pitne in termalne 

vode v vašem okolju? Kaj menite o njej? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Seznanjeni in zainteresirani so, niso pa aktivni. Radi bi bili v podporo članom pri implementaciji, čeprav tega 
trenutno ne pokrivajo. Poznajo, da so nekateri okoljski cilji težko uresničljivi, predvsem za SV Slovenijo (npr. 
izpusti v vodotoke z zelo malim pretokom – SV Slovenija,  zahteva po reinjekciji..). 

Ali poznate cilje države k večji uporabi obnovljivih virov energije ter energetski učinkovitosti? Kaj menite o 

njih, sploh s področja rabe termalnih voda? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Seznanjen so in pomagajo članom, ampak ne toliko na področju rabe termalnih voda. Investicije v 
energetske sanacij so večinoma zastale zaradi obveznega zaprtja med epidemijo – skoraj vsi so poslovali z 
izgubo v 2020, le posamezni so izkoristili čas za obnove.  
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Ali ste že izvajali ali poznate kakšne (razvojne) projekte, ki bi pripomogli k boljšemu upravljanju z viri 
termalne vode v zdraviliščih, pa so bili neuspešni? Zakaj ni prišlo do realizacije (npr. finance, težave z 
dovoljenji,...)? 

Načeloma ne, ker se na nivoju skupščine SSNZ o razvojnih projektih niti ne razpravlja, člani se le seznanijo z 
novostmi, a govorijo bolj o ponudbah in ne o tehnološkem razvoju zdravilišč, to se rešuje individualno. Si pa 
člani delijo izkušnje na področjih, ki so jim interes (npr. Prilagajanje ukrepom za kovid). 

 

I DEL: GLAVNI OBSTOJEČI PRITISKI IN MOREBITNE GROŽNJE NARAVNIM VIROM 
ZDRAVILIŠČ  

1. TRENUTNO STANJE: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete 3 glavne obstoječe pritiske na 
naravni ekosistem zdravilišč (največ 3 izbire)  

 Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…) 

 Povečanje množičnega turizma (rudarjenje, erozija, obsežno utiranje turizma, degradacija zemljišč in 
izguba habitatov prostoživečih vrst, poslabšanje pokrajine, …) 

  

2. Za vse tri izbrane obstoječe pritiske označite stopnjo intenzitete od 1-5 (1 pomeni najmanjša, 5 pa 
največja intenziteta)  

Povečanje množičnega turizma 

V času epidemije so nekatere kapacitete občasno tudi 100-110% 

zasedene, vplivi na okolje se večajo (npr. večja potreba po parkiriščih, več 
izpustov) 

 5 

 

Motnje toplotnega ekosistema 

Izpusti odpadni termalnih voda še niso povsod ustrezno rešeni 

 4 

 

3. RAZMERE V PRIHODNOSTI: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete, katere so 3 glavne 
potencialne nevarnosti za naravne vire zdravilišč (dogodki, ki lahko najbolj vplivajo na geotermalni vir 

v prihodnosti) (največ 3 izbire) 

 Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…)  3 

Investicije v izboljšave se izvajajo razmeroma počasi. 

 Povečanje množičnega turizma                                                                                                                5 

Zaradi omejitev med epidemijo je napoved potovanj po koncu zelo optimistična. Investitorji bodo želeli 
imeti spet polne kapacitete. 

 POMANJKANJE KADROV vseh sektorjev                                                                                           5 

Gostinstvo, zdravstvo, vzdrževalci, itd. ogromno kadra je odšlo, sedaj manj kadra skrbi (sploh ob 
viških) za več ljudi, zato se kakovost znižuje, prav tako so kadrovski bazeni sosednjih držav izčrpani.          

 



3 
 

 

II DEL: UKREPI ZA UBLAŽITEV  

1. Prosimo razčlenite in opišite vsaj 3 ukrepe (zakonodajne akte, okoljske, upravljavske rešitve,..), ki jih 

predlagate za ublažitev vplivov izbranih pritiskov in groženj na naravni ekosistem zdravilišč (npr. pismo 

o nameri, ukrepi ozaveščanja, izvajanje inovativnih recikliranih metod za odpadno vodo, ukrepi za 

preprečevanje in zaščito termalne vode,…).  
- Boljša povezanost z lokalnim okoljem z obveščanjem o razvoju in investicijah za lažjo realizacijo; 

velja tudi za ohranjanje virov. Dolenjska-Kozjansko je primer dobre prakse povezovanja (kmetije 
zagotavljajo lokalno hrano, v Podčetrtku gre zdraviliški gost lahko na večerjo v drugo restavracijo) 

- Nacionalna zakonodaja naj spodbuja priložnosti, potrebujemo več spodbud za investicije, ki pa 
morajo biti predhodno skomunicirane in usklajene, da se sredstva ustrezno načrtujejo/realizirajo. 

- Potreba je večja stalnost uprav, da se dolgoročno sledi zastavljena strategija in načini upravljanja in 
investicij. 
 

III DEL: TRAJNOSTNO IN FUNKCIONALNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI 

ZDRAVILIŠČ 

1. Ker se mora vsako zdravilišče odločati glede na svoje področje delovanja, prednostne investicije in 

splošne cilje, bo ena od vsebin strategije kako narediti strategijo izvedljivo in skladno s cilji samih  

zdravilišč. Kateri od spodnjih ukrepov bi po vašem mnenju izboljšal funkcionalno upravljanje zdravilišč? 

(1 pomeni najmanj / 5 pa največ) (možen en odgovor na vrstico)  

Sistem ravnanja z odpadnimi vodami  

Možnost reinjekcije za zdravilišča ni ravno izvedljiva s stroškovnega 
vidika, ker toplota ni njihov primarni produkt; čistilni sistemi so potrebni 
in se razvijajo. 

 4 

Spletne rešitve (aplikacije in spletna orodja za nadzor, zaščito in 
ohranjanje naravnih virov)  

Tega se že poslužujejo, monitoring je obvezen in predstavlja stroške. 
Nujna je preobrazba digitalne sheme slovenskega turizma (javni promet 
+ digitalne vstopnice + hoteli z brezstično prijavo+ elektronsko 
poslovanje) 

5    

Metode, ki temeljijo na znanosti (na primer z uporabo okoljskega odtisa 

izdelka) 

Zanimivo za nekatere goste. 

3    

 

Kakšen je vaš pogled na izboljšanje prepoznavnosti virov termalne vode, ki omogočajo obstoj zdravilišča, tako 
med zaposlenimi kot obiskovalci? Ali je smiselno npr: 

− Pripraviti voden ogled vrtin (dobra praksa so Zdravilišče Radenci, ki to že izvajajo za svoje goste; 
slaba praksa je Rogaška Slatina, kjer so razplinjevalci v parku prazni) 
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− Pripraviti razlago o izvoru termalne vode, njenih lastnostih in posebnostih (veliko jih to že ima na svoji 
spletni strani, se pa da izboljšati animacijo in razvijati zgodbo z vpeljavo podzemnega dela, dober 
primer je Thermana z zgodbo o vodnem kristalu in pitniki, možne so pitne dvorane ali pitna voda v 
flaši v sobah) 

− Pripraviti razlago o energetskem potencialu termalne vode kot obnovljivem viru energije 

− Pripraviti informativne panoje, informacije za na spletno stran ali izobraževalni film na te tematike  

Vse to je smiselno. 

IV DEL: PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z NARAVNIMI VIRI ZDRAVILIŠČ 

1. Prosimo navedite, katere so po vašem mnenju glavne prednosti, ki jih zagotavlja bolj trajnostno 

upravljanje (možni največ 3 odgovori)  

 Izboljšanje odnosov med vodstvenim organom zdravilišč in državo (zakonodajalci), neprofitnimi 
institucijami, državljani in drugimi deležniki                                                                        5 

Načrtovane spremembe zakonodaje je potrebno preučiti in skomunicirati vnaprej, preučiti prednosti in 
slabosti sprememb, omogočiti čas in sredstva za prilagoditve in pri tem aktivno pomagati, šele nato 
uradno sprovesti spremembe. Uporabniki in združenja si želijo biti partnerji pri sooblikovanju 
sprememb. 

 Izboljšanje ugleda blagovne znamke                                                                                      5 

Potrebno je zreklamirati dober pristop, npr. z novo tehnologijo smo zmanjšali ogljični odtis za toliko, 
vodo smo reciklirali in jo uporabljamo v WCjih in s tem znižali porabo za toliko... 

  

Stroškovne učinkovitosti se ne razlaga gostom, je interni ukrep. 
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PREIZKUŠANJE PRVEGA OSNUTKA CELOSTNE STRATEGIJE (D.T3.3.5) 

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) OE Novo mesto, Andrej Hudoklin 

ANKETNA VPRAŠANJA 

1. Prosimo, navedite zdravilišče/-a, na katerega/-e se boste v glavnem nanašali.  
SV Slovenija, Šmarješke in Dolenjske Toplice, Terme Čatež 

 

2. Prosimo, navedite iz katere ciljne skupine prihajate. (možen en odgovor) 

 Regijski organi in agencije 

 

Prosimo, navedite kakšna je vaša vloga za omenjeno regijo oziroma zdravilišča? 

ZRSVN skrbi za ohranjanje slovenske narave, naravovarstveno najvrednejša območja  in najbolj ranljive 

živalske in rastlinske vrste.  Prizadevamo si za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka, razumno rabo 
obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov ter konstruktivni dialog  z vsemi deležniki. 

Kakšni so vaši razvojni cilji in kako in kje se dotikajo razvoja zdravilišč ter upravljanja s termalno vodo?  

Območna enota naloge ZRSVN izvaja s poudarkom na lokalnem okolju. Za ta namen vodimo evidence 

naravnih fenomenov ter izvajamo aktivnosti za njihovo ohranjanje. Razvoja zdravilišč se dotikamo v primeru 
skrbi za ohranitev naravnih termalnih izvirov, če obstajajo, ter sanacije neprimernih mest izpusta odpadne 

termalne vode v okolje.  

Kakšne so vaše aktivnosti, da se zmanjšuje vpliv delovanja človeka oz. vaše panoge na okolje? Imate kakšen 
primer dobre prakse (tehnološki, upravni ali drugačen), ki bi ga želeli deliti z drugimi?  

Terenski pregledi stanja, komunikacija med deležniki za reševanje težav. Dobro prakso predstavljajo večja 
zdravilišča (Dolenjske Toplice, Terme Čatež), ki so v zadnjih letih bistveno izboljšala sistem nadzora rabe in 
zmanjšala izpuste v okolje. Seveda z investicijami.  

Ali poznate oceno stanja voda (ARSO ali MOP Načrt upravljanja z vodami) za vodne vire pitne in termalne 
vode v vašem okolju? Kaj menite o njej? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Delno, ker je včasih osnova za ukrepanje in odpravo neustreznih posegov v okolje. Sledjo predvsem vsebinam 

reševanja izpustov odpadnih voda v okolje, ohranjanju biote v vodah ipd. 

Ali poznate cilje države k večji uporabi obnovljivih virov energije ter energetski učinkovitosti? Kaj menite o 
njih, sploh s področja rabe termalnih voda? Ali izvajate kakšne aktivnosti, da pripomorete k tem ciljem? 

Slabo poznajo. Menijo pa, da odpadna termalna voda še ni dovolj energetsko izkoriščena in bi jo bilo treba 
uporabiti za energetsko samooskrbo lokalnega okolja. 



2 
 

Ali ste že izvajali ali poznate kakšne (razvojne) projekte, ki bi pripomogli k boljšemu upravljanju z viri 
termalne vode v zdraviliščih, pa so bili neuspešni? Zakaj ni prišlo do realizacije (npr. finance, težave z 
dovoljenji,...)?  
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I DEL: GLAVNI OBSTOJEČI PRITISKI IN MOREBITNE GROŽNJE NARAVNIM VIROM 
ZDRAVILIŠČ  

1. TRENUTNO STANJE: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete 3 glavne obstoječe pritiske na 
naravni ekosistem zdravilišč (največ 3 izbire)  

 Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…) 

 Povečanje množičnega turizma (rudarjenje, erozija, obsežno utiranje turizma, degradacija zemljišč in 
izguba habitatov prostoživečih vrst, poslabšanje pokrajine, …) 

  

2. Za vse tri izbrane obstoječe pritiske označite stopnjo intenzitete od 1-5 (1 pomeni najmanjša, 5 pa 
največja intenziteta)  

Motnje toplotnega ekosistema 

V zadnjih 5 letih se je količina izpusta pretoplih ali kemijsko neočiščenih 
odpadnih termalnih voda zaradi boljšega nadzora zaradi podeljenih 
koncesij bistveno izboljšala in so obremenitve površinskih voda manjše. 
Lokalno pa so še vedno težave. 

 4 

Povečanje množičnega turizma 

Na območju manjših virov z morebiti še neustrezno komunalno 
infrastrukturo je ob dodatni promociji termalnih izvirov prišlo do 
masovnega turizma, ki spreminja okolje zaradi potreb po parkiriščih, 
nastalih odpadkov (sanitarije, komunalni odpadki), prevelikega števila 
kopalcev (mikrobiološko onesnaženje), hrupa, svetlobe ipd. za lokalne 

žive organizme.  

 5 

 

3. RAZMERE V PRIHODNOSTI: Prosimo, da v okviru vašega področja navedete, katere so 3 glavne 
potencialne nevarnosti za naravne vire zdravilišč (dogodki, ki lahko najbolj vplivajo na geotermalni vir 

v prihodnosti) (največ 3 izbire) 

 Kratkoročna vizija razvojnih načrtov vodstvenih organov zdravilišč, lokalnih institucij,…              4 

Poleg velikih zdravilišč so potrebni tudi razvojni načrti za manjše lokacije (npr. Bušeča vas Klunove 
Toplice, Kostanjevica na Krki...), kjer individualni lastniki ne vidijo širše slike in so jih zavarovanja 

virov le omejitev pri idejah. 

 Motnje toplotnega ekosistema (uničenje in razgradnja biotopov, izguba habitata, invazivne vrste,…) 2 

Ta pritisk se zaradi izboljšav in vlaganj v večja zdravilišča zmanjšuje.  

 Povečanje množičnega turizma                                                                                                               5 

Tu še vedno ostaja veliko tveganje za neustrezen razvoj in promocijo. 

 

 



4 
 

II DEL: UKREPI ZA UBLAŽITEV  

1. Prosimo razčlenite in opišite vsaj 3 ukrepe (zakonodajne akte, okoljske, upravljavske rešitve,..), ki jih 

predlagate za ublažitev vplivov izbranih pritiskov in groženj na naravni ekosistem zdravilišč (npr. pismo 

o nameri, ukrepi ozaveščanja, izvajanje inovativnih recikliranih metod za odpadno vodo, ukrepi za 

preprečevanje in zaščito termalne vode,…).  

Izdelava strategije ne le za obstoječa zdravilišča, ampak predvsem za še neizkoriščene in manjše vire 
(termalne izvire, ki so razglašeni za naravno vrednoto – koliko in kako jih trajnostno promovirati; termalne 

vire v lasti individualnih oseb za manjše bazene, namakanja ipd.). 

Še bolje označiti zavarovana območja in izobraziti prebivalstvo, lastnike zemljišč s takšnimi viri in 

obiskovalce, da vanj ne posegajo neustrezno. Ter jim pokazati, kakšen naj bo trajnosten razvoj in kaj lahko 

izvedejo. Tudi zdravilišča bi morala bolj promovirati sam fenomen pojava termalne vode, ne le njihovih 
produktov. 

Kmetijske površine ne bi smele biti do roba površinskih vodotokov in izvirov, temveč bi moral biti okoli 
varovalni pas. Vsi termalni objekti bi morali biti opredeljeni kot vodno zemljišče, kar omogoča nekaj več 
ukrepov za primerno (za)varovanje.  

Poleg hidrogeološke in geomorfološke izjemnosti poiskati še biološke fenomene, ki bi dodatno povečali 
vrednosti naravnih termalnih virov in utemeljili potrebno po njihovem varovanju. 

III DEL: TRAJNOSTNO IN FUNKCIONALNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI 

ZDRAVILIŠČ 

1. Ker se mora vsako zdravilišče odločati glede na svoje področje delovanja, prednostne investicije in 

splošne cilje, bo ena od vsebin strategije kako narediti strategijo izvedljivo in skladno s cilji samih  

zdravilišč. Kateri od spodnjih ukrepov bi po vašem mnenju izboljšal funkcionalno upravljanje zdravilišč? 

(1 pomeni najmanj / 5 pa največ) (možen en odgovor na vrstico)  

Sistem ravnanja z odpadnimi vodami (sistem za recikliranje vode, sistem 

za čiščenje vode,…) 
3  

Možnost   

  

Kakšen je vaš pogled na izboljšanje prepoznavnosti virov termalne vode, ki omogočajo obstoj zdravilišča, tako 
med zaposlenimi kot obiskovalci? Ali je smiselno npr: 

- Pripraviti voden ogled vrtin 

- Pripraviti razlago o izvoru termalne vode, njenih lastnostih in posebnostih 

- Pripraviti razlago o energetskem potencialu termalne vode kot obnovljivem viru energije 

- Pripraviti informativne panoje, informacije za na spletno stran ali izobraževalni film na te tematike  

Vse to in: Promocija naravnih termalnih virov med obiskovalci zdravilišč in obiskovalcev krajev (postavitev 
pitnikov s termalno vodo 

 

IV DEL: PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z NARAVNIMI VIRI ZDRAVILIŠČ 



5 
 

1. Prosimo navedite, katere so po vašem mnenju glavne prednosti, ki jih zagotavlja bolj trajnostno 

upravljanje (možni največ 3 odgovori)  

 Gospodarske prednosti (prihodki iz prodaje novih in privlačnejših proizvodov in storitev,…)  

 Izboljšanje ugleda blagovne znamke  

Brez ekonomskih prednosti zdravilišča niso zainteresirana za ukrepanje. 





 

 
 

Razvojni center Novo mesto je partner v projektu HealingPlaces, ki se izvaja s podporo programa Interreg Srednje Evrope in 

Evropskega sklada za regionalni razvoj in je namenjen krepitvi okoljskega upravljanja za trajnostno rabo naravne in kulturne 

dediščine zdraviliških območij. 

Torek, 19. 4. 2022 

 

13.50 - 14.00 Sprejem udeležencev 

 

14.00 – 14.10 Vane Urh 

Razvojni center Novo mesto 

projekt HealingPlaces – uvod 

(v slovenščini) 
 

14.10 – 14.20 dr. Nina Rman 

Geološki zavod Slovenije 

Rezultati študije primerov iz Slovenije in regije 
Jugovzhodna Slovenija 

(v slovenščini) 
 

14.20 – 14.30 

 

Katarina Hribar 

Terme Snovik 

Izkušnje iz najvišje ležečega zdravilišča Slovenije 

(v slovenščini) 
 

14.30 – 14.40 

 

 

Matej Terner / Vasja Čretnik 

Terme Olimia 

Izkušnje s povezovanjem z lokalnim okoljem v Termah 
Olimia 

(v slovenščini) 
 

 

14.40 – 15.00 Diego Santaliana 

Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani SCPA 

Aldo Buja 

Predsednik konzorcija zdraviliških občin Euganejskih gričev 

(G.U.B.I.O.C.E) 

Aldo Roghel 



 

 
 

Razvojni center Novo mesto je partner v projektu HealingPlaces, ki se izvaja s podporo programa Interreg Srednje Evrope in 

Evropskega sklada za regionalni razvoj in je namenjen krepitvi okoljskega upravljanja za trajnostno rabo naravne in kulturne 

dediščine zdraviliških območij. 

Direktor konzorcija zdraviliških občin Euganejskih gričev 
(G.U.B.I.O.C.E) 

Izzivi upravljanja s termalno vodo v okrožju Abano-

Montegrotto 

(v angleščini) 
 

15.00 – 15.30 Razprava med govorci in vprašanja javnosti 
 

 

15.30 – 16.00  Zaključek in odmor s kavo (v prostorih dogodka) 
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