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POVZETEK 

Uspešno podjetje se mora razlikovati od konkurence, če želi pridobiti in zadovoljevati potrebe 

in pričakovanja ciljnih uporabnikov. Še posebej je to pomembno za zdravilišča, ki ponujajo 

zdraviliške storitve, ki vključujejo naravne zdravilne dejavnike. In prav naravni zdravilni 

dejavniki so lahko konkurenčna prednost in element razlikovanja od konkurence, ki jih tržimo 

kot ključni element za konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki. V empiričnem delu 

diplomske naloge sem obravnavala vključevanje naravnih zdravilnih dejavnikov v ponudbo 

Thermane Laško. Pregledala in opravila sem analizo njihove preventivne in kurativne 

ponudbe. Z analizo sem ugotovila, da ima Thermana Laško edinstveno ponudbo, ki se 

razlikuje od konkurenčne in da v ponudbo vpeljuje tudi naravne zdravilne dejavnike. Vse to 

dokazuje, da se v Thermani Laško želijo razlikovati od konkurence in biti s svojo ponudbo 

tekočem s trendi ter jo nenehno izboljševati. 

Ključne besede: naravni zdravilni dejavniki, velnes, preventivna in kurativna ponudba, 

zdraviliški turizem, zdraviliška turistična ponudba, trženje zdraviliške ponudbe 

  



SUMMARY 

A successful company must differ from the competition if it wants to gain and satisfy the 

needs and expectations of its target users. This is especially important for spas which offer 

spa/health services and integrate natural healing factors. Furthermore, these natural healing 

factors can be a competitive advantage and an element of differentiation from the 

competition, which we can market as the key element for competitive advantage before other 

providers. In the practical part of this thesis, I discussed the integration of natural healing 

factors into the offer of Thermana Laško. Moreover, I examined and analysed preventive and 

curative offers. Through the analysis, I found, that Thermana Laško has unique offers which 

differ from the competition and that they integrate their natural healing factors into their 

offers. All this proves that Thermana Laško wants to differ themselves from the competition. 

In addition, they want to keep their offers on track with the upcoming trends, and keep 

improving them. 

Key words: natural healing factors, wellness, preventive and curative offers, spa tourism, spa 

tourism offers, marketing of spa offers 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema, namena in ciljev naloge 

V turizmu je uspešno delovanje podjetja, oziroma posameznih storitev, odvisno predvsem od 

uporabnikov oziroma potencialnih kupcev. Vsak posameznik ima različne preference in 

pričakovanja, vendar pa lahko te posameznike združimo v skupine oziroma segmente, glede 

na podobna mnenja, ki si jih le-ti delijo. Ker želijo zdraviliška podjetja oblikovati storitve 

oziroma programe, ki bodo uspešni na trgu, morajo ugotoviti kakšne so potrebe in 

pričakovanja njihovih ciljnih gostov. Vključevanje naravnih zdravilnih dejavnikov je lahko 

njihova velika konkurenčna prednost. 

V tej diplomski nalogi sem na primeru Thermane Laško obravnavala problem, kako slovenska 

zdravilišča vključujejo naravne zdravilne dejavnike v svojo ponudbo. S tem sem želela 

ugotoviti kakšne strategije pri tem uporabljajo. 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, kakšen vpliv imajo naravni zdravilni dejavniki na 

oblikovanje ponudbe z vidika konkurenčne prednosti. Naravni zdravilni dejavniki imajo 

zdravilne učinke na različne bolezni in težave. Spoznati sem želela kako so naravni zdravilni 

dejavniki integrirani v zdraviliško ponudbo v Thermani Laško, z vidika njihove konkurenčne 

prednosti. Če poznamo učinke naravnih zdravilnih dejavnikov, lahko zdraviliško podjetje le-

te vključi v svoje trženjske aktivnosti. Z naravnimi zdravilnimi dejavniki lahko pritegne 

specifične ciljne skupine in poveča njihovo zvestobo.  

Cilji teoretičnega dela naloge: 

• predstaviti naravne zdravilne dejavnike; 

• opredeliti naravne zdravilne dejavnike glede na slovensko zakonodajo; 

• opredeliti posebnosti zdraviliškega turizma; 

• predstaviti zdraviliško turistično ponudbo; 

• predstaviti vključevanje naravnih zdravilnih dejavnikov v trženje zdraviliške ponudbe z 

vidika konkurenčne prednosti. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

• analizirati ponudbo Thermane Laško z vidika vključevanja naravnih zdravilnih 

dejavnikov; 
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• raziskati, kako dodatno tržiti naravne zdravilne dejavnike in kako bi jih lahko v Thermani 

Laško še vključili v svojo ponudbo. 

1.2 Hipoteze naloge 

Postavila sem tudi nekaj osnovnih hipotez, ki sem jih v procesu analize v diplomski nalogi 

potrdila ali ovrgla. 

H1: Predpostavljam, da se v Thermani Laško želijo razlikovati od konkurence, zato v svojo 

ponudbo vključujejo vsaj en naravni zdravilni dejavnik. 

H2: Predpostavljam, da je naravni zdravilni dejavnik vključen v več kot polovico zdraviliške 

ponudbe v Thermani Laško.  

H3: Predpostavljam, da v Thermani Laško želijo razširiti svojo zdraviliško ponudbo z boljšim 

izkoriščanjem in vključevanjem trenutnih naravnih zdravilnih dejavnikov. 

1.3 Metode dela 

Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila: 

• metodo študije strokovne literature, tako primarnih kot sekundarnih virov; 

• metodo komparacije, s katero bom primerjala različne vire; 

• metodo kompilacije, s katero bom povzemala avtorje; 

• metodo statističnih obdelav, s pomočjo katere bom obdelala rezultate analize; 

• metodo lastnega opažanja in zaznavanja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Omejitve niso bile predvidene, saj so predvidene metode dela prostorsko omejene na 

Slovenijo, ustrezno literaturo za študij strokovne literature sem si zagotovila oziroma je 

dostopna preko svetovnega spleta. 

  



11 

2 NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI 

2.1 Opredelitev pojmov 

Zdravje je dinamičen proces telesnega, duševnega in duhovnega dobrega počutja, brez motenj 

v delovanju organizma, med ljudmi in v okolju, v katerem posameznik nenehno išče 

ravnotežje ter tako optimira svoje dobro počutje (Opredelitev WHO 1947) (Gojčič, 2011b, str. 

11) 

Naravni zdravilni dejavniki imajo status naravnega zdravilnega sredstva, če omogočajo 

odpravljanje določenih zdravstvenih težav in delujejo sproščujoče na celoten organizem. Vsa 

naravna zdravilna sredstva morajo biti klinično preizkušena, zagotovljeni pa morajo biti tudi 

ustrezni sanitarno-tehnični pogoji za njihovo koriščenje. V postopku verifikacije se 

ugotavljajo in dokazujejo ustrezni zdravilni učinki, metode in tehnike pa so odvisne od vrste 

naravnega zdravilnega dejavnika oziroma od predvidenega terapevtskega postopka uporabe (t. 

i. balneološke študije za možnost uporabe pri kopelih, pitju, inhalaciji, oblogah itd.). 

Zdravilna učinkovitost voda se ugotavlja na temelju ustreznih kemijskih analiz, raziskav in 

študij, verifikacijo naravnega zdravilnega sredstva pa podeli Ministrstvo za zdravje (Gojčič, 

2011a, str. 19). 

Pogoji za ustanovitev naravnega zdravilišča so (Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o 

naravnih zdraviliščih, 1965, 15. člen):  

• pridobljena verifikacija naravnega zdravilnega sredstva, 

• definirane indikacije in kontraindikacije, 

• izpolnjeni strokovni in tehnični pogoji opreme in kadrov.  

Za naravna zdravilna sredstva se štejejo voda, blato, pesek, plini in klima, če jim je v skladu z 

določbami tega zakona priznana lastnost naravnega zdravilnega sredstva (Zakon o naravnih 

zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih, 1965, 2. člen). 

2.1.1 Klima 

Pri klimatskem zdravljenju moramo telo dnevno več tednov zapored izpostavljati režimu 

natančno doziranih meteoroloških razmer v čistem zraku, brez alergenov in obremenilnih 

vplivov, kot je na primer vročina. Dražljaji, ki sprožajo prilagajanje so: UV sevanje, vidna 
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svetloba, zmanjšan delni pritisk kisika v višje ležečih krajih (nad 1600 m nadmorske višine), 

veter in nizka temperatura zraka (Cegnar, 2001, str. 27). 

Seveda moramo biti pri uporabi pojma “dražljaj” previdni, saj je, na primer, veter v gorah ob 

nizki temperaturi zraka močan dražljaj, ob vročih dneh pa nam v nižinah pomaga prenašati 

vročino in deluje blažilno (Cegnar, 2001, str. 27). 

Veliko zdravilišč leži v sredogorju, kjer se pacienti izognejo obremenilnim učinkom nižinske 

klime, vendar klimatske razmere niso dovolj izrazite, da bi že samo bivanje v sredogorski 

klimi neposredno zagotavljalo izboljšanje zdravstvenega stanja. Zato se je v nemških 

sredogorskih zdraviliščih razvila moderna oblika klimatske terapije, s katero paciente 

nadzorovano izpostavljajo vremenskim dražljajem. Za izvajanje klimatske terapije 

uporabljamo različne tehnike, to so (Cegnar, 2001, str. 27): 

• klimatska terenska kura, 

• počitek na svežem zraku (znan tudi pod imenom ležala kura) in zračne kopeli, 

• helioterapija. 

2.1.2 Mineralna voda 

Mineralne vode so po definiciji tiste naravne vode, ki vsebujejo najmanj 1000 mg raztopljene 

trdne snovi in/ali 250 mg naravno raztopljenega CO2 v litru vode. Če mineralne vode 

vsebujejo vsaj 1000 mg prostega raztopljenega CO2 na liter, jih dodatno imenujemo tudi 

kislice - kisle vode. Vode, ki vsebujejo za zdravje pomembne elemente v določenih količinah, 

imajo v opisu imena to posebej navedeno (Tepeš, 2001, str. 36). 

Mineralne vode uporabljamo v zdravstvene namene kot pitne kure, kopeli in inhalacije. V 

Sloveniji uporabljamo v namene pitnih kur mineralni vodi Donat Mg v Zdravilišču Rogaška 

Slatina in Zdravilni vrelec v Zdravilišču Radenci (Tepeš, 2001, str. 39). 

2.1.3 Peloidi 

Peloid (pelos, gr. = blato, mulj) je rahli produkt drobno zrnate strukture, ki je nastal med 

geološkimi procesi. Sestavljen je iz organskih in anorganskih snovi. Pomešan z vodo se v 

medicini uporablja za obloge in kopeli. Definicijo za peloid je leta 1937 uvedlo Mednarodno 

društvo za medicinsko hidrologijo (ISMH) na zborovanju v Wiesbadnu in jo na zborovanju v 

Daxu leta 1949 dopolnilo, tako da se danes glasi tako:  
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Peloidi so naravni produkti, sestavljeni iz mešanice mineralne, morske ali jezerske 

vode z organskimi ali anorganskimi snovmi, ki so nastale z geološkimi ali biološkimi 

procesi in se uporabljajo v terapijah v obliki oblog ali kopeli. Med anorganske 

sestavine spadajo gline, kremenec, dolomit, pesek, silikatni material, lapor in soli, ki 

se nahajajo v mineralnih vodah. Med organske sestavine pa spadajo razpadni produkti 

živalskih in rastlinskih organizmov, ki so sestavljeni iz alg, bakterij in produktov 

njihovega metabolizma (Kužnar Jugovar, 2001, str. 45). 

2.1.4 Termomineralne vode za kopeli in inhalacije 

Termomineralne vode so naravna zdravilna sredstva. Metode in načine zdravljenja z njimi 

uporabljajo v zdraviliščih samostojno ali skupaj z ostalimi postopki zdravljenja. Med seboj se 

razlikujejo po temperaturi, količini in vrsti raztopljenih snovi (Krelj, 2001, str. 53). 

Naravna mineralna voda vsebuje 1 g/l naravno raztopljenih mineralnih snovi. Termalna voda 

je naravna voda, ki ima temperaturo več kot 20 stopinj C. Glede na količino raztopljenih 

trdnih snovi v vodi so termalne vode (Krelj, 2001, str. 53): 

• termomineralne, 

• akratotermne. 

Glede na temperaturo delimo mineralne vode na (Krelj, 2001, str. 53): 

1. hipotermalne s temperaturo od 20 – 34 stopinj C; 

2. izotermalne (homeo) s temperaturo od 34 – 38 stopinj C; 

3. hipertermalne s temperaturo več kot 38 stopinj C. 

Pri zdravljenju uporabljamo vode za kopeli, inhalacije in pitje (Krelj, 2001, str. 53). 

2.1.4.1 Slanica 

Voda, v kateri je raztopljenega 5,5 g natrija in 8,5 g klorida na kg, je slanica (Krelj, 2001, str. 

58).  

Omenjena koncentracija ustreza 1,4 % raztopini kuhinjske soli. Slanica lahko vsebuje poleg 

natrijevega klorida še jod, bron, H2S, CO2. Koncentracija mineralov lahko variira. Slanica 

vpliva na kožno ožilje, povzroča hiperemijo, povečata se sinteza proteinov in izločanje 

želodčnega soka, peristaltika in občutljivost na UV-žarke. Natrijev klorid se slabo resorbira 
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skozi kožo, zato depozite v koži najdemo še nekaj dni po končani terapiji. Slanico 

uporabljamo tudi za kopeli in izpiranja (Krelj, 2001, str. 58). 

2.2 Slovenska naravna zdravilišča 

Slovenija se uvršča med dežele z nadpovprečno razvitim zdraviliškim turizmom, ki ustvarja 

eno tretjino prenočitev v turističnem prometu Slovenije, oziroma kar 42 % vseh nočitev, ki jih 

ustvarimo Slovenci v Sloveniji (Praktični vodnik za upokojence, 2007, str. 154). 

Poleg klasične zdraviliške ponudbe, ki je z delom kapacitet še vedno vključena v javno 

zdravstveno mrežo v obliki stacionarnega in ambulantnega zdraviliškega zdravljenja, 

ambulantne fizioterapije ter različnih specialističnih diagnostičnih dejavnosti oziroma 

obnovitvene rehabilitacije, v zdraviliščih ponujajo tudi programe za lajšanje zdravstvenih 

težav, možnosti za preživetje oddiha in sprostitve ob blagodejnih učinkih in različnih naravnih 

dejavnikih, pa tudi preventivne programe, ki jih v zadnjih letih popularno imenujemo velnes, 

medicinski velnes, anti-aging oziroma preprosto – skrb za zdravje in vitalnost (Praktični 

vodnik za upokojence, 2007, str. 154). 

V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč je 15 zdravilišč: Terme Čatež, Terme Dobrna, 

Terme Dolenjske Toplice, Thermana Laško, Terme Lendava, Terme 3000 Moravske Toplice, 

Terme Olimia, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Zdravilišče Rogaška, Talaso Strunjan, Terme 

Šmarješke Toplice, Terme Topolšica, Terme Zreče in Istrabenz Turizem Portorož (Praktični 

vodnik za upokojence, 2007, str. 154). 
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Slika 1: Naravni zdravilni dejavniki v slovenskih zdraviliščih 

(http://www.slovenia-terme.si/ponudba/zdravje/naravni-zdravilni-dejavniki/) 
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Slika 2: Indikacije slovenskih naravnih zdravilišč 

(http://www.slovenia-terme.si/ponudba/zdravje/indikacije/) 
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3 TRŽENJE ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA 

3.1 Posebnosti zdraviliškega turizma 

Zdraviliški turizem zajema skupnost odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja bivanja 

spodbujajo, stabilizirajo in po potrebi vzpostavljajo človekovo telesno, duševno in socialno 

dobro počutje z uporabo naravnih zdravilnih sredstev in zdravstvenih storitev (Gojčič, 2011a, 

str. 15). To potrjuje tudi Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih (Zakon o naravnih zdravilnih 

sredstvih in o naravnih zdraviliščih, 1965, 13. člen). 

Gojčičeva (2005, str. 77) pravi, da ima, v primerjavi z drugimi oblikami turizma,zdraviliški 

turizem po mnenju J. Planine nekaj posebnosti: 

• osrednji del povpraševanja in ponudbe so zdravstvene storitve; 

• povpraševanje je v večji meri odvisno od potreb po zdravstvenih storitvah in od 

razpoložljivih finančnih sredstev in ne toliko od cene zdravstvenih storitev (cenovna 

elastičnost povpraševanja je manjša); 

• zdraviliško-turistična ponudba je izrazito toga (visoki stroški za izgradnjo infrastrukture in 

opreme, omejenost na termalno območje); 

• nekoč so bila sredstva zdravstvenih zavarovalnic osnovni vir financiranja stroškov 

zdraviliškega zdravljenja, danes se ta delež bistveno zmanjšuje na račun prispevkov 

zdraviliških gostov samih; 

• povprečna doba bivanja v zdraviliščih je daljša; 

• sezonska nihanja so manjša; 

• izkoriščenost zmogljivosti je vse večja. 

Gojčičeva (2005, str. 77–78) meni, da ima zdraviliški turizem pomembno in specifično vlogo 

v okviru svetovnega turizma, kar je poudaril tudi S. E. Spivack, ki med prednostmi in 

vzajemnimi učinki omenja naslednja dejstva: 

• zdraviliški turizem pomaga državam in krajem oblikovati in dopolnjevati njihovo splošno 

turistično ponudbo in jim izboljšati položaj na spreminjajočem se trgu; 

• zdraviliški turizem zajema goste z višjim socialno-ekonomskim statusom, zato lahko 

pripomore k večji povprečni porabi na gosta; 

• zdraviliški turizem ima ob križarjenjih največji delež stalnih gostov, ki znaša ponekod 

celo 69 %; 
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• zdraviliški turizem omogoča hitro obnavljanje obstoječih zmogljivosti, kar ugodno vpliva 

na ekonomski položaj okolja in države; 

• zdraviliški turizem spodbuja zaposlovanje lokalnega prebivalstva in s tem izboljšuje 

socialno-ekonomski položaj območja in države; 

• zdraviliški turizem lahko prispeva k vzdrževanju značilnosti okolja in ohranjanju naravnih 

virov, kot so naravni vrelci, jezera, lagune in morja; 

• zdraviliški turizem lahko pripomore k zmanjševanju zdravstvenih stroškov, ki v strukturi 

BDP nenehno naraščajo. 

3.2 Zdraviliško-turistična ponudba 

Gojčičeva (2011a, str. 18) navaja, da obstajajo naslednja področja delovanja zdraviliškega 

turizma, ki jih je poudaril tudi Kasper: 

• kurativni zdraviliški turizem, 

• rehabilitacijski zdraviliški turizem, 

• preventivni zdraviliški turizem, 

• zdraviliški turizem kot del ostalih oblik turizma (počitniški, poslovni, športni turizem). 

Po Mascheju zdraviliško-turistična ponudba zajema (Gojčič, 2011a, str. 16): 

• zdravstvene storitve (kopeli, inhalacije, obkladke, masaže, telovadba, elektromasaže in 

druge storitve); 

• prenočitvene zmogljivosti, ki predstavljajo temeljni del ponudbe zdravilišč oziroma 

zdraviliških krajev; 

• prehrano gostov; 

• športno-rekreacijske objekte; 

• ustvarjanje zdraviliške »klime« (zdraviliški park, predavanja strokovnjakov); 

• posebne prireditve (kulturne in športne prireditve, zabavni programi, kongresi). 

Med oblike zdraviliško-turistične ponudbe prišteva Gojčičeva (2011a, str. 16): 

• toplice, terme, 

• slatinsko zdravilišče, 

• talasocenter, 

• klimatsko zdravilišče, 

• blatne, žveplene, naftne toplice, 

• termalno kopališče, 
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• velneški (spajevski) center oziroma medicinski velneški center. 

Gojčičeva (2011a, str. 27) navaja, da glede na geografski vidik razlikujemo naslednje zvrsti 

zdraviliškega turizma: 

• romanski tip zdravilišča – terme, tallassocenter 

(mehki tip zdravilišča – fango, kopeli, inhalacije, masaže) – Italija, Španija, Francija, 

Slovenija idr.; 

• germanski tip zdravilišča -  Kurort, Helibad 

(razvejan sistem bolnišničnih blagajn, Begriffsbestimmungen – Quality standards, DIN 

norme, 1.000 mg/l …) – Avstrija, Nemčija, Slovenija idr.; 

• vzhodnoevropski tip zdravilišča – toplice, lazne 

(rehabilitacijski centri, klasično zdraviliško zdravljenje) – Madžarska, Češka, Slovaška, 

Hrvaška, Rusija idr.; 

• angleško-ameriški tip zdravilišča – health resort, spa center, wellness center 

(velneška filozofija, lepotni programi, zunaj zdravstvenega sistema) – Velika Britanija, 

tudi ZDA, Kanada, Nova Zelandija idr. 

Kot je razvidno iz geografske razdelitve zdraviliškega turizma, sta se v Sloveniji ustalila dva 

tipa zdravilišč, in sicer romanski ter germanski tip. Tako tudi Gojčičeva (2011a, str. 30) 

navaja, da vzporedno z balneologijo oziroma balneomedicino, ki se izvaja v celotni Sloveniji, 

potekajo tudi sorodni postopki zdravljenja in rehabilitacije v obmorskih zdraviliščih, 

imenovani talasoterapija. 

3.3 Vključevanje naravnih zdravilnih dejavnikov v trženje zdraviliške ponudbe 

3.3.1 Zdravilni učinki vod 

Zdravilni učinki izvirskih in termalnih voda so znani že od začetka človeške zgodovine, saj se 

kot pomemben dejavnik uporabljajo v medicini in zdravilstvu. V številnih kulturah vodi in 

njenim zdravilnim učinkom pripisujejo velik pomen in jo obravnavajo kot glavno zdravilko 

različnih bolezni. Sodobna medicina se vedno bolj prepleta in dopolnjuje s starimi, 

tradicionalnimi načini zdravljenja. V nekaterih razvitejših državah učinke zdravilne vode že 

priznavajo v uradni medicini (http://www.slovenia-terme.si/ponudba/zdravje/naravni-

zdravilni-dejavniki/zdravilni-ucinki-vod/).  
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Slovenija ima 87 naravnih termalnih izvirov s temperaturo vode od 32 do 73 stopinj C, vendar 

izkorišča le dobro četrtino le-teh. Blagodejnost in zdravilne učinke voda zaokrožujejo 

edinstvene naravne danosti. Vsa zdravilišča jih uporabljajo pri rehabilitaciji gibalnega in 

živčnega sistema ter stanj po poškodbah in operacijah gibalnega aparata. Termalne vode se 

uporabljajo tudi v športno-rekreativne namene, za sprostitvene in očiščevalne savne ali za 

pomlajevalne kopeli (http://www.slovenia-terme.si/ponudba/zdravje/naravni-zdravilni-

dejavniki/zdravilni-ucinki-vod/). 

 

Slika 3: Primer uporabe termalne vode Thermana Laško 

(https://www.pinterest.com/pin/343681015284967186/) 

3.3.2 Mineralna voda 

Mineralne vode so naravne vode, ki vsebujejo najmanj 1000 miligramov raztopljene trdne 

snovi in/ali 250 mg naravno raztopljenega CO2 v litru vode. Pravilnik o naravni mineralni in 

izvirski vodi določa, da ima naravna mineralna voda svoj izvor v podzemnem vodnem viru, je 

čista in lahko ima določene učinke, ki so ugodni za zdravje in izhajajo iz vsebnosti mineralov. 

Če mineralne vode vsebujejo vsaj 1000 mg prostega raztopljenega CO2 na liter, pa jih 

imenujemo kislice ali kisle vode (http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-

properties/cold-and-drinkable-mineral-water/).  
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V Sloveniji uporabljamo v namen pitnih kur hladni mineralni vodi Donat Mg v Rogaški 

Slatini in Zdravilni vrelec v Radencih. Od vseh zdravilnih voda, ki smo jih raziskali je Donat 

Mg najbolj raziskana hladna pitna mineralna voda v Evropi. Ima zdravilni vpliv na prebavila 

in črevesje, medtem ko radenska voda ugodno vpliva na kristalizacijo seča (http://en.slovenia-

terme.si/offer/health/natural-healing-properties/cold-and-drinkable-mineral-water/). 

 

Slika 4: Donat Mg; primer mineralne vode 

(http://www.glitter.si/blagodejni-ucinki-po-enem-tednu-detox-kure-z-donatom-mg/) 

3.3.3 Termomineralna voda 

Ob vrelcih mineralne vode vre iz zemlje tudi termo-mineralna voda. Te vrtine so posejane na 

obeh bregovih Mure, tam, kjer so geologi mislili, da bodo zajeli nafto. Namesto nje je iz 

zemlje privrela termo-mineralna voda, katere značilnosti so odvisne od globine vrtin in 

sestave tal. Voda je slanega okusa in po vonju spominja na nafto (http://en.slovenia-

terme.si/offer/health/natural-healing-properties/thermo-mineral-water/).  

Takšna voda je še posebej primerna za preventivo in zdravljenje bolezni gibalnega sistema. V 

Lendavi izvira še fosilna hiper-termalna voda z veliko parafina. Termo-mineralno vodo so 

včasih uporabljali tudi za zdravljenje mrzlice, glavobola, bolezni ušes, nosu, grla, pri 

prebavnih motnjah in boleznih žolča ter jeter (http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-

healing-properties/thermo-mineral-water/). 
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Slika 5: Primer kopeli s termo-mineralno vodo 

(http://www.thermana.si/sl/wellness/wellness-spa-center/) 

3.3.4 Morski produkti 

Koristni učinki morske vode in morske soli na kožo in njena unikatna terapevtsko lepotna 

moč so znani že od starodavnih časov. Z uporabo morske soli v domači kopalnici dosežemo 

učinkovito absorbiranje bogatih mineralov in organskih snovi iz morja v naše telo. Prav tako 

sol pozitivno deluje na sproščanje napetih mišic, solna kopel pa pripomore tudi k pomiritvi in 

sproščanju telesa (http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-properties/sea-

water-and-brine/). 

Do danes so morska voda, solinsko blato in slanica cenjeni produkti v velneških in spajevskih 

centrih na slovenski obali. Slanica zaradi ohranjene prvobitne učinkovitosti velja za pravi 

eliksir za kožo. Pridobljena je le na naraven način in bogata z minerali broma, joda ter 

magnezija, hkrati pa ne vsebuje umetnih dražilnih mineralnih olj (http://en.slovenia-

terme.si/offer/health/natural-healing-properties/sea-water-and-brine/). 

 

Slika 6: Solinsko blato 

(http://www.en-spa.eu/2012/03/balneologija-nekoc-danes-in-jutri/) 
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3.3.5 Klima 

Spoznanje, da klima lahko vpliva na zdravje ljudi, je možno zaslediti že pri starih 

civilizacijah. Že Rimljani in Perzijci so se selili iz velikih mest v klimatsko bolj prijetno 

okolje letnih rezidenc (http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-

properties/climate/).  

Za izvajanje klimatskih terapij so primerni morska, gorska in visokogorska klima. Klimatska 

terapija se uporablja predvsem za zdravljenje bolezni dihal, alergij in kožnih bolezni. Ob 

pravem doziranju dražljajev je morska klima priporočljiva tudi za zdravljenje srčno-žilnih 

bolezni, v primerih prekomerne izčrpanosti, prav tako tudi pri težavah lokomotornega sistema 

(http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-properties/climate/). 

 

Slika 7: Talaso Strunjan; primer morske klime 

(http://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/strunjan/) 

3.3.6 Aerosoli 

Dihala so izpostavljena številnim škodljivim snovem in mikroorganizmom iz zraka. Zato so 

bolezni dihal, še posebej pri otrocih, najbolj pogoste akutne in kronične bolezni. Naravna 

zdravilišča bolnikom nudijo tako imenovano inhalacijsko terapijo z aerosoli 

(http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-properties/inhalation-aerosols/).  

Inhalacijska terapija je vnašanje zdravilnih substanc – aerosolov – v telo z vdihavanjem. 

Aerosoli so izredno majhni delci razpršene tekočine ali zdravilne substance. Z inhalacijami 

vodnih hlapov želijo v naravnih zdraviliščih bolnikom  ovlažiti sluznico dihalnih poti in tako 

olajšati izkašljevanje. V obliki aerosolov inhalirane zdravilne snovi blagodejno delujejo na 
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dihala. Dan danes imamo na voljo različne tipe inhalatorjev, ki vsak na specifičen način 

razprši zdravilne snovi (http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-

properties/inhalation-aerosols/). 

 

Slika 8: Inhalacijska terapija aerosoli 

(http://www.lifeclass.net/si/terme-wellness/thalasso-center) 

3.3.7 Zdravilno blato in mineralni peloidi 

V zdraviliščih številne bolezni zdravijo tudi z mineralnimi peloidi, zato jim je v veliko pomoč 

tudi zdravilno blato. Peloidi so naravni produkti, sestavljeni iz mešanice mineralne, morske 

ali jezerske vode z anorganskimi ali organskimi snovmi, ki so nastale z geološkimi ali 

biološkimi procesi. Uporabljajo se v terapijah v obliki zdravilnih blatnih oblog ali kopelih 

(http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-properties/therapeutic-mud-and-

mineral-peloids/). 

Obmorska zdravilišča uporabljajo poleg naštetega še solinske peloide ali tako imenovan 

fango. Ta nastaja na solinskih poljih ob zorenju jedilne soli ter izhlapevanju morske vode. Za 

lepšo kožo in lažje dihanje uporabljajo še slanico, pomešano s kraško ilovico, ki se spremeni 

v mehko blato. Morsko in zdravilno solinsko blato je drobno zrnato, podvrženo oksidaciji, 

zato ga v depojih pokrijejo s slojem slanice, ki preprečuje sušenje. Zdravilno blato se 

uporablja predvsem za zdravljenje revmatskih in dermatoloških bolezni (http://en.slovenia-

terme.si/offer/health/natural-healing-properties/therapeutic-mud-and-mineral-peloids/). 
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Slika 9: Blatna ali fango obloga 

(http://www.savamedical.si/packages/fango-obloge) 

3.3.8 Šota 

Šota ima blagodejne in zdravilne učinke na vse vrste bolezni. Je organski peloid, ki je 

značilen za Zreško Pohorje. Šoto iz te regije ocenjujejo na starost 10.000 let. Uporabo šote v 

zdravilne namene priporočajo pri bolezni gibal, ginekoloških in uroloških boleznih, prav tako 

tudi pri motnjah menstrualnega ciklusa in zdravljenju sterilnosti. Kot organski peloid, se šota 

uporablja kot kopel ali obloga (http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-

properties/peat/).  

Nekatera naravna zdravilišča nudijo posebno barjansko oziroma pohorsko šotno kopel. 

Posebne šotne kopeli se priporočajo pri vseh sistemskih obolenjih. Obloge se položijo 

direktno na obolele dele telesa. Šoto segrejejo na približno 35 – 40 °C, tako da s tem počasi 

dovaja toploto. Terapija s šoto traja 20 minut in ima blagodejni vpliv na obolele dele telesa 

(http://en.slovenia-terme.si/offer/health/natural-healing-properties/peat/). 
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Slika 10: Obloga iz šote 

(http://www.terme-zrece.eu/si/zdravje-in-wellness/zdravilni-faktorji) 
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4 ANALIZA VKLJUČEVANJA NARAVNIH ZDRAVILNIH 

DEJAVNIKOV V PONUDBO THERMANE LAŠKO 

4.1 Predstavitev Thermane Laško 

Thermana d.d. Laško, kot družba dobrega počutja, želi postati eno pomembnejših slovenskih 

turističnih podjetij, ki v svoji ponudbi uveljavlja kakovost bivanja, kulturo zdravega načina 

življenja in je kot zdravilišče posebej namenjeno ljudem, ki imajo težave z gibanjem ali bi se 

tem težavam želeli izogniti (http://www.thermana.si/sl/o-podjetju/vodstvo-vizija-poslanstvo/). 

Svojo poslovno strategijo uveljavlja skozi naslednje programe: 

• medicinski programi, ki zajemajo: 

o osnovno zdravstvo 

o specialistično ambulantno dejavnost 

o preventivo 

o medicinsko rehabilitacijo 

o obnovitveno rehabilitacijo; 

• kopališki in velneški programi; 

• oskrba starejših; 

• poslovni, kongresni in seminarski turizem; 

• turistično izhodišče za spoznavanje Slovenije; 

• druge programe hotelirstva, gostinstva in turizma (http://www.thermana.si/sl/o-

podjetju/vodstvo-vizija-poslanstvo/). 

Thermana d.d. oblikuje naslednje tri profitne centre: 

• Zdravilišče Laško z enotami medicina, velnes, hotel in gostinstvo; 

• Thermana Park z enotami termalni center, velneški oz. spajevski center, hotel, gostinstvo 

in kongres; 

• Dom starejših Laško (http://www.thermana.si/sl/o-podjetju/vodstvo-vizija-poslanstvo/). 
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Slika 11: Thermana Laško 

(http://www.thermana.si/uploads/media/panorama-zdravilisce-lasko.jpg) 

4.2 Izvedba analize vključevanje naravnih zdravilnih dejavnikov v Thermani Laško 

4.2.1 Namen in cilji, hipoteze analize 

Namen analize je ugotoviti, ali ima Thermana Laško v svojo zdraviliško ponudbo vključene 

naravne zdravilne dejavnike in v primeru, da so v ponudbi prisotni, kateri so.  

Cilj analize: 

• Ugotoviti delež ponudbe, kjer so prisotni različni naravni zdravilni dejavniki. 

Hipoteze analize: 

H1: Predpostavljam, da se v Thermani Laško želijo razlikovati od konkurence, zato v svojo 

ponudbo vključujejo vsaj en naravni zdravilni dejavnik. 

H2: Predpostavljam, da je naravni zdravilni dejavnik vključen v več kot polovico zdraviliške 

ponudbe v Thermani Laško.  

H3: Predpostavljam, da v Thermani Laško želijo razširiti svojo zdraviliško ponudbo z boljšim 

izkoriščanjem in vključevanjem trenutnih naravnih zdravilnih dejavnikov. 
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4.2.2 Načrtovanje analize in oblikovanje meril 

V analizo sem zajela celotno zdraviliško ponudbo Thermane Laško in jo za lažji pregled po 

namenu uporabe razdelila na preventivno in kurativno ponudbo. Med naravnimi zdravilnimi 

dejavniki sem se omejila le na tiste, ki jih premore Thermana Laško (termomineralna voda, 

zdravilno blato in mineralni peloidi). 

4.2.3 Izvedba analize 

Tabela 1: Prisotnost naravnih zdravilnih dejavnikov v preventivni ponudbi 

(Thermana Laško, 2014) 

  Naravni zdravilni dejavniki   

 

Ponudba  

Termominer

alna voda 

Zdravilno blato 

in mineralni 

pelodi 

Skupaj 

NZD  

Masaže 

Masaža za bodoče mamice     0  

Medeno mlečna masaža s 

pilingom     0  

Medeno mlečna masaža     0  

Indijska masaža glave     0  

Masaža s toplimi zelišči     0  

Masaža z medom     0  

Aroma masaža     0  

Shiatsu masaža     0  

Masaža z vročimi kamni     0  

Masaža za sprostitev nog     0  

Limfna drenaža     0  

Terapevtska masaža     0  

Klasična masaža     0  
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Dotik petih elementov x   1  

Stone terapija     0  

Lomi lomi     0  

Klinična aromaterapija po Eve 

Taylor     0  

Refleksno - conska masaža stopal     0  

Športna masaža     0  

Wellness masaža     0  

Masaža Kakavovo doživetje     0  

Vrelec mladosti x   1  

Thai - piling telesa in masaža z 

mlekom     0  

Thai - masaža za nosečnice     0  

Thai - masaža glave in vratu     0  

Thai - masaža hrbta s toplimi 

zelišči in aromatičnimi olji     0  

Thai - masaža s toplim 

kokosovim oljem     0  

Thai - protistresna masaža      0  

Thai - tradicionalna tajska masaža 

z aromatičnimi olji     0  

Thai - masaža z aromatičnimi olji     0  

Thai - tradicionalna tajska masaža     0  

Pivovska wellness masaža     0 2 

Kopeli 

Pivovska wellness - kopel x   1  

Kokosove sanje x   1  
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Apolonova kopel x   1  

Dianina kopel x   1  

Zlata kopel x   1  

Čokoladne sanje x   1  

Jasminova kopel x   1  

Tropska pravljica x   1  

Medeno sadni objem x   1  

Poezija ljubezni x   1  

Rock'n roll ljubezni x   1  

Gambrinusova kopel x   1 12 

Nega 

obraza 

Spa teen nega obraza     0  

Specialna maska obraza     0  

Čiščenje in maska obraza     0  

Doživetje aromaterapije     0  

Lifting nega Esutoxom     0  

Nega okoli oči     0  

Mladostna vitalnost za moške     0  

Specialna nega s kaviarjem     0  

Popolna osvežitev obraza     0  

Maska in masaža obraza - 

Afrodita     0  

Klasična nega obraza - Afrodita     0  

Mini osvežitev obraza     0  

Nega mlade aknaste kože     0  
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Naravna maska in masaža obraza     0  

Globinsko čiščenje obraza     0  

Barvanje obrvi in trepalnic     0  

Luxus podaljševanje trepalnic     0  

Make up     0  

Medeno - mlečna luksuzna nega 

obraza     0  

Medeno - mlečna osvežilna nega 

obraza     0  

Pomladno poletna nega obraza     0  

Jesensko zimska nega obraza     0  

Pršenje s kisikom     0  

Masaža in maska obraza s 

kisikom     0  

Nega obraza za moške     0  

Aroma - expert Hidra Force     0  

Aroma - expert Pureness     0  

Aroma - expert Divine Nutrition     0  

Anti - age Prolagen lift     0  

Anti - age Excellence de lage     0  

Harmonie Calm - nega z 

globinskim čiščenjem in 

pomiritev     0 0 

Nega 

telesa 

Antistresna nega z morskim 

blatom   x 1  

Anticelulitna nega z izvlečki 

zelene kave     0  
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Nega za utrujene in težke noge     0  

Lumafirm masaža za telo     0  

Anti age nega telesa s papajo in 

ananasom     0  

Tropski anti-age piling telesa     0  

Ultrazvok ali mikrotokovi     0  

Biostimulacija     0  

Kavitacija     0  

Kraljevska pedikura x   1  

Klasična pedikura     0  

Manikura     0  

Depilacija     0  

SLIM EFFECT nega telesa proti 

strijam in celulitu     0  

ANTI-AGE učvrstitvena nega 

zrele kože     0  

Gelish     0  

Watqi     0  

Bownova terapija     0  

Medeno razstrupljanje telesa     0  

Piling telesa     0  

Aromawickel     0  

Nega za bodoče mamice     0 2 

Ajurvedsk

i tretmaji 

Mukha Lepanam     0  

Abhyangam     0  
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Mutta Kizhi     0  

Lavana Kizhi     0  

Naranga Kizhi     0  

Podi Kizhi     0  

Takra Dhara     0  

Udvarthanam     0  

Dhanyamla Dhara     0  

Sprostilna masaža     0  

Garshan s kristali soli     0  

Zdravilna parna kopel     0  

Ayurveda masaža     0  

Pomlajevalna masaža     0  

Urovasthi     0  

Kativasthi     0  

Snehapanam     0  

Nasyam     0  

Abhyangam     0  

Udvarthanam     0  

Sirovasthi     0  

Vasthi     0  

Sirodhara     0  

Njavarakizhi     0  

Pizhichil     0 0 

Savne Klasična finska savna "Ogenj"     0  
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Velika finska savna "Kristal"     0  

Klasična finska "Kmečka savna"     0  

Parna savna "Kotel"     0  

Infrardeča savna     0  

Laconium     0  

Sanarium     0  

Hladni in topli bazen     0 0 

 Skupaj 15 1 16  

 

Tabela 2: Prisotnost naravnih zdravilnih dejavnikov v kurativni ponudbi 

(Thermana Laško, 2014) 

  Naravni zdravilni dejavniki  

 

Ponudba  

Termominer

alna voda 

Zdravilno blato 

in mineralni 

pelodi 

Skupaj 

NZD  

Balneoterapija 

Termalne kopeli x   1  

Terapevtske vaje v 

termalni vodi 
x   

1  

Razgibavanje v metuljčasti 

kadi 
x   

1  

Masaže s podvodnim 

curkom 
x   

1  

Biserne kopeli z dodanimi 

zdravilnimi zelišči 
x   

1  

Kneippove vodne poti x   1 6 

Bownova 

terapija Bownova terapija 
    

0 0 



36 

Limfna drenaža 

Ročna limfna drenaža     0  

Specialna limfna drenaža     0 0 

Taping po 

metodi CEPM Taping po metodi CEPM 
    

0 0 

Kinezioterapija 

Skupinske terapevtske vaje     0  

Individualne aktivne vaje     0  

Individualne pasivne vaje 

(ena okončina) 
    

0  

Cyriax - okončina     0  

Cyriax - hrbtenica     0  

Obravnava Trigger točk     0  

Vaje za sprostitev     0  

Vaje za mišice 

medeničnega dna 
    

0  

Stoja v nagibni mizi     0  

Šola hoje     0  

Dihalne vaje     0  

Šola proti bolečinam v 

križu 
    

0  

Dinamična opornica     0 0 

Delovna terapija 

Kognitivne aktivnosti     0  

Dnevne aktivnosti     0  

Namenske aktivnosti     0  

Bobath obravnava pri 

odraslih osebah 
    

0  

Svetovanje svojcem     0 0 
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Elektroterapija 

Interferenčni tokovi     0  

Diadinamični tokovi     0  

Protibolečinska stimulacija 

(tens) 
    

0  

Funkcionalna el. 

stimulacija okončine (fes) 
    

0  

Elektro stimulacija mišične 

skupine 
    

0  

Byofeedback     0  

Kratka biostimulacija z 

laserjem 
    

0  

Daljša biostimulacija z 

laserjem 
    

0 0 

Terapija v 

magnetnem 

polju 

Magnetoterapija     0  

Magnetoterapija z laserjem     0 0 

Termoterapija 

Parafango   x 1  

Kriopak     0  

Hlajenje s Hylothermom     0  

Ultrazvočna terapija     0  

Sollux     0  

Kriomasaža     0 1 

Hipobarična 

terapija 

Vacusac - celotni     0  

Vacusac - delni     0 0 

Biopotron 

terapija Zdravljenje s svetlobo 
    

0 0 

Meritve Meritve sklepa     0  
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Trakcija hrbtenice     0 0 

Masaže 

Klasična švedska masaža     0  

Refleksna masaža stopal     0  

Specialna masaža     0 0 

 Skupaj 6 1 7  

 

4.2.4 Oblikovanje rezultatov analize 

 

Graf 1: Preventivna ponudba 

(Lastni vir) 

Komentar: Iz analize preventivne ponudbe (Tabela 1) je razvidno, da imajo v Thermani 

Laško skupaj na voljo 130 ponudb. Od tega vsebuje 16 ponudb naravne zdravilne dejavnike 

(NZD) (15 ponudb vsebuje termomineralno vodo in 1 ponudba vsebuje zdravilno blato in 

mineralne pelode), skupaj to predstavlja 12 % celotne preventivne ponudbe. Ostalih 114 

ponudb je brez naravnih zdravilnih dejavnikov, kar predstavlja 88 % celotne preventivne 

ponudbe (Graf 1). 

Iz analize je tudi razvidno, da je največ ponudb, ki vsebujejo naravne zdravilne dejavnike v 

tretmajih, kjer so kopeli, in sicer 12 ponudb vsebuje NZD, kar predstavlja 100 % delež 

tretmajev, ki spadajo med kopeli. Sledijo jim tretmaji, ki spadajo k negi telesa, in sicer 2 
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ponudbi vsebujeta NZD, kar predstavlja 9 % delež tretmajev, ki spadajo k negi telesa. Na 

zadnjem mestu so tretmaji, ki spadajo k masažam, in sicer 2 ponudbi vsebujeta NZD, kar 

predstavlja 6 % delež tretmajev, ki spadajo k masažam. 

 

Graf 2: Kurativna ponudba 

(Lastni vir) 

Komentar: Iz analize kurativne ponudbe (Tabela 2) je razvidno, da imajo skupaj na voljo 52 

ponudb. Od tega vsebuje 7 ponudb naravne zdravilne dejavnike (6 ponudb vsebuje 

termomineralno vodo in 1 ponudba vsebuje zdravilno blato in mineralne pelode), skupaj to 

predstavlja 13 % celotne preventivne ponudbe. Ostalih 45 ponudb je brez naravnih zdravilnih 

dejavnikov, kar predstavlja 87 % celotne preventivne ponudbe (Graf 2). 

Iz analize je tudi razvidno, da je največ ponudb, ki vsebujejo naravne zdravilne dejavnike v 

tretmajih balneoterapije, in sicer 6 ponudb vsebuje NZD, kar predstavlja 100 % delež 

tretmajev, ki spadajo pod balneoterapijo. Sledijo jim tretmaji termoterapije, in sicer 1 ponudba 

vsebuje NZD, kar predstavlja 17 % delež tretmajev, ki spadajo k termoterapiji. 
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4.3 Preverjanje hipotez 

Na podlagi analize preventivne in kurativne ponudbe v Thermani Laško, ki je prikazana v 

tabelah, in na podlagi prikazanih grafov smo preverjali hipoteze, ki smo jih podali na začetku. 

Hipotezo št. 1 lahko na osnovi analize v celoti potrdim, saj se želi Thermana Laško 

razlikovati od svojih konkurentov. Še posebej se želijo od konkurentov razlikovati pri svoji 

ponudbi, zato vanjo vključujejo dva naravna zdravilna dejavnika, in sicer termomineralno 

vodo ter zdravilno blato in mineralne pelode. 

Na osnovi analize lahko v celoti ovržem hipotezo št. 2, saj sem ugotovila, da vključujejo 

naravne zdravilne dejavnike v manj kot polovico zdraviliške ponudbe. NZD vključujejo le v 

12% celotne preventivne ponudbe ter v 13% celotne kurativne ponudbe. 

Hipotezo št. 3 lahko na osnovi analize v celoti potrdim, saj je vedno prostor za izboljšanje. 

S pomočjo analize in pregleda ponudbe sem videla kje so možnosti za boljše izkoriščanje 

naravnih zdravilnih dejavnikov, in s tem možnosti za večjo izpostavitev edinstvene kupne 

moči Thermane Laško na trgu. 

4.4 Oblikovanje predloga za večje vključevanje naravnih zdravilnih dejavnikov v 

zdraviliško ponudbo Thermane Laško 

Pregledala sem ponudbo, ki jo ima Thermana Laško trenutno na voljo, pregledala pa sem tudi 

zdravilne učinke naravnih zdravilnih dejavnikov, ki jih ima Thermana Laško na razpolago 

(termomineralna voda, zdravilno blato in mineralni pelodi). Na podlagi izdelane analize 

predlagam naslednje izboljšave v njihovi ponudbi. 

Thermana Laško ima širok spekter indikacij, ki blagodejno vplivajo na revmatične bolezni, 

poškodbe lokomotornih organov, ginekološke bolezni, nevrološke bolezni in kožne bolezni. 

Nekateri blagodejni vplivi naravnih zdravilnih dejavnikov so zelo dobro izkoriščeni s 

pomočjo primerno oblikovane ponudbe.  

Ugotovila sem, da obstaja možnost za dopolnitev trenutne ponudbe tako, da bi v ospredje 

postavili vpliv naravnih zdravilih dejavnikov, ki blagodejno vplivajo na kožne bolezni, 

oziroma bi promovirali naravno preventivno skrb za lepoto in zdravje kože, saj vidimo, da je 

vračanje k naravi postal novi trend na vseh področjih. To bi bilo možno tako, da bi bolje 

izkoristili zdravilno blato in mineralne pelode, ki sta trenutno v ponudbo zelo malo vključena. 
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V ponudbo bi ju vključili s ponudbo oblog, ovijanj, kopeli ter obkladkov. Lahko bi ju tržili v 

ponudbah za zmanjševanje stresa, saj imata pozitiven vpliv na kožo, ki postane ob uporabi 

bolj napeta in čistejša, primerna pa sta tudi pri odpravi aken na nečisti koži in pri 

zmanjševanju celulita. 

Enako bi naredili z boljšo izpostavitvijo preventivnega naravnega zdravljenja s 

termomineralno vodo. 

Predlagala bi tudi trženje programov, ki zajemajo 3 oziroma 4 tretmaje in imajo skupno 

tematiko (sladkanje, sprostitev, razstrupljanje, poživitev), na primer manjše kulinarično 

razvajanje, vstop v savne ter razvajanje v individualnih programih (piling, obloge, med, 

čokolada …), kopel v kombinaciji z nego obraza (maska) ali nego rok (obloga). 
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5 ZAKLJUČEK 

Vsako uspešno podjetje se mora razlikovati od konkurence. To je pomembno tudi za 

zdravilišča, ki v svojo ponudbo vključujejo naravne zdravilne dejavnike. Pri tem je 

pomembno, kako v trženje vključujejo naravne zdravilne dejavnike zato, da pridobijo 

konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki. 

V diplomskem delu sem predstavila in preučila kako naravni zdravilni dejavniki vplivajo na 

oblikovanje ponudbe tako, da se podjetje razlikuje od ostale ponudbe in lahko konkurira na 

trgu. Spoznala sem kako so naravni zdravilni dejavniki integrirani v zdraviliško ponudbo v 

Thermani Laško z vidika njihove konkurenčne prednosti. 

Dosegla sem vse zastavljene cilje diplomske naloge, saj sem preučila literaturo in s pomočjo 

raziskave analizirala ponudbo Thermane Laško. Poleg tega sem pregledala ponudbo uspešnih 

konkurenčnih podjetij in tako videla kje so možnosti za izboljšanje ponudb in kako bolje 

izkoristiti naravne zdravilne dejavnike, ki so značilni za Thermano Laško, ter tako povečati 

konkurenčno prednost podjetja. 

Na osnovi teoretičnih in praktičnih spoznanj sem lahko svoje zastavljene hipoteze potrdila 

oziroma ovrgla: 

H1: Predpostavljam, da se v Thermani Laško želijo razlikovati od konkurence, zato v svojo 

ponudbo vključujejo vsaj en naravni zdravilni dejavnik. – POTRJENO  

H2: Predpostavljam, da je naravni zdravilni dejavnik vključen v več kot polovico zdraviliške 

ponudbe v Thermani Laško. – OVRŽENO  

H3: Predpostavljam, da v Thermani Laško želijo razširiti svojo zdraviliško ponudbo z boljšim 

izkoriščanjem in vključevanjem trenutnih naravnih zdravilnih dejavnikov. – POTRJENO 

S pomočjo analize lahko z gotovostjo rečem, da v podjetju skrbijo za edinstveno ponudbo, ki 

izstopa iz množice ponudnikov. Kljub temu sem oblikovala nekaj predlogov, ki bi jim 

omogočili, da bi lahko bolje izkoristili svoje naravne zdravilne dejavnike. 
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Čeprav ima Thermana Laško zelo široko preventivno in kurativno ponudbo, sem s pomočjo 

analize ugotovila, da le nekaj ponudb vsebuje naravne zdravilne dejavnike. Glede na trenutni 

trend vračanja k naravi, kar je razvidno na vseh področjih, predlagam razširitev trenutne 

ponudbe, tako da bi v ospredje postavili indikacije naravnih zdravilih dejavnikov, ki 

blagodejno vplivajo na kožne bolezni, oziroma večjo promocijo naravne preventivne skrbi za 

lepoto in zdravje kože. Predlagam tudi večje izkoriščanje zdravilnega blata in mineralnih 

pelodov, ki so trenutno v ponudbo zelo malo vključeni. V ponudbo bi lahko vključili obloge, 

ovijanja, kopeli in obkladke. Bolj bi lahko promovirali tudi preventivno naravno zdravljenje s 

termomineralno vodo. Ponudbo bi lahko razširili tudi na programe, ki bi vključevali 3 

oziroma 4 tretmaje s skupno tematiko (sladkanje, sprostitev, razstrupljanje, poživitev). 

Prepričana sem, da bodo v Thermani Laško znali ohranjati in nadgrajevati svojo ponudbo tudi 

v prihodnosti. 
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