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1. Увод 

 У овом раду бавићу се spa и wellness туризмом као једним од заштитних знакова 

туристичке понуде републике Словеније.  

 Spa туризам, односно лечење термоминералном водом, односно бањски туризам 

је јако стар облик бављења туризмом. Са бројним изворима јако лековите термалне и 

минералне воде Словенија је једна од најпознатијих spa дестинација у Европи. 

 Wellness је концепт који дефинише здрав начин живота и на прво место ставља 

одговорност за сопствено здравље и даје препоруке за начин живота који погодује 

нашем психофизичком стању. Причамо о wellness активностима као о делу 

свакодневног живота који је који је јако повезан са нашим здрављем. У питању је не 

само физичко здравље нашег тела, већ и здравље наше психе. Свакодневни проблеми, 

стрес, умор, хроничне болести јако негативно утичу на наш организам. Јако је битно 

препознати упозорења које нам наше тело шаље како би благовремено могли да 

одстранимо негативне ефекте.  

 Wellness и spa туризам све више постаје важан део пословне и маркетинг 

стратегије хотела, одмаралишта и туристичких дестинација са циљем привлачења 

већег броја туриста. Разумевање потреба и очекивања потрошача у великој мери 

доприноси одржавању раста пословања wellness i spa туристичких центара. Циљ овог 

рада је да прикаже понуду wellness туризма у Словенији, и да се осврне на лечилишну 

функцију најпознатијих словеначких бања.  
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2. Географско – туристички положај Словеније 

 

2.1 Географски положај Словеније 

 Република Словенија је држава која се налази у средњој Европи. Простире се на 

површини од 20273 km
2 

и има 2060802 становника. Главни град је Љубљана.На њеној 

територији додирују се четири важне географске целине: Панонска, Алпска, Динарска 

и Медитеранска. Део територије јужно од реке Саве налази се на Балканском 

полуострву. Има јако повољан географски положај. Смештена је на такозваној 

„сунчаној страни Алпа“. На југозападу има излаз на море у дужини од 44,4 километра, 

што јој даје епитет Медитеранске земље.  

 Словенија има копнену границу са четири државе. На северу се граничи са 

Аустријом, дужина границе је 318 километара, на североистоку се граничи са 

Мађарском на дужини од 102 километра. Хрватска им је јужни и источни сусед 

дужином од 670 километара, док је западна граница ослољена на Италију дужином од 

232 километра. Укупна дужина копнене границе изности 1370 километара.  

 На мору се граничи са Италијом и Хрватском. После стицања независности, 

Словенија је водила са Хрватском спор око вода у Пиренском заливу. Тај спор је решен 

2009. године и обе државе имају право да несметано рибаре у тим водама, док је свим 

бродовима пролаз слободан.  

 

Слика бр 1: Географска карта Словеније 

Извор: http://www.orbe.com/slovenija/slomap/map.jpg 
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2.2 Саобраћајни положај Словеније 

 Туристичко – географски положај је просторни елемент туристичких кретања и 

он исказује односе појединих мотива и места према правцима туристичких кретања. 

Туристичко географски положај представља резултат географског, туристичког, 

саобраћајног и функционалног положаја.  

 Република Словенија је земља која се протеже кроз више географских регија 

Европе (Алпи, Балкан, Средоземље, Панонска низија), што земљи даје велики 

саобраћајно – прометни и туристички значај. Главно саобраћајно чвориште у држави је 

престоница Љубљана. Словенија има развијен железнички, друмски и водени 

саобраћај. 

 2.2.1 Железнички саобраћај  

 Укупна дужина железничке мреже у Словенији износи 1229 километара 

(2004.године), од тога је електрификовано 504 километра (2002.године). Ово се односи 

на пруге стандардне ширине колосека. Поред тога постоје и пруге уског колосека, које 

се данас мање користе. Такође постоји и занемарљив проценат пруга са два колосека. 

Државно железничко предузеће су Словеначке железнице. Железничка мрежа је 

савремена и интензивно се обнавља. Најважнији железнички правци су они који се 

пружају у правцу исток – запад и север – југ и који чине најлакшу везу Мађарске и 

Италије, односно Аустрије и Хрватске. Ова два правца се укрштају у Љубљани. 

 Главне националне железничке пруге крећу из Љубљане и то су: 

- Љубљана – Постојна – граница са Италијом са краком до Копера и приморја 

- Љубљана – Зидани Мост – Кршко – граница са Хрватском 

- Љубљана – Зидани Мост – Цеље – Марибор – граница са Аустријом 

- Љубљана – Крањ – Јасенице – граница са Аустријом 

 2.2.2 Друмски саобраћај 

 Ауто – путеви у Словенији спадају међу најбоље у целој Европи првенствено 

захваљујући недавној изградњи по најсавременијим стандардима. И дан данас неке 

деонице нису завршене због неприступачног високопланинског терена. Због 

специфичне морфологије терена вемома су чести тунели, мостови, вијадукти што 
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додатно повећава атрактивност ових саобраћајница. Главни ауто – путеви везују 

престоницу Љубљану са већим градовима у земљи и са важним градовима суседних 

земаља. Садашњи и будући ауто – путеви су означени словом „А“ и редним бројем. 

 У Словенији су најважнији следећи ауто – путеви, делови већих Европских 

коридора (ознака са почетним словом Е) : 

- Ауто – пут А1 – Е70 – граница са Аустријом (код Граца) – Марибор – Цеље – 

Љубљана – Постојна – Копер, са два крака, први ка Новој Горици, други ка Италији и 

Трсту. Овај ауто – пут је започет 1972. године, завршен је 2005. године.  

- Ауто – пут А2 – Е70 – граница са Аустријом (код Клагенфурта) – Јасенице – Крањ – 

Љубљана – Ново Место – граница са Хрватском код Загреба. Овај ауто – пут је вечим 

делом изграђен, недостају мање деонице између Љубљане и Новог Места. 

- Европски пут Е – 57 – Грац – Марибор – Љубљана. 

У изградњи је и деоница између ауто – пута А1 и границе са Мађарском код Мурске 

Соботе. 

 2.2.3 Ваздушни саобраћај 

 Државна авио компанија је Адрија ервејз (Adria Airways d.d). У Словенији 

постоји 15 званично уписаних аеродрома (2004), од којих 3 аеродрома међународна и 

имају ИАТА код (IATA Airport Code). Остали аеродроми су спортског типа и 

предвиђени су за лакше школске авионе и панормаско разгледање. 

 Три највећа аеродрома су:  

- Међународни аеродром „Јоже Пучник“ Љубљана. Раније познат као аеродром Брник, 

је највећи аеродром у Словенији. На аеродрому је смештена техничка база компаније 

Адриа ервејз. До аеродрома Љубљана лети 9 авио-компанија, од којих је Изиџет једина 

нискотарифна. 

- Аеродром Марибор је назван по пиониру словеначког ваздухопловства Едварду 

Русјану. Други је по величини у Словенији. Копаније које лете са овог аеородрома су: 

Аеигиан Ерлајнс (Aegean Airlines), Аир Малта (Air Malta), Фреебирд Ерлајнс (Free bird 

Airlines), Виндроуз Ерлајнс (Wind rose Airlines). Овај аеродром се углавном користи за 

туристичке летове. 
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- Аеродром Порторож је везан за сезонске авио – линије током летње туристичке 

сезоне на овом делу Јадранског мора. 

 2.2.4 Водени саобраћај 

 Словенија је планинска земља са прилично малим рекама, а морска обала је дуга 

свега 44 километра. Услови за развој воденог саобраћаја су ограничени, али су у 

највећој мери искоришћени. На приморју је развијена савремена теретна лука Копер. 

Остала приморска места имају мала пристаништа која су пре свега намењена 

туристичким бродићима и мањим јахтама. Пловних река у држави нема, а на језерима 

је развијен једино туристички превоз мањег обима. 

 

2.3 Функционални положај бања Словеније 

 Функционални положај је условљен географским простором и саобраћајном 

повезаношћу, тако да су основне компоненте функционалног положаја транзитивност, 

контактност и поливалентност. Са аспекта развоја туризма функционални положај је 

од великог значаја за формирање богате и разноврсне понуде, али и основа за уносније 

привеређивање. 

 Транзитивност неког бањског  простора зависи од главних елемената њене 

физичко – географске структуре. Ова категорија је битна како за доступност неке бање 

тако и за локалну доступност туристичких мотива размештених унутар бање. 

 Контактност је условљена положајем бањског простора у односу на веће 

физичко – географске и друштвено - географске целине. 

 Поливалентност се огледа у функционалној повезаности различитих 

географских целина, различитих географских процеса који се срећу на територији 

неког бањског простора, а могу се истаћи као туристичке вредности. (Радивојевић 

А.,2010 ) 

2.4 Туристичко - географски положај бања Словеније 

 Туристичко – географски положај је просторни елемент туристичких кретања и 

он исказује односе појединих мотива и места према правцима туристичких кретања. 
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Туристичко – географски положај представља резултат географског, саобраћајног и     

функционалног положаја. 

 Туристичко – географски положај Словеније се може окарактерисати као веома 

повољан. Словенија се налази на контакту различитих природних целина те поседује и 

мноштво различитих природних мотива који генеришу туристичку тражњу како у 

земљама у окружењу тако и у осталим земљама Европе. Њен положај на самој граници 

између Средње и Југоисточне Европе условио је стварање правог мозаика 

антропогених туристичких вредности. 

 У Европи су присутни бројни туристички правци, али од највећег значаја за 

туризам Словеније је Југоисточни туристички правац који се грана на неколико путева. 

Први води од Источних Алпа преко Словеније, а други настављају долином Саве 

према Београду. Други води од Подунавља ка словеначкој и хрватској обали 

Јадранског мора, повезујући земље централне Европе са туристичким регијама 

Словеније. (Јовичић Д., 2009).   

 Скоро све најпознатије словеначке терме се налазе на, или у непосредној 

близини најважнијих националних и међународних саобраћајница. Самим тим оне су 

изузетно добро повезане и лако доступне из свих емитивних центара у окружењу. 

Рогашка Слатина се налази 47 километара од Марибора, односно 113 километара од 

престонице Љубљане. Најближи већи град у суседним земљама је Грац који је удаљен 

свега 100 километара. Раденска Слатина се налази на 168 километара од Љубљане и 47 

километара од Марибора. Обе бање су лоциране у близини међународног пута Е – 57. 

Најбољи положај у односу на важне комуникативне правце имају Терме Чатеж. Налазе 

се на међународном путу Е – 70, на свега 36 киломeтара од Загреба и 105 километара 

од Љубљане. (https://www.google.rs/maps) 

 Изузетно је битан положај бањских места према већим емитивним центрима 

односно градовима. Градска насеља су потенцијални туристички дисперзиви, па их 

зато и третирамо као елемент туристичке валоризације. Љубљана и Марибор су два 

највећа града у Словенији и уједно највећи емитивни центри. Од градова у окружењу 

најближи је Загреб. Бање које су стациониране у кругу од 50 – 70 километара од ових 

градова имају изузетно добар положај. Блед се налази 54 километра од Љубљане и 70 

километара од Загреба, Терме Чатеж 36 километара од Загреба, Раденска и Рогашка 

Слатина се налазе на 47 километара од Марибора. 
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 Поред бања главне туристичке вредности у Словенији су атрактивни планински 

венци Јулијских Алпа и Савињских Алпа, бистре планинске реке Драва и Сава, као и 

Бледско и Бохињско језеро. Бања Блед има најбољи положај у односу на ове мотиве и 

најразноврснију понуду јер комплетира близину језера које пружа могућности 

купалишног туризма и спортског риболова, затим бањске изворе са термоминералним 

купатилима, као и могућности зимског туризма на оближњим планинама. Требало би 

споменути и близину националног парка Триглав који такође привлачи значајан број 

посетилаца. 
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3. Геолошка обележја Словеније 

 

 Геолошка структура Словеније је изузетно разноврсна и занимљива. Територија 

ове републике лежи на врло комплексном тектонском подручју. На овом простору је 

дошло до спајања три велике геотектонске целине: 

- Алпи 

- Динариди 

- Панонски басен 

 Највећи део Словеније заузимају Алпи односно њен северни и северозападни 

део. Јулијски Алпи су нарочито карактеристични по пространим крашким висоравнима 

које се пружају на висинама од 1200-1800 m изнад којих се дижу стрми врхови од којих 

је највиши Триглав са својих 2864 метра и представља највишу тачку Словеније. 

Просечна надморска висина државе је 557 метара. У планине су са свих страна усечене 

многобројне дубоке долине које су настале радом мноштва ледника, односно њихових 

ледничких језика. Идући даље према северу јужни Алпи се настављају у централне 

Алпе, који се од претходних разликују по свом геолошком саставу, и у којем 

доминирају метаморфне и магматске стене (Марковић Ј., 1980). 

 Панонски масив заузима крајњи исток земље. Исток Словеније се одликује, 

крајњим, западним деловима Панонског басена и главна рељефна карактеристика овог 

дела словеначке територије јесу ниски, разуђени брежуљци: Горичко, Словенске 

горице, Халозе, Дравињске горице и Воглајнски брежуљци. 

 Јужни део Словеније, у тектонском погледу, припада Динарском планинском 

систему. Од северозапада према југоистоку, пружа се низ високих крашких заравни и 

брда (Бањшице, Трновски гозд, Хрушица, Нанос, Јаворники и Снежник). Ови 

тектонско-геоморфолошки облици, на југозападу се стрмо спуштају према приморском 

делу Словеније, док према истоку постепено прелазе у ниски крш. Геолошка подлога 

овог дела Словеније је изграђена од јурских и кретацејских кречњака и доломита, те је 

његова површинска а нарочито подземна крашка манифестација веома разноврсна и 

типична за крашке терене (Марковић Ј., 1980). 
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  То се огледа у постојању многобројних крашких поља, увала, вртача, пећина и 

јама од којих се својом лепотом и украсима те карактеристичном фауном издваја 

Постојнска јама (човечја рибица) дугачка око 20 km. Према истоку рељеф постепено 

прелази у ниске брежуљке средишње и источне Долењске. Јужно од Горјанаца лежи 

Бела крајина, ниска крашка зараван која се простире на апсолутној висини од 160 m до 

200 m. У правцу према мору, динарске крашке заравни стрмо се спуштају у Випавску 

долину. Јужно од Випавске долине лежи Крас. Овај простор се постепено подиже 

идуће према југоистоку прелазећи при томе у брда Бркини. На југозападу Крас се 

изразитим одсеком спушта ка брежуљкастом Коперском приморју. 

 Крас је веома познат по богатству пећина и јама. У Словенији се налази пећина 

Виленица коју многи сматрају првом туристички афирмисаном пећином у свету. У 

Словенији постоји преко осам хиљада пећина, а најпознатије су Шкоцјанска (под 

заштитом UNESCO-a), Постојнска, Липица и многе друге (www.wikipedia.com). 

 Основна карактеристика крашког рељефа је изражена, али селективна 

растворљивост стена. Последица тога је да настаје изразито развијен рељеф са много 

удубина и узвисина. Чврсте стене калцијумовог карбоната су често на површини те се 

јавља каменито тло, али су често покривене тлом те настаје покривени крш на којем се 

јавља вегетација. Крш се обично развија у горско-планинском рељефу. Удубине у кршу 

се деле на надземне (вртаче, шкрапе, долине, увале, крашка поља) и подземне (пећине, 

јаме). 

 Област Крас, се налази у Словенији. Крас је кречњачки плато у залеђу 

Тршћанског залива, оивичен рекама Сочом, Випавом, Пивком, и Реком. Дуг је око 40 

km, а широк око 13 km. Име „Класични Карст“ се најчешће односи на шире подручје, 

на потезу између Љубљане и Трста. Обилујући карактеристичним елементима карстног 

рељефа, и налазећи се вековима на раскрсници цивилизованог света, област Крас је 

постала место где су вршена прва научна истраживања карстне морфологије и 

хидрологије. Крас је иначе реч словенског порекла и означава камен, стену.  На 

словенско – немачкој језичкој граници ово име је измењено у карст, и тај назив је 

прихваћен свуда у свету. 
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Слика бр 2: Рељеф Словеније 

Извор: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2126/MOJA8A.png 

 У геолошкој грађи Словеније јављају се седиментне, метамофне и у мањем 

обиму магматске стене. Према саставу и начину појављивања седиментне стене се  

најчешће јављају као : конгломерати, шкриљци, доломити, кречњаци, пешчари. 

Магматске стене су везане за појаву руда, минерала као и термоминералних извора.  

 Најстарије стене у Словенији су палеозојски кристаласти шкриљци на Похорју и 

Козјаку, планинама у непосредној близини Марибора. На Похорју су заступљене и 

магматске стене. У нижим деловима Караванки, односно на њеним источним и 

западним падинама налазе се палеозојски глинци и пешчари.  

 Већина стена које чине геолошку подлогу Словеније формирана је током 

мезозоика. Највише су заступљени кречњаци и доломити.  

 Кречњак је седиментна стена. Изграђен је највећим делом од калцијум – 

карбоната (CaCO3), калцита, чији садржај може премашити и 95%. Поред калцијум – 

карбоната у кречњацима се у мањим количинама налази и магнезијум – карбонат 

(MgCO3). Уколико његова концентрација прелази 50% стена се означава као доломит. 

Мали део кречњака настао је чисто хемијским путем, док је већи део настао таложењем 

животињских љуштура и скелета. (Петровић Д., Манојловић П., 2003) 

 Доломит је сличан кречњаку само што је магнезијум у њему више заступљен. 

Претежно је изграђен од минерала доломита. Највеће масе доломита настале су 

доломитизацијом кречњака под дејством хлорида, односно сулфида магнезијума у 
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морској води. Мање су растворљиви од кречњака и релативно водоржљиви. 

Захваљујући овој особини доломити се боље опиру ерозији. (Петровић Д., Манојловић 

П., 2003). 

 У мезозоику је цела територија Словеније припадала пространој области 

средоземне геосинклинале Тетис. Она је обухватала највећи део Средоземног мора, 

данашње Алпе и јужну Европу. Овде су се наталожиле моћне наслаге кречњака и 

доломита. У области Тетиса чести су били орогени покрети и епирогена свођења. Ти 

покрети су доводили до трансгресије и регресије мора, односно до навирања, издизања 

и разламања маринских седимената. Тектонски покрети су почели да се јављају још у 

мезозоику, али су нарочито били интензивни у кенозоику, тј. средином терцијара. Тада 

долази до издизања Алпа и Динарида, односно до спуштања Панонског басена и 

стварања Панонског мора. (Петровић Д., Манојловић П., 2003) 

  

 . 

 

Слика број 3: Гелошка карта Словеније 

Извор: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2600/geoloska.png 
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3.1 Постанак и размештај минералних вода 

 

 Подручје Словеније се налази у тектонски лабилној и динамичној зони 

европског Медитерана, који заједно са млађим азијским планинама чини Средоземну 

зону млађих набраних планина. Ово подручје је, после пацифичке (нарочито азијске) 

зоне, тектонски, сеизмички и вулкански најактивнији део наше планете. Кроз 

Словенију се пружају делови јужног орогеног стабла чији су представници Алпи и 

Динариди. Те младе и тектонски лабилне зоне карактерише радијална тектоника и 

епирогено свођење, разламање, фелксурно извијање и кидање чак и шарирање. 

Последица су многи раседи, често „паркетне структуре“ као и велике дислокације, који 

су најчешћи узроци појаве термалитета.(Марковић Ј., 1980) 

 У Словенији постоји 11 већих раседа: 

- Савски 

- Шоштањски 

- Цељски 

- Лоботоски 

- Жужемберски  

- Блејски  

- Церкљански 

- Идријски 

- Предјамски 

- Смрековачки 

- Горјански (Лаврич А., 2009) 
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Слика број 4: Раседи у Словенији 

Извор: http://ucilnice.os-otocec.si/mod/resource/view.php?id=1114 

 

Минералне и термалне воде се најчешће јављају у североисточним и централним 

деловима Словеније.У овим крајевима доминира подлога од кречњачких стена. Њихова 

појава се везује за следеће реоне: 

- Љубљанска и Радовљишка котлина 

- Источне падине Караванки 

- Савски расед 

- Долина Крке 

У Љубљанској и Радовљишкој котлини се налазе следећи термоминерални извори: 

Блед, Згорња Бесница, Сподње Пирниче, Хотавље, Фурланове топлице. Главне 

карактеристике ове групе минералних извора је њихова појава на површини близу 

секундарних раседа, обично на неколико километара удаљености од главних раседа. 

Одликује их ниска температура између 19 и 26°С. (Носан А., 1973)  

На источним падинама Караванки појаве минералних извора прате шоштањски и 

смрековшки расед. Њихове температуре су у просеку више од извора из прве групе. 

Температуре два извора која се налазе западно, Топлошица и Добрна, су више зато што 

се налазе на контакту непропустљивих тријаских и терцијарних кречњака са 

доломитом. Температура воде у Топлоштици је 31,5°С, а у бањи Добрна 36,5°С. 
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Минерални извори треће групе налазе се на Савском раседу.На граници између 

Савског раседа и подножја Камничких Алпа налазе се минерални извор Васено у 

Тухињској долини у Подлогу близу Шенпетера у долини Савиње. Остали извори ове 

групе који су од веће важности лоцирани су дуж синклинале Лашко: Лашко, Трбовје, 

Римске топлице, Медијске топлице, Подчетртек. Минерални извор Лашко има 

температуру воде од 34,3 – 39,5°С, Римске топлице 36 - 41°С. (Носан А., 1973) 

Дуж долине Крке такође се налази мноштво термоминералних извора. Већина извора 

се налази на њеној десној обали. То су Долењске топлице, Топличник код Костањеваца 

и терме Чатеж. Ови минерални извори имају највишу температуру. Извори у Чатешким 

топлицама имају температуру од 64°С.(Носан А., 1973) 

 

3.2 Хидрогеолошка обележја 

 

3.2.1 Зависност од геолошке грађе 

 Атмосферска вода понире дуж раседа и у унутрашњости земље се загрева и 

минерализује. Под утицајем потиска из дубина, она се пење ка површини као топла и 

минерална вода. Понекад се вадозна (минерална) вода на мањој дубини само 

минералише и на површини јавља као хладна минерална вода. (Марковић Ј., 1980) 

 Лежишта лековитих вода зависе од геолошке грађе терена, посебно од 

геолошког састава хидрогеолошког колектора. На то је већ у првом веку указао нове 

ере указао римски енциклопедиста Плиније Старији (23. - 79. година) у свом делу 

„Историја природе“ речима : “ Вода задобија особине оних стена кроз које протиче“. 

Из литературе се зна да се у сваком типу хидрогеолошке структуре образује посебан 

тип минералне воде што јасно указује на њихову разноврсност, али и значај за бањско 

лечење, рекреацију и рехабилитацију, јер је реч о веома важном природном лековитом 

фактору. (Радивојевић А.,2010) 

 Поред вадозне минералисане воде, на површину избија и јувенилна, исконска 

минерална вода, често веома топла и јако обогаћена минералима. Лековита вода при 

узлазном кретању користи пукотине (раседе) у земљи, који повезују површину и 

унутрашњост, те се термо – минерални извори махом јављају у планинским 
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подножјима, уз обод долина и котлина, али и у речним коритима. Ређе се јављају у 

палеовулканским теренима. (Марковић Ј., 1980) 

 Трећи узрок избијања термоминералне воде су вештачки отвори – бушотине 

(сонде) које се праве при истражним радовима за угаљ, нафту или артешке бунаре. 

Дубље бушотине залазе у зоне акумулиране топле и минерализоване воде, отварају им 

пут ка површини,па оне под притиском избијају. (Марковић Ј., 1980 ) 

Минералним водама се сматрају оне воде које у једном литру садрже више од једног 

грама (0,1 %) растворених минералних материја. Како минерала има и у речној и у 

морској води, минералном водом се означава вода из земљине унутрашњости, која 

испуњава један од следећих услова: 

- да у литру садржи више од једног грама минералних материја 

- да у литру има најмање десет милиграма гвожђа или један милиграм јода 

- да у литру садржи више од једног грама слободне угљене киселине 

- да има већу радиоактивност од 3,5 махових јединица 

- да има сталну температуру изнад 20°С. 

Минералне воде су хладе или топле (термо-минералне). Означавају се лековитим, јер 

имају терапијска својства. Минерална вода је богатија растворима ако дуже циркулише 

кроз минерализаторске, махом магматске стене. Топлија је ако потиче из веће дубине 

(јувенилна вода) или ако се вадозна вода спусти дубље, јаче загреје, а мање расхлади 

при повратку на површину.  

 

3.2.2 Температура као посебна одлика минералних вода 

 Према температури минералне воде се деле на хладне или акротопеге (<20°C) и 

топле или акрототерме (>20°C). 

` Прве се употребљавају као стоне флаширане воде за пиће, јер често имају 

пријатан укус и искричав изглед. Често садрже повећану количину угљен диоксида 

који им даје пријатан укус и пенушав изглед. Најпознатије флаширане воде у 

Словенији су Мг Донат и Три срца – Раденска. 
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 Друге се примењују у терапији оних болести, поремећаја и повреда код којих је 

потребна повишена температура (купање, облоге, испирање). То су топле минералне 

воде и деле се у три групе: 

- Хипотермалне са температуром од 20 до 34°С 

- Хомеотермалне са температуром од 34 до 38°С 

- Хипертермалне са температуром изнад 38°С 

 

Извора хипотермалне воде има у  Бледу 23°С. Најраспрострањенији су извори са 

хомеотермалном минералном водом. Налазимо их у бањама Добрно, Лашко, Римске 

топлице, Топлоштица, Шмајрешке топлице, Долењске топлице, Раденска Слатина, 

Блед. 

Хипертермалитет се јавља у следећим бањама: Терме Птуј (39 - 54°С), Терме Марибор 

(69°С), Терме Чатеж (42 - 63°С). 

3.2.3 Класе и поткласе минералних вода 

 Минералне, термоминералне, гасне и радиоактивне воде, на основу хемијских 

својстава, од којих зависи њихова примена у балнеотерапији, али и коришћење у друге 

сврхе, Марко Леко (1853 – 1932) је сврстао у 10 класа и више поткласа. Са извесним 

допунама ове класификације се и данас уважава. 

 1. Хладне воде (акротопеге) имају температуру нижу од 20°С, али је она виша 

од просечне годишње температуре ваздуха у околини, температура и хемијски састав 

су им стабилни, а суви остатак незнатан.  

 2.  Топле воде (акрототерме) обухватају хипотерме, хометерме и хипертерме. 

Садрже мање од 1g/l сувог остатка. 

 3. Киселе воде имају суви остатак испод, а угљен – диоксид изнад 1g/l. Хладне 

су и погодне за флаширање. 

 4. Алкалне воде имају више од 1g/l растворених материја, међу којима 

доминирају хидрокарбонати. Јављају се у кристаластим и магматским стенама. Могу 

бити топле и хладне.  
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 5. Земно – алкалне воде садрже више од 1g/l растворених хидрокарбоната и јоне 

земно алкалних - метала  калцијума и магнезијума. Ако имају повећан садржај угљен – 

диоксида називају се земно – алкални кисељаци.  

 6. Слане или муријатичне воде садрже више од 1g/l растворене кухињске соли. 

Ако имају повећан садржај угљен диоксида називају се муријатични кисељаци. Воде са 

повећаним садржајем јода или брома такође спадају у ову групу.  

 7. Горке воде су познате по повећаном садржају натријум – сулфата и 

магензијум сулфата. Јављају се на теренима изграђеним од шкриљаца и магматских 

стена.  

 8. Гвожђевите воде имају мање од 1g/l сувог остатка у коме се истичу јони 

двовалентног и тровалентног гвожђа.  

 9. Сумпоровите воде се препознају по повећаном садржају сумпор – водоника 

који им даје непријатан мирис. Јављају се у нафтоносним теренима и наслагама 

тресета, а могу да буду топле и хладне.  

 10. Радиоактивне воде су оне које садрже соли радијума и продукта његовог 

природног распадања (гас радон). Има их на теренима изграђеним од кристаластих 

стена, а могу бити хладне, топле и често доста минерализоване. (Станковић С., 2009) 
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4. Клима Словеније 

 

 Клима Словеније веома је разноврсна. Таква клима последица је разноликости 

рељефних целина који су заступљени на овом простору. Постоје три основна типа 

климе: планинска, субмедитеранска и умерено континентална. Планинска клима је 

заступљена у пределу Алпа, субмедитеранска је заступљена западно од Динарско – 

Алпске планинске баријере, док централне делове Словеније карактерише умерено - 

континентална клима. 

 Просторна расподела падавина снажно је повезана са рељефом. Због 

орографског ефекта количина падавина се повећава од мора ка унутрашњости 

Словеније и свој максимум достиже на додиру планинских венаца Динарида и Алпа. 

Иза ове баријере, идући ка североистоку бележи се знатан пад количине падавина и 

постепен прелазак у континенталну климу. На крајњем североистоку земље 

(Прекмурје) осећа се јак утицај континенталне климе и количина падавина не прелази 

900 mm годишње. Највећа количина падавина излучи се на Јулијским Алпима, преко 

3200 mm на годишњем нивоу. 

 Што се температуре тиче, приморје се одликује нешто нижим температурама 

у односу на температуре карактеристичне за прави медитерански климат. Средње 

годишње температуре ваздуха у приморју су изнад 12°С. У већем делу Словеније 

средње годишње температуре између 8 и 10°С, а у Јулијским и Савињским Алпима 

испод 0°С услед њихове велике надморске висине. У источним и југоисточним 

деловима земље просечне температуре су веће услед утицаја панонске и низије и 

повећаног степена континенталности. Јавља се и већа температурна аплитуда између 

најтоплијих и најхладнијих месеци. Просечна годишња температура у источној и 

југоисточној Словенији износи између 10 и 12°С. У котлинама је услед температурне 

инверзије честа појава магле. Благи медитерански утицаји продиру дубоко у 

унутрашњост земље долином реке Соче. 

 Ветрови су нарочито изражени у пределу Краса. Словенија није ветровита 

држава јер је добро заклоњена падинама Алпских планина. Чести су локални ветрови 

као што су фен, бура и југо. Фен се јавља у планинској области и типичан је за алпске 

пределе на северу земље, док се југо и бура јављају у приморској области.  
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 Често употребљавана изрека „Словенија је држава на сунчаној страни Алпа“ 

има своју основу. У летњим месецима трајање сунчевог сјаја је знатно дуже у приморју 

и на планинама него у долинама и котлинама услед ујезеравања хладног ваздуха који 

узрокује појаву магле и ниских облака. Љубљана има просечено 1832 сунчана часа 

годишње, Мурска Собота 1960 сунчаних часова, Биље 2146 сунчаних часова, 

најосунчанији град у Словенији је Порторож са 2409 сунчаних часова годишње. На 

планинама такође имамо велику инсолацију, што уз одговарајућу количину снежних 

падавина представља одличну основу за развој зимског туризма.(Поднебне размере в 

Словенији, 2006) 
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5. Карактеристике wellness и spa туризма 

 

 Током протеклих векова људи широм света су у spa и wellness центрима видели 

могућност за превентиву и одржавање доброг здравља и кондиције, као и могућност 

лечења. Развој wellness туризма може се објаснити великим економским и 

демографским променама у земљама широм света. McNeil and Ragins (2004) 

наглашавају да је учешће бањског туризма у глобалном туристичком промету у наглом 

порасту, и да све више људи конзумира услуге wellness и spa центара како би 

побољшали своје здравље и опште благостање. Иако то представља луксуз, фактори 

као што су: лични простор, време, бег од реалности и жеља за опуштањем, све више 

утичу на повећану посећеност овим центрима. Гости хотела, данас више него икад, 

желе најквалитетнију услугу за свој новац. Избор самог хотела у многоме зависи од 

мотива посете. Посетиоци који долазе да се опусте и уживају углавном бирају 

луксузније хотеле, док гости који долазе на лечење или рехабилитацију обично 

одседају у стационарима, односно специјалним болницама.  

 Израз wellness је створен у САД-у 1950их година. Настао је спајањем речи „well 

– being“ и „fitness“, односно речи које означавају благостање људског тела и добра 

физичка кондиција. Овај термин је описан као индивидуална, вишеструка, 

интердисциплинарна људска  потреба за здрављем и добробити. Puczk and Bachvarov 

(2006) наводе да wellness треба да створи хармонију у менталном, физичком, 

биолошком, духовном и здрављу уопште. Јако је везан за промену начина живота и 

бављење нечим здравим и даје боље резултате него касније лечење неког обољења. 

(Репник С., 2010)  

 По дефиницији Милера и Кофмана из 2001. године  wellness туризам 

представља скуп односа и појава проистеклих из путовања и боравка људи чији је 

главни мотив да сачувају или унапреде своје здравствено стање. Ови аутори додају да 

ова врста туриста одседа у посебним хотелима који обезбеђују професионалне услуге и 

индивидуалне третмане, при чему туристи добијају комплетан пакет услуга који 

обједињују фитнес и бригу о лепоти, здраву исхрану и дијету, релаксацију и 

медитацију уз менталну активност и подучавање.  Разлика између медицинског и 

wellness туризма је та што wellness туризам не укључује оперативне захвате и 

хирургију, већ је искључиво посвећен оним људима који желе да унапреде или 
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сачувају своје здравље. Ипак углавном је врло тешко раздвојити категорије 

здравствене заштите, медицинског туризма и wellness туризма пошто дестинације које 

се баве овом врстом туризма у свом асортиману услуга најчешће садрже исте или 

веома сличне услуге. (Репник С., 2010)  

 Иако wellness и spa туризам у овом или сличном облику постоје већ вековима, 

ова врста туризма је још увек у повоју. Мотивација гостију који посећује места са 

оваквим садржајима је суштински интерес за истраживање због растуће забринутости 

за свеукупно здравље становништва. У сваком случају, као и у другим врстама туризма 

важно је нагласити мотиве који имају способност да повећају уживање гостију и да 

задрже старе и привуку нове госте.  

 Термин spa представља скраћеницу од „salus per aquam“, што у преводу значи 

путем воде до здравља. Некада је овај термин означавао купање у лековитим бањским 

водама док се данас знатно проширио. Многобројна археолошка налазишта која се 

налазе уз саме изворе минералне воде говоре нам да су и наши преци знали да цене 

лековитост минералних извора. Римска цивилизација је изузетно поштовала култ 

минералне воде и широм Словеније могу се пронаћи докази о пристутности римских 

легија, као и остаци инфраструктуре (водоводи, купатила, базени). Докумети који 

датирају из 1147. године говоре о исцељујућим својствима минералне воде. Анализа 

воде неких словеначких извора на којима су се касније развила лечилишта урађена је 

још 1572. године. Најстарије словеначко лечилиште је Рогашка Слатина где се извори 

минералне воде помињу 1141., а затим 1572. године. А 1685. године о њима је 

написана књига. (Марковић Ј., 1980) 

  Интернационална spa Aсоцијација (ISPA) дефинисала је  spa као „место 

посвећено побољшању свеопштег благостања кроз разноликост професионалних 

услуга које охрабрују обнављање стања тела, ума и духа“. Некада су spa центри 

везивани за минералне изворе који су служили за релаксацију и лечење. Данас појам 

spa подразумева широк спектар услуга које имају позитиван ефекат на физичко и 

психичко здравље корисник, као што су фитнес, козметички третмани лица и тела, 

медицински прегледи, саветовалишта, нутриционизам, методе управљања стресом, 

духовно уздизање, терапија покрета и друго. Spa третмани помажу корисницима да се 

много боље осећају и да живе здраво. (Богдановић М., 2011) 
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 Велика разноликост пејзажа и јако добра саобраћајна повезаност утичу на то да 

Словенија развија више врста туризма. Један од најразвијених је свакако spa туризам и 

најразвијенији облици wellness туризма. Бањски туризам Словеније може послужити 

као јединствени пример како се узајамно допуњују здравствена и туристичка функција 

бањских центара. Ова комбинација здравствене и туристичке функције,  уз дугу 

традицију бављења овом врстом туризма, заједно са најсавременијим методама и 

открићима савремених стручњака чини да се Словенија јако високо котира на мапи 

светских wellness и spa дестинација. (Репник С., 2010) 

5.1 Типови spa и wellness центара 

 Према класификацији коју је извршила Европска асоцијација бања (EPSA) 

постоје две главне категорије и то су:  

- Дневни spa центри се налазе у градовима и немају смештај унутар центра. Углавном 

су намењени локалном тржишту или су склопили уговоре о сарадњи са хотелима у 

окружењу. Њихова понуда се заснива на основним третманима лица и тела и услугама 

естетске природе. Стандарди које ти центри треба да задовоље су мирна и тиха 

атмосфера, гости добијају огртаче и папуче, широк спектар масажа и третмана лица и 

тела, услуге професионалних физиотерапеута и засебне просторије за третмане.  

- SPA хотели подразумевају SPA центре унутар хотела, односно осим услуга и 

третмана омогућавају и боравак гостима. Спектар услуга које пружају креће се од 

основних до најлуксузнијих. Ови хотели могу функционисати и као днвени spa центри 

када пружају услуге гостима других хотела. У категорију Stay Spa убрајају се: 

медицинске бање , које комбинују конвенционалну медицину и алтернативне 

здравствене третмане.  

Минералне бање карактерише понуда која се заснива на природним минералним 

изворима. Крстареће бање се налазе на огромним крузерима и пружају све могуће 

врсте услуга. Налазе се на бродовима и у понуди имају spa третмане са фитнес и 

wellness компонентама. Well – being и wellness центри се издвајају као посебна 

категорија и нема јасних и категоричних правила и стандарда које би ови центри 

требало да испуњавају. У неким општим оквирима подразумевају здрав начин живота, 

бављење спортом као и здраву исхрану. Крстареће бање се налазе на огромним 

крузерима и пружају све могуће врсте услуга. (Богдановић М., 2011) 
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5.2 Организација wellness и spa комплекса 

 Међународно SPA удружење дефинисало је седам врста spa/wellness комплекса: 

 CLUB SPA – понуда је пре свега заснована на фитнесу и коришћењу SPA услуга 

 CRUISE SHIP SPA – представља спа центар на великом прекоокеанском броду 

који садржи све услуге везане за wellness као и специјалан јеловник. 

 DAY SPA – Јако је распрострањен у западној Европи. У понуди има 

професионалне spa услуге на дневној бази.  

 DESTINATION SPA – пружа клијентима могућност избора, а повезан је  са 

побољшањем животног стила, као и побољшањем здравственог стања кроз 

професионалне спа услуге, фитнес, образовне програме, односно смештај у 

склопу центра. 

 MЕDICAL SPA – као примарну улогу има пружање комплетне здравствене и 

wellness услуге у амбијенту који интегрира spa услуге са конвенционалним и 

посебним третманима и терапијама. Оваква места раде под сталним надзором 

медицинског особља, и овој категорији се предвиђа највећи раст у наредних 

десетак година. Највише је заступљено у западној, источној и централној 

Европи. Међутим, ови spa центри имају велике изазове узимајући у обзир 

чињеницу да су смештајне јединице најчешће болнице или стационари, који су 

мање привлачни гостима и мање конкурентни на тржишту. Најчешће су зависни 

од државног сектора и социјалног здравственог осигурања. Многи од таквих 

објеката су давно изграђени и основна намена им је била чисто медицинска 

установа. 

 MINERAL SPRINGS SPA у својој понуди има природне минералне, термалне и 

друге изворе који се користе у сврху хидротерапијских третмана. Ова врста спа 

је најтипичнија за европски spa/wellness сектор. 

 RESORT/HOTEL SPA се налази у склопу хотела или одмаралишта који пружају 

професионалне spa услуге, fitnes и wellness компонентне са spa јеловником. 

Међу запосленима је медицинско особље, различити терапеути и фитнес 

инструктори. Гости на оваквим местима имају боравак од неколико дана до 

неколико недеља, стога сви елементи туристичког пакета морају бити 

интегрисани ка истом циљу. Локација објекта је често удаљена од осталих 

објеката, тако да се гости на миру препуштају понуди објекта. Сходно томе, 
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менаџмент хотела ставља акценат и на забаву гостију хотела и њихово активно 

испуњавање слободног времена. Ово је друга по величини од свих седам 

категорија, услед чињенице што ју је хотелска индустрија прихватила као 

стандард у циљу повећања профитабилности али и због повећане 

заинтересованости посетилаца за овом врстом понуде. (Седеј М., 2004) 

 DENTAL SPA у коме гости, поред wellness и spa услуге, добијају и услуге 

зубара. 

5.3 Речник wellness термина 

 Aromatherapy – масажа етеричним уљима која преко лимфног система утиче на 

физичко, психичко и емоционално стање. 

 Auriculotherapie – представља посебну стимулацију одређених тачака на уху 

које представљају целокупан систем тела. Терапија је намењена ублажавању 

болова, а такође је повезана са лечењем различитих болести зависности. 

 Ayurveda – је облик традиционалне медицине пореклом из Индије. Ова 

традиционална индијска наука о здрављу своје принципе бриге за здравље 

заснива на „целокупном опсегу живота“ и природном начину живљења. 

Ayurveda препоручује посебан начин живљења, режим исхране, вежбе дисања, 

медитацију, масаже и куре лечења, које терапеут прилагођава сваком појединцу. 

Неке од масажа које се користе у овој врсти медицине су: abhyanga, shirodana, 

svedana, shiroabhyanga, mukhabhyanga, padabhyanga, marma, karna purana, 

garshan. 

 Bio sauna – представља пријатну комбинацију између финске и парне сауне. Био 

сауна има нижу температуру (50° - 60° С) и нижу влажност ваздуха (60% - 70%) 

у односу на турски хамам. Препоручује се особама са ниским крвним 

притиском, затим особама које имају проблеме са венама и капиларима. 

 Блатна сауна (mud sauna) – представља комбинацију терапија лековитим фангом 

блатом и боравка у сауни.  

 Body wrapping – умотавање тела, које је претходно третирано одговарајућим 

кремама, у посебну фолију. Подстиче процес разградње масног ткива и 

детоксикације. Истовремено се притиском поспешује излучивање разграђених 

састојака и воде из поткожног ткива. 
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 Etheric oil – уља пријатног мириса која опуштајуће утичу на психо – физичко 

стање. 

 Fango – купка или умотавање у лековито блато које садржи доста минерала и 

вулканског је порекла. 

 Finnish sauna – Финска сауна је просторија од дрвета са температуром ваздуха 

70° – 100°С. Влажност ваздуха износи 10% - 15% процената па је зато зову сува 

сауна. Презнојавање тела до којег долази током боравка у сауни ослобађа 

организам од штетних материја и токсина, јача имунолошки систем, ослобађа 

тело напетости, делује благотворно на кожу. 

 Finish extreme sauna 

  Green press – aпарат за медицинску или козметичку лимфну дренажу 

 Hammam – већина wellness и spa центара у својој понуди нуди и коришћење 

турског парног купатила, односно hammama. Влажност ваздуха у купатилу је 

100% па се високе температуре лакше подносе. 

 Hot stone massage – односно масажа врућим и хладним камењем. Вруће камење 

даје додатну температуру телу, опушта мишиће и побољшава циркулацију и 

прокрвљеност. 

 Holistic wellness – Холистичка медицина уопштено, сматра да је у лечењу особе 

потребно сагледати све аспекте његовог постојања, и да се човек мора 

посматрати у склопу целине, а не из појединих делова. Она првенствено ради на 

проналажењу узрока болести. Холистичка масажа је блага, али њено дејство је 

дубље него код других третмана, јер делује на више нивоа. 

 Infrared sauna – од финске сауне се разликује по томе што се за њено загревање 

користе инфрацрвени грејачи, чија топлота продире дубље у ткиво и позитивно 

утиче на тетиве и зглобове. 

 Kneipp path – шетња Kneipp стазом различите температуре подстиче 

циркулацију и бољу прокрвљеност мишића. 

 Cleopatra baths – метода у којој се користи комбинација млека, меда и етеричних 

уља. Утиче повољно на изглед и здравље коже. 

 Cocoon therapy – Специјална терапија за подмлађивање коже воћним 

киселинама. Идеална за опуштање и релаксацију. 
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 Laconium – Лаконијум је добра алтернатива за сваког ко сматра да је 

традиционална сауна претопла. Ова просторија је некада коришћена пре сауне, 

за припрему организма на велику промену температуре. 

 Ice pit – ледена јама се препоручује након боравка у сауни како би се постигао 

потпуни ефекат. 

 Lomi lomi Nui massage – представља врсту хавајске масаже. То је комбинација 

масаже везивног ткива, подстицања протока енергије и гимнастике. Масер 

користи подлактицу за масирање.  

 Parafin tretman – угрејани парафински восак се ставља на тело да омекша 

мишиће и отклони мртве ћелије коже. 

  Sawadee – традиционална тајландска масажа која побољшава виталност цело 

тела, лечи болове у леђима, мигрену и друге врсте главобоље и напетости. 

 Shiatsu – је вештина лечења која потиче из Јапана. Посебним притисцима на 

акупунктурне тачке изазива се осећај дубоке опуштености. 

 Salt sauna – Температура ваздуха у сланој сауни је 40 - 50° С. Влажност ваздуха 

је 80%. Има повољан утицај на локомоторне способности и дисајне путеве. 

Поступком утрљавања природни соли отварамо поре на кожи која постаје боље 

прокрвљена и подмлађена.  

 Swedish massage – To je назив за скуп техника масаже чија је основна функција 

опуштање мишића.  

 Таi – масажа пореклом са Тајланда намењена за достизање телесне и душевне 

равнотеже. 

 Теpidarium – камени лежајеви загрејани на температури од 37 до 39° С, 

приближно температури људског тела. Тиме се постиже да тело одаје онолико 

топлоте колико је прими.  

 Tui – na – Oва масажа је део традиционалне медицине древне Кине. Заснива се 

на теорије традиционалне медицине о протоку животне енергије (чи) која кружи 

по организму.  

 Yanna massage – Јединствена масажа настала од комбинације малдивске масаже 

на љуљашци, Тао филозофији и западњачким техникама масаже. Изводи се на 

специјалном столу за Yanna масажу који се покреће вертикално и хоризонтално 

па се особа осећа као на таласима. (odeontravel.rs) 
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5.4 Корисници туристичких услуга у wellness и spa туризму 

 Дефинисање појма туристе као потрошача туристичких услуга укључује мотив 

путовања као базу за одређивање категорије. Корисници туристичких услуга су крајње 

мерило вредности одређене туристичке услуге. Из сложености пружања туристичких 

услуга произилази специфифичност туристе као потрошача. Туристички трендови 

показују промену у понашању туриста којима је од све веће важности доживљај уместо 

некадашњих приоритета као што су посета и одмор. Другим речима, модеран туриста 

постаје све знатижељнији, мобилнији и активнији, од некадашњег „објекта“ постаје 

„субјекат“ у туристичким кретањима. (Група аутора, 2013) 

 Популација свих доба посећују wellness и spa центаре. Покретачи здравственог 

и wellness туристичког тржишта су жене (приметан пораст броја мушкараца у задњих 

пар година) и средновечне породице чија су деца већ одрасла. Ови потрошачи су 

образовани и доброг имовинског стања и добре платежне моћи. Углавном живе у 

урбаним срединама или у предграђима. Главни мотив доласка је релаксација, здрава 

исхрана, педикирски, маникирски третмани, бициклизам, пешачење, упознавање 

културно – историјског наслеђа. Углавном долазе на препоруку пријатеља или преко 

агенције. Највећи потенцијал има популација од 50 – 56 година старости. 

 У задњих пет година повећан је тренд посета млађих људи старости од 20 – 25 

година који се све више занимају за оваква путовања пре свега ради забаве. Потрошачи 

у доби између 18 и 25 година немају физичких проблема, имају мало обавеза, али су 

слабије платежно способни. Њихов приступ wellness аранжманима био би у виду 

групног путовања у потрази за забавом, истраживање, одлазак на нискобуџетно 

путовање у неке егзотичне крајеве и слична искуства. (Wellness tourism worldwide 2011) 

 Старији потрошачи са преко 65 година имају физичких проблема, спорије се 

крећу, имају мања примања али знатно више слободног времена. Путовање 

прилагођено овој групи туриста било би окренутно вишедневном боравку у некој бањи 

или на крстарењу.    

5.5 Потрошачки профил корисника wellness и spa услуга 

 Теорија маркетинга се у прошлости фокусирала питање „како продати“. Данас 

се маркетинг фокусира на потрошаче, померајући границе деловања, од трансакцијског 
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размишљања до изградње односа. Стога, базични циљ предузећа које се бави 

туристичком делатношћу, поред развијања услуге, обезбеђења одговарајућег услужног 

амбијента, интерне и екстерне комуникације, праћење конкуренције јесте 

задовољавање потреба и жеља туриста на начин који обезбеђује повећање продаје 

туристичког производа и остварење профита на дужи рок. Из сложености пружања 

туристичких услуга, произилази специфичност туристе као потрошача. Његове потребе 

су предмет маркетинг истраживања пре доношења одлуке за одређено путовање, када 

се у њему јави потреба за одмором, затим процес доношења одлуке везан за избор 

организатора путовања, дестинације, средства превоза, смештаја, исхране, као и оцена 

након коришћења туристичких услуга. (Хорват У., 2010) 

 Тржиште непрекдно ствара нове изазове, а туристичко предузеће мора на њих 

одговорити. Потрошачи данас придају много већи значај квалитету и вредностима када 

доносе своје одлуке куповини. Чест је случај да неколико агенција нуди потпуно исти 

пакет аранжман, али је поред цене која може имати значајну улогу у избору, још 

важнији углед који агенција има код потрошача (на основну предходног личног или 

туђег искуства). Свако предузеће се труди да гради свој углед на сатисфакцији 

клијената, а за то је пресудан квалитет услуге. 

 Различите потребе појединца задовољава различит спектар туристичког 

производа, зато се мора имати у виду и различито понашање потрошача у погледу 

избора и куповине производа. Туристички производ се креира на тражњи, како би се 

ускладила сва појединача услуга и инфраструктура са укупним доживљајем туристе. 

Сваки пословни субјект мора се прилагођавати потребама потрошача кроз креирање 

таквих производа / услуга, које ће на што бољи начин задовољити потрошачке потребе, 

а са друге стране омогућити пословном субјекту да реализује своје циљеве и да 

оствари профит. (Богдановић М.,2009) 

 Подаци говоре да савремен туриста има следеће примарне критеријуме при 

избору путовања: 

 Преусмеравање на ближе и сигурне дестинације испуњене доживљајима и 

активностима. 

 Повећање броја краћих, чешћих и викенд путовања 
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 Раст интереса за културним садржајима, традиционалним вредностима које су 

типичне за дестинацију, еколошки савесно путовање. 

 Раст интереса за активним одмором и посебним садржајима (оригиналност 

уместо униформности) 

 Раст захтева за квалитетом дестинације и услуге, обраћа се пажња на добијеној 

вредности за новац 

 Преферирају се специјализовани програми, као што су: бициклистички, 

здравствени, пешачење, планинарење, крстарење, wellness програми. 

 Кретање ка индивидуализованом животу потрошача јача у целом свету и 

постаје прави изазов за туристичке дестинације, које се надмећу у креирању 

специфичних потреба. Прилагођавање понуде доприноси развоју, лојалности 

потрошача и сталном проширењу нових сегмената тражње на тржишту. 

 Успешна предузећа препознају и профитабилно одоговарају на недозвољене 

потребе и трендове у макроокружењу. Идентификацију тренда, предвиђање вероватних 

последица и одређивање могућности су критичне маркетиншке могућности. Тренд 

открива изглед будућности и постоји велика вероватноћа да ће нови програми 

маркетинга бити успешни ако иду у корак са снажним трендовима, откривајући нове 

тржишне могућности. (Богдановић М.,2009) 

5.6 Историјски развој бањског туризма у Словенији 

 Почетком 19. века постојале су само два типа туриста на територији данашње 

Словеније. Најстарији су били насељеници, док други тип обухвата људе који су 

посећивали термоминералне изворе. Први писани документи помињу терме Добрна и 

датирају из 15. века, док се прво спомињање Рогашке Слатине везује за 16. век.  

 Прави развој туристичких путовања у Словенији везан је за почетак 19. века. 

Прва туристичка путовања била су везана за посету Карсту и здравственим установама, 

односно бањама. Средином 19. века  пруга Беч – Трст учинила је Словенију много 

приступачнијом посетиоцима из градова Аустроугарске монархије. Пруга ка западном 

делу земље омогућила је развој планинског туризма. Приморски туризам почео је да се 

развија почетком 19. века, али најинтензивнији развој се догађа почетком 20. века. 

Поред бањских лечилишта туристи су у периоду између два светска рата били 
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заинтересовани за скијање, пливање, планинарење и друге зимске спортове. (Новак 

М.,2009) 

 1960. година се означава као година почетка нове фазе у развоју туризма 

Словеније. Држава промовише модернизацију постојеће и изградњу нове туристичке 

инфраструктуре. Ради се и на реновирању саобраћајница. Био је то период масовног 

прилива туриста из Западне и Северне Европе ка Хрватском приморју и ка 

Југоисточној Европи. Безвизни режим који је омогућила влада тадашње државе 

додатно је олакшао туристичка путовања. (Новак М., 2009) 

 Средином 1960. године Словенија је постала веома важна међународна 

туристичка дестинација. Удео страних туриста је врло брзо растао и ускоро је достигао 

47%. Већина страних туриста у том тренутку долазила је из Аустрије, Немачке и 

Италије. Међу онима који су долазили из других југословенских република највише 

туриста било је из Хрватске и Србије. Поред развоја приморског и бањског туризма 

видимо напредак у развоју планинског, сеоског, спортско – рекреативног, конгресног и 

градског туризма. Туристичка посећеност  Словенија достиже врхунац 1986. године, 

када је забележено преко 9 милиона ноћења. (Новак М., 2009) 

 Словенија је први пут постала независна држава 1991. године. Поред свих 

промена у политичком и економском систему и велике промене у туристичким 

токовима су обележиле тај период. Те промене су узроковане ратовима на Балкану и 

распадом Савезне Федеративне Републике Југославије. Почетаком 1990. године 

Словенија је имала најгори период од када је почела да се бави модерним туризмом. 

Тих година је бележен просек од 5 милиона ноћења годишње, што су најгоре бројке 

још од 1973. године. Приметан је знатно мањи број страних туриста, као и туриста из 

бивших југословенских република.  
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Табела бр. 1:  Број  туристичких долазака и ноћења у Словенији у периоду од 1953 – 2009 

Извор: http://www.sloveniatimes.com/slovenian-natural-spas-and-health-resorts 

 Стабилизација политичке ситуације на Балкану значила је и поновни раст броја 

туриста у Словенији. Број туриста је прелазио 2 милиона, док је број ноћења износио 8 

милиона, што је био приближан број рекордном броју туриста из 1986. године. Туристи 

из бивших југословениских република су и даље били у мањини. Највише туриста је 

долазило из суседних земаља. По први пут су туристи из Италије остварили највећи 

број ноћења. Уласком Словеније у Европску Унију 2004. године и увођењем јефтиних 

летова, гравитациона зона Словеније се проширила и на остатак Европе. У новом 

миленијуму развој туризма у Словенији је заснива на креирању нових, 

висококвалитетних туристичких производа који су интересантни туристичком 

тржишту и да искористе предности Словеначког туризма у поређењу са суседним 

земљама. Нагласак овог приступа није на масовном туризму већ на стварању 

атрактнивних тржишних ниша у оквиру Европске туристичке понуде. (Новак М., 2009) 

 Углавном су све тржишне стратегије усмерене ка постизању водеће позиције на 

тржишту, за разлику од стратегије тржишних ниша чији је циљ контрола. Тежи се 

монополу на неком малом подручју, задржавајући се тамо колико је то могуће у 

анонимности, избегавајући да се неко сети и почне конкурисати. Тржишне нише су 

високоспецијализовани и ограничени тржишни сегменти који су остали тренутно 

непокривени. Овом се стратегијом стварају предузећа специјализована за неке посебно 

захтевне потрошаче / купце, или за само једног купца, без обзира на његову величину, 

географско подручје, својства производа или услуге или канале дистрибуције, видова 

промоције и слично. Идеална је она тржишна ниша која обухвата довољан број 
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потрошача с великом куповном моћи и са великим потенцијалом, те када дотична 

тражња није занимљива конкурентима и када организација располаже ресурсима, 

односно снагом потребном за одбрану положаја произвођача за нише. (Стефановић В., 

2009) 

 Бањски центри представљају најстарију врсту туристичких места у Словенији. 

Кренули да се развијају у 18. и 19. веку углавном у источном делу земље. Широм света 

је позната Рогашка Слатина са 400 година дугом традицијом бављења туризмом. У 

погледу садржаја магнезијума јединствена је у Европи. После Другог светског рата још 

много извора је оспособљено за коришћење путем геолошких бушотина. (Новак М., 

2009) 

 Здравствени и spa центри у Словенији су првобитно били намењени такозваном 

социјалном туризму. Тек након 1960. године ови центри су укључени у међународну 

туристичку понуду. Они су постали центри врхунске медицинске рехабилитације, са 

висококвалификованим кадром, заснован на коришћењу природних лекова и 

савремених медицинских третмана. Класичан назив „здравствени центри“ 

преовладавао је Словенијом све до средине 1980их година. Почетак 1990их година 

обележио је важан преокрет у развоју здравствених центара у Словенији. Са 

изградњом модерних базена, нека лечилишта су почела да користе минералну воду и у 

рекреативне сврхе, односно знатно су проширили своју понуду, привлачећи на тај 

начин и госте који немају здравствених проблема. Такозване „термалне ривијере“ и 

„термални паркови“ заједно са затвореним и отвореним базенима који су у функцији 

целе године представљале су нешто ново на тржишту. Преорјентација на масовни 

туризам који се заснива на рекреацији, здравом начину живота, wellness, као и боравак 

у spa центрима за време празника значајно је повећала број туристичких посета у 

такозваним рекреативним здравственим центрима. (Новак М., 2009) 
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6. Бањски центри Словеније 

 Термин бања означава уређен простор око извора лековите воде, са мање или 

више смештајних, угоститељских, медицинских и пратећих објеката, уз обавезну 

лекарску контролу посетилаца.  

 Бање имају две основне функције: лечилишну и туристичку. Лечилишна 

функција је старија и представља резултанту деловања неколико фактора: употреба 

термоминералне воде за пиће, купање, стављање блатних облога, утицај пријатне 

бањске микроклиме на организам, утицај посебног режима исхране за време бањског 

лечења, привремена промена начина живота и амбијента становања. Лечилишна 

функција је нарочито доминирала у периоду до 1965. године када су бање имале статус 

народних лечилишта, док је туристичка функција бања млађа и њен развој почиње 

после 1965. године. Тада су бање свој даљи развој орјентисале на два колосека. Оне 

бање које су биле боље опремљене здравственим капацитетима претвориле су се у 

специјализоване болнице, док су друге нашле излаз у развоју туристичке функције и 

анимирању здравих људи за долазак и боравак у бањским амбијентима. Словеначке 

терме су за кратак период прешле пут од народних лечилишта до модерних и 

савремено опремљених spa и wellness центара. Лечилишна функција је и даље 

присутна, али у знатно мањој мери. Акценат је стављен на превентиву лечења и 

разоноду кроз разноврсне туристичке садржаје.  

 

Слика број 5: Бањски центри Словеније 

Извор: odeontravel.rs 
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6.1 Терме Чатеж 

 Терме Чатеж су словеначка бања недалеко од границе Словеније према 

Хрватској. Леже у долини Саве, са десне стране реке у подножју Жумберачке горе. Од 

села Чатежа, по коме су назване удаљене су 1,5 километара, а најближе веће место су 

Брежице које су удаљене 2,3 километра. Од Загреба су удаљене 33 километра, од Новог 

Места 43 километра. Бања је добро повезана путевима и пругом. До топлица се долази 

пругом Загреб – Љубљана до железничке станице Брежице. Са Брежицама су повезане 

сталном аутобуском линијом, а од савременог путакоји спаја Љубљану и Ново Место 

са Загребом, бања је удаљена само 1,5 километара. Клима Чатежких Терми је умерено 

– континентална са појединим карактеристикама субалпске климе.(Марковић Ј.,1980) 

 Термо – минерална вода избија из квартарних седимената, у чијој су подини 

тријаске стене. Бања има три каптирана извора минералне воде. Вода се из бунара црпи 

моторним пумпама и убацује у резервоар, одакле се разводи у базене и каде. Капацитет 

извора је 60 литара воде у секунди. Вода је бистра, без мириса, укуса. Температура 

воде се креће између 54 и 57° С. Вода „Фердинандовог извора“ мења температуру од 

37 до 51° С. Воде ових Топлица се убрајају у акратотерме и хипертерме са слабом 

алкалном реакцијом. Радиоактивност је знатна и износи 3,6 до 10,7 Махових јединица. 

Од катјона у води највише има калцијума 0,05910 грама у једном литру и магнезијума 

0,02390 грама у једном литру. Појаве натријума, калијумa и гвожђа су знатно мање. Од 

анјона има хидрокарбоната 0,2757 грама и сулфата 0,0341 грама и мало хлора. Укупан 

садржај анјона и катјона и колоидних растворених оксида износи 0,4373 грама у литру 

воде. (Марковић Ј.,1980) 

 Лечилишне функције ове бање огледају се у купању и испијању минералне 

воде, као и уживање у пријатној клими. 

 Лечење се обавља купањем и испијањем минералне воде током три до шест 

недеља, затим купање у сланој, угљено – киселој води, масажом, физикалном 

терапијом (на сувом и у води), електротерапијом, дијатермијом, медикаментозном 

терапијом и дијеталном исхраном.  

 Здравствене индикације за купање у термо – минералној води су: реуматизам 

зглобова и мишића, полиартритис, рехабилитација локомоторног тракта, неуралгије, 

ишијас, спондилоза, укоченост, неурастенија, застареле озледе костију, хронични 
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екскудати у глави, грудној и трбушној дупљи, затим женске болести, хронични катари 

жлезда, органа за дисање и варење, чир, дијабетес, малокрвност и исцрпљеност. 

Испијањем минералне воде лече се обољења јетре, желуца, жучног мехура, црева. 

Контраиндикације су: туберкулоза, заразне болести, грозничава стања, кожне болести, 

теже срчане мане, висока хипертонија, гравидност, артериосклероза, несвестица, 

епилепсија, рак итд. У медицини, контраиндикација је дејство, било терапеутско или 

друге природе, које је секундарно у односу на жељено. (Марковић Ј.,1980) 

 Здравствени центар Терме Чатеж сврстава се у категорију најуспешнијих 

здравствених центара у Словенији, захваљујући пре свега тиму специјалиста и 

најсавременојој медицинској опреми. Поред водених програма рекреације, терме нуде 

и квалитетан смештај и услугу у многобројних хотелима, као и активан одмор у 

оближњем замак – хотелу Голф Град Мокрице.  

 У околини Терми Чатеж налази се неколико квалитетних спортских објеката 

који су на располагању спортистима. 

- Фудбалско игралиште у Брежицама удаљено 5 километара 

- Атлетски стадион у Брежицама 

- Спортска дворана (рукомет, кошарка, одбојска, футсал) у Добови удаљена 8 

километара 

 Хотел Чатеж располаже модерним wellness центром јако атрактивног изгледа.  

Туристима пружа могућност да испробају више различитих врста масажа и терапија, 

затим турску, финску и биосауну са инфрацрвеним светлом и соларијум. 

 Од масажа гости могу уживати у спа масажи, масажи врућим камењем, 

индијској масажи, лимфна дренажа, масажа стопала. 

 Свакако две највеће атракције Терми Чатеж су зимска и летња термална 

ривијера. Зимска термална ривијера је комплекс покривених базена који се простиру на 

2300 m
2
. У оквиру овог комплекса налази се сауна парк, дечији базен, базен на 

гусарском броду, базен неправилног облика, базен са таласима, дивља река, тобогани 

итд. У саставу зимске термалне ривијере се налази и сауна парк са осам различитих 

врста сауна: кристална сауна, индијанска сауна, парна сауна, екстремна сауна, финска 

сауна, инфрацрвена сауна, финска арома – сауна, aquaviva сауна. 
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Летња термална ривијера се простире на површини од 10000
 
 m

2
. Температура воде 

износи од 26 до 36° С.  Комплекс обухвата више базена различитих облика и 

површина, спору реку, базене са млазним масажерима, дечији водени парк, гусарско 

острво. Летња термална ривијера је повезана са зимском преко моста. 

(http://www.terme-catez.si/en) 

 

 Слика број 6: Терме Чатеж – летња ривијера  

Извор: http://travelboutique.rs/wp-content/uploads/2016/08/Terme-Catez-1.jpg 

 

6.2 Терме Добрна 

 Терме Добрна се налазе 18 километара северозападно од Цеља, у уској долини 

Топлишког потока, притоке Добрнице која утиче у Худињу, а ова у Саву код Цеља. 

Бањско насеље је са три стране окружено шумовитим брежуљцима, а према југу 

долина је отворена ка Цељској котлини. Бања лежи на 390 метара надморске висине.  

 До насеља и лечилишта Добрне води асфалтни пут од Цеље, које је пругом и 

путем спојено  са Марибором и Зиданим Мостом. Бања је саобраћајно добро повезана 

са Цељем. 

 Рељеф околине Добрне је планински и брежуљкаст, рашчлањен уским долинама 

и прекривен бујном вегетацијом. Падине које се спуштају према лечилишту обрасле су 

четинарима. Клима је субалпска. Средња годишња температура износи 8,8°С. 
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Просечна годишња количина падавина износи 1170 милиметара. Због шумовите 

околине нема већих врућина, а услед само положаја долине ветрови су ретки. 

 Каптажом извора термо – минералне воде 1908. године, скупљена је њихова 

вода (225 литара у минуту) у резервоар, покривен стакленом плочом, те се види како у 

њему превире лековита вода и прскају њени мехурићи са угљен диоксидом. Сматра да 

се да топла вода Добрне и Топлошице извире на раседу добрнских терми, који се према 

северозападу продужује у линију „коњишких извора“, а ка југоистоку премо изворима 

Крапинских Топлица. Линија бања Добрна, Лашко, Римске Топлице поклапа се са 

смрековачким раседом, дуж кога су избили млади терцијарни андезити. Петролошку 

грађу Добрне и околине чине шкриљци, мезозојски доломити, млађи кречњаци, 

медитерански пешчари и лапорци. Главни бањски извор избија из миоценског лапорца. 

То је „Термално врело“ чија температура воде износи 35,5°С, а издашност 6,5 литара 

воде у секунди. У једном литру воде овог извора има највише калцијума 0,0744 грама и 

магнезијума 0,0210 грама. Присутво натријума, калијума, цинка, бакра, гвожђа, 

литијума и алуминијума је занемарљиво. Од анјона највише има хидрокарбоната, 

сулфата, нитрата и хлора. Радиоактивност ове термалне воде је мала и износи 1,4 

махових јединица. Главно термалано врело Добрне спада у акрототерме са карактером 

слабих земно – алкалних вода. У њој је у великој количини присутан угљен – диоксид 

као и алге, што јој даје посебну вредност. (Марковић Ј., 1980) 

 Индикације воде Термалног врела за купање су: болести женских гениталија, 

болести крвотока, црева, гуштераче, жучи, бешике, бубрега. Минерална вода помаже 

рад органа за варење, али се више користи за купање што је основни вид лечења. 

Највећи ефекат се постиже код женских болести (хормоналне сметње, климактеричне 

тегобе, стерилност), хормонално – вегетативне сметње, нервна обољења, болести срца, 

сметње у крвотоку, рехабилитација локомоторног тракта. (Марковић Ј., 1980) 

 Контраиндикације ове воде су за све акутне болести, отворене ране, рак, 

епилепсију, јака крварења и слично. 

 Поред воде за купање и пиће, у Добрни се користи и лековито блато (блатне 

облоге и купке). У лечењу женских болести се користе специјални уређаји, а посебну 

примену има и физикална терапија, механо, електро, термотерапија, односно 

медицинска гимнастика. 
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 Поред лечилишне терме Добрна имају и изражену рекреативну функцију. 

Добрна и околина пружају туристима разне могућности за разоноду. Парк у самој бањи 

је одличан за шетњу, а околне четинарске шуме су богате разном дивљачи, па су 

привлачне за ловце. Речица Добрница је богата пастрмком и атрактивна за риболовце. 

Над лечичиштем су руине старог града Качаника, а у близини улаза у насеље налази се 

Нови град. Интересантни су излети у лепу клисуру Витање, затим до пећине Худе 

лукње (зла рупа) са подземном реком и водопадом поред пута Горњи Долич – Велење. 

(Марковић Ј., 1980)  

 У термама Добрна налазе се три хотела са високом категоризацијом: хотел 

Вита, хотел вила Хигија и хотел Парк. Сва три хотела имају по четири звездице.  

 Комплекс базена на трећем спрату хотела Вита обухвата затворени базен, 

затворени дечији базен, отворени базен, отворени дечији базен са терасом за сунчање, 

затворени базен са млазним масажерима – whirpool. У свим базенима је 

термоминерална вода са температуром до 32°С.  

 У спортском центру налазе се терени за : боћање, одбојку, тениски терен са 

шљком, игралиште за бадминтон, бициклистичка стаза, стони тенис. 

(http://www.en.terme-dobrna.si/) 

 

Слика број 7: Терме Добрна  

Извор: http://www.en.terme-dobrna.si/_files/581/05_bazeni.jpg 

6.3 Долењске Топлице 

 Долењске Топлице се налазе у Долењском, динарском крају Словеније, у 

његовом панонском делу Долењској Крки. Од Новог Места су удаљене 12 километара 

према југозападу. Надморска висина лечилишта је мала, свега 179 метара. Над 
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лечилиштем се издижу планине Рог са 1100 метара надморске висине и Горјанци са 

1181 метром надморске висине. Топлице у долини Крке налазе се код ушћа њене 

притоке Сушице, на месту где Крка и њена долина лактасто скрећу из правца 

северозпад – југоисток у смер југозапад – југоисток.  

 До Долењских Топлица се стиже из правца Новог Места које се налази на прузи 

Љубљана – Карловац, где се одваја крак локалне пруге до железничке станице Стража 

– Топлице. Станица је од бање удаљена 5 километара, а између њих се одржава стална 

аутобуска веза. Лечилиште је удаљено од Љубљане 68 километара, а од Загреба 76 

километара.  

 Долењске Топлице су смештене у долини коју окружују кречњачки терени са 

развијеним крашким рељефом. Планине око бање су шумовите, доминирају смрекове 

шуме. Брежуљци у околини су култивисани и прекривени воћњацима и виноградима. 

Клима лечилишта је умерено – континентална. 

 У бањи се налазе два извора минералне воде, издашности до 30 литара воде у 

секунди. Минерална вода је горког укуса и са знатном количином угљене киселине. 

Радиоактивност воде износи 3,2 Махове јединице и знатно је мања од радиоактивности 

гасова која износи 13,6 Махових јединица. Нове бушотине дају воду температуре 27 до 

30°С. По хемијском саставу и температури минерална вода спада у акрототерме и јаче 

хомеотерме (36,2 до 38°С). У води највише има калцијума и магнезијума, а најмање 

натријума, калијума и хлора. Поред угљене киселине, лековита вода садржи и 

сумпорну киселину.  (Марковић Ј., 1980) 

 Лечење се обавља купањем у топлој води, физикалном терапијом на сувом или у 

топлој води (подводна масажа), односно хидромасажом и хидрогимнастиком затим 

термо, електро и медикаментозном терапијом, парафинском купком и зрачењем. 

Минерална вода лечи реуматична обољења мишића и зглобова, кичме и нерава (парезе 

живаца), женске болести (запаљење материце и јајника), затим преломе костију и 

последице контузија и рана, артеросклерозу и малокрвност, повишени крвни притисак 

и болести вена, катар носа, грла, ждрела и црева, кожне болести (свраб, копривњача) и 

реконвалесцентна стања.  

 Вода ове бање је контраиндицирана за акутна обољења, болести са повишеним 

температуром, срчане мане, инфективне болести и тежа психодепресивна стања.  
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 Главни представник туристичке понуде Долењских Топлица је хотел Балнеа. У 

склопу хотела се налази wellness центар који заузима површину од 9200m
2
. Сам 

wellness подељен је у три целине.  

Лагуна је део wellness центра са отвореним и затвореним базеном. Температура воде је 

27°С у спољашњем и 32°С у унутрашњем базену. Базени имају слапове, масажере и 

вештачке гејзире. 

Сауна центар Оаза има финску, турску, био и ароматску сауну, јапанску купку и 

тропски врт са ђакузи кадом.  

Аура центар у коме се могу испробати врхунске масаже, од класичних масажа до 

ултразвучне терапије затим зелени вакум и енергетско острво. 

 Долењске Топлице обилују и рекреативним садржајима. Гости могу користити 

терен за голф, многобројне пешачке и бициклистичке стазе, тениске терене, отворене 

базене. Организују се и излети до околних атрактивних туристичких локалитета. У 

склопу бање се налазе два парка са површином од 11 хектара, један у залеђу Здравиног 

дома, други поред обале Сушице. Спортско – рекреациони комплекс чине пливалишта 

и игралишта за мале спортове, куглана и трим стаза. Краћи излети се могу изводити до 

оближњих винограда, а нешто даљи до планина Кочевског Рога и Горјанца. Са 

планинских висова лепи су видиковци на долину Крке, Ново Место, на Долењско и 

удаљеније Сотелско. (http://www.terme-krka.com/us/en/destinations/dolenjske-toplice/) 

 

Слика број 8: Долењске Топлице 

Извор: http://camping-potocar.si/wp-content/uploads/2013/04/dolenjske-toplice.jpg 
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6.4 Терме Лашко 

 Бања Лашко се налази код истоимене варошице у суженој долини Савиње, 

низводно од Цеља, а узводно од Римских Топлица, скоро у средишту Словеније. 

Налази се на 231 метру надморске висине. Најближа места су Зидани Мост у клисури 

Саве и Цеље које је удаљено 11 километара. У Цељској котлини се налазе и Рогашка 

Слатина, Римске Топлице, Терме Добрна. Љубљана је удаљена 92 километра, а Загреб 

120 километара.  

 Поднебље Лашког има више умерено – континенталне, него субалпске одлике. 

Смештно је у подножју доминантног Хума (585 метара надморске висине), у 

пространом парку на левој обали Савиње, лечилиште је окружено шумовитим 

бреговима, који га штите од ветрова. 

 Лечилиште је било познатно још за време Римљана. Са изградњом базена и 

лечилишта почело се средином прошлог века. Бањско купатило и хотел изграђени су 

1852. године.  

 У термама Лашко се налазе три извора минералне воде чија температуре износи 

од 35,3 до 39,4°С. Главни извор даје хомеотермалну лековиту воду температуре 37,5°С. 

Минерална вода обилно избија дуж раседа, за који је везана и појава извора у Римским 

Топлицама. Капацитет извора је 18 литара воде у секунди. Термоминерална вода 

долази из доломитске зоне и песка, око којих су кречњаци. Она је благо радиоактивна 

(1,38 Махових јединица), као и гасови, а потиче са дубине од 164 до 660 метара. У води 

највише има калцијума 0,0470 грама у литру, па магнезијума 0,0181 грама и натријума 

0,0168 грама, затим калијума, мангана, никла, кобалта, стронцијума, бакра, калаја. Од 

хидрокарбоната 0,2252 грама, сулфата 0,0411 грама, хлора, брома и јода. У води има и 

угљенне киселине, а од колоидно растворених оксида присутни су оксид гвожђа, 

алуминијума, силицијума и титана. (Марковић Ј., 1980) 

 Лашко је лечилиште са специјалном здравственом установом за медицинску 

рехабилитацију трауматолошких, ортопедских, геронтолошких, циркулаторних и 

деформативно – дегенеративних реуматолошких обољења. Лечи хронични реуматизам 

зглобова, ишијас и лумбаго, обољење живаца, кичме, кука и колена, дијабетес, 

уратичну дијатезу, женске болести, катар плућа и бронхија, бронхијалну астму, 

запаљење поребрице, затим болести бубрега, јетре, желуца, срца, артериосклерозу, 
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анемију. Контраиндикације су везане за акутни реуматизам, теже срчане мане, теже 

сметње коронарног крвотока (ангина пекторис, свежи срчани инфракт), висок крвни 

притисак, туберкулоза, отворене ране, тежа склероза и кожна обољења. (Марковић Ј., 

1980) 

 Са развитком рекреатнивне и излетничке функције, поред традиционалне 

лечилишне функције, број туриста у Бањи Лашко се знатно повећао. Лашко и околина 

омогућују гостима добру разоноду (фолклорни концерти, позоришне представе, 

спортски терени, риболов на Савињи). Позната је манифестација „Дани пива и цвећа“ 

  Бања Лашко има јако богату понуду wellness и spa услуга. Хотел Тхермана 

Лашко је носиоц понуде ове бање. Један је од најбољих wellness хотела у Словенији. 

Нарочито се истиче wellness центар са воденом површином од 2200m
2
. Базени су 

напуњени минералном водом температуре од 30 до 34°С у отвореним и затвореним 

базенима. Јако интересантан детаљ је стаклена купола која покрива ове базене. Од 

интересантних садржаја издвајамо базен са таласима, масажни базен, брза река, 

тобоган, три базена са млазним масажерима.  

 Што се тиче масажа, у овом wellness центру налази се јединствена понуда 

услуга. Најновије масаже инспирисане су традиционалном медицином оријенталне 

културе базиране на холистичкој концепцији медицине далеког истока. 

 Од масажа и ритуала за опуштање у понуди су: Ayurvedа масаже, тајландске 

масаже, comfort zone ритуали, нега лица и тела, облоге и маске врхунских козметичких 

линија. Овај wellness центар је познат по јединственој техници извођења масаже са 

врућим камењем, арома терапија, хавајска ломи – ломи масажа, shiatsu масажа. 

Издвајају се тематски осмишљене купке. У хотелу се налази и најмодернији фитнес 

центар. Сауна центар је изграђен и модерном стилу са примесама локалне историје и 

ентеријера.  

 Посетиоци током летњег периода могу уживати на реци Савињи на некој од 

уређених плажа. Постоје могућности за организовање семинара пошто се у склопу 

хотела налази и модерни конгресни центар. (https://www.thermana.si/en) 
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Слика 9: Терме Лашко 

Извор: http://elitetravel.itravelsoftware.com/fotografije_itravel/2988/terme-la%C5%A1ko1.jpg 

 

6.5 Рогашка Слатина 

   Рогашка Слатина је најпознатија бања Словеније и једна од најпосећенијих. 

Њене лековите воде познате су широм Европе, чак их пореде и са водом чувених 

Карлових Вари у Чешкој. Бања се налази у близини Цеља, на неких 33 километра 

удаљености. Марибор је удаљен 40 километара. Лечилиште има добре саобраћајне 

везе. Налази се уз пругу Загреб – Цеље – Марибор. Путевима и аутобуским линијама 

Рогашка Слатина је повезана са Марибором, Цељем, Љубљаном, Загребом, Грацом и 

Бечом. 

 Ово бањско лечилиште има изузетно дугу историју. Око изворишта минералне 

воде пронађени су келтски сребрњаци. Занимљива чињеница је да нису пронађени 

никакви остаци римске културе. Познато је да су Римљани били изузетно велики 

поштоваоци термоминералних извора, али нема доказа да су им била позната лековита 

својства хладних извора Рогашке Слатине. (Марковић Ј., 1980) 

 Подигнута је у удубљењу, над којим се дижу брежуљци прекривени воћњацима 

и виноградима. Клима је изузетно повољна са умерено – континеталним одликама и 

изевесним субпланинским карактеристикама, иако има малу надморску висину. 

Средња годишња температура износи 9,4°С. Околне шуме и планине спречавају јаче 

ветрове.  
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 Лековите воде Рогашке Слатине се убрајају у алкално – салиничне, земно – 

киселе воде. Вода „Темпела“ је карбонатна, земно – алкална и сулфатична са 

температуром од 10,2°С. Воде „Стирије“ (10°С) и „Доната“ (11,2°С) су сличног 

састава. Такође постоје „Шумски извор“ (9,5°С) и „Иванов извор“ чија се минерална 

вода користи као стона вода за пиће. У једном литру воде „Темпел“ највише има 

калцијума (433 милиграма), магнезијума (388 милиграма) и натријума од (137,4 

милиграма) од катјона. Од анјона има хидрокарбоната (2,205 милиграма) и сулфата 

(155,8 милиграма), док су знатно мање заступљени калијум, хлор и стронцијум. У 

једном литру воде „Стирије“ има 406 милиграма натријума, 347 милиграма калцијума, 

338 милиграма магнезијума, затим хидрокарбоната (3,190 милиграма), сулфата (321 

милиграма) и хлора (17,4 милиграма).  

 Свакако најпознатија минерална вода Рогашке Слатине је „Донат“. У једном 

литру „Доната“ такође највише има натријума (1463 милиграма), па магнезијума (999,8 

милиграма), калцијума (347,2 милиграма) и калијума (30,5 милиграма). Од анјона 

хидрокарбоната (7,690 милиграма), сулфата (1, 959 милиграма) и хлора (74, 8 

милиграма). Рогашке воде су богате и угљеном киселином. Вода „Донат“ има највише 

магнезијума и по томе је позната широм Европе. Минералне воде Рогашке Слатине се 

одавно флаширају и продају на домаћем и страном тржишту. (Марковић Ј., 1980) 

 Индикације за коришћење рогашких минералних вода су: болести органа за 

варење, катар црева и желуца, чир на желуцу и дванаестопалачном цреву, катар 

жучних и мокраћних путева, камен у жучи и бубрезима, болести јетре (запаљење, 

жутица, цироза), шећерна болест, гојазност и тако даље. 

 Контраиндикације су везане за грозничава стања, тешка срчана обољења, 

запаљење бубрега, склоност крварењу и слично. (Марковић Ј., 1980) 

 Рогашка ривиера смештена је у самом центру Рогашке Слатине. Комплекс 

унутрашњих и спољашњих базена простире се на површини од 1260 m
2
. Базени су 

испуњени термоминералном водом чија температура износи 27°С - 36°С, на основу 

нивоа натријума, магнезијума и калцијума има благотворан утицај на целокупан 

организам. У саставу ривијере су базени са водопадима, масажерима, финска, турска и 

инфрацрвена сауна. (http://www.rogaska.si/si/) 



47 

 

   Бања располаже са три високо категорисана хотела: Александер, Гранд хотел 

Сава,  Гранд хотел Рогашка. 

 Рогашка Слатина је добро уређено бањско лечилиште са више лечилишних, 

туристичких, угоститељских и других објеката. Посебно се истичу лепо хортикултурно 

обликовани паркови. Паркови и шуме у околини чине боравак у лечилишту угодним. 

Бања има један од највећих и најлепших курсалона за окупљање гостију и извођење 

приредби. Спортски терени и биоскопска дворана привлаче посетиоце, лепа околина је 

уређена за једнодневне излете.  

 

Слика број 10: Рогашка Слатина 

Извор: https://d1p98clqffzjxh.cloudfront.net/zagrebhtl/L15627.jpg 

6.6 Раденска Слатина 

 Раденска Слатина је бањско лечилиште у перипанонској Словенији, поред 

старог корита Муре. Налази се у североисточном подножју Словенских горица. 

Лечилиште се налази недалеко од словенско – аустријске границе, близу Горње 

Радгоне. 

 Железничка станица се налази на прузи Ормож – Љутомер – Горња Радгона. 

Ова пруга долином Муре је повезана са пругом Прагерско – Птуј – Вараждин, а преко 

Прагерског са пругом Зидани Мост – Марибор – Грац. Поред пруге лечилиште је 

приступачно и асфалтним путевима из правца Аустрије и Мађарске. Од већих градова 

у близини се налазе Марибор који је удаљен 45 километара и Птуј који је удаљен 35 

километара  

 Све извори Раденске Слатине су у ствари бушотине дубине 16 до 33 метра. 

Водоносни хоризонт се налази на дубини од 130 – 200 метара. Минерална вода избија 
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дуж старијег (кредног) и млађег (плиоценског) раседа. Прва дислокација је означена 

као „Донатова“ линија. Код Доначке горе овај расед скреће ка истоку и за њега је у 

долини Муре везана појава минералних извора Раденске Слатине. Снатра да се да 

угљен – диоскид, односно угљена киселина којом је ова вода изузетно богата, потиче 

од интрузије базалтног лаколита у неогеним седиментима, тј да је ова неогена 

метализација магматског порекла. По другој претпоставци, ради се о биогеној 

метализацији у вадозној води. 

 Минерални извори Раденске Слатине су алкално – муријатични и салинични 

кисељаци температуре од 11,5 до 13,8°С. Они садрже, поред обиља угљене киселине 

бром и литијум, а кроз деценије ова вода није променила свој физичко – хемијски 

састав. Извори чија се вода користи за флаширање каптирани су накнадно као бунари. 

У Раденској Слатини и околини има више од двадесет извора минералне воде. За 

купање, испијање и пуњење боца минералном водом користи се вода са девет извора. 

За флаширање воде у употреби су четири извора, од којих је Здравилно врело у 

средини лечилишта. Температура воде овог извора је 12°С. Остали извори су: 

Петањска Слатина, Краљево врело и Гизелино врело. Минерална вода Раденске 

Слатине се продаје већ више од сто година на домаћем и страном тржишту под 

називом „Раденска –три срца“. (Марковић Ј., 1980) 

 Вода Здравилног врела од катјона највише има натријума 1,8750 грама у литру 

воде, затим калцијума 0,1710 грама и калијума 0,1590 грама. Од анјона далеко највише 

има хидрокарбоната 4,9390 грама, па хлора 0,4630 грама, сулфата 0,2180 грама и 

брома, као и 8,0060 грама колоидално растопљених оксида и 3,0020 грама слободног - 

угљен диоксида. Вода је карбонатна, алкална и муријатична, постојаног је хемијског 

састава и лечи катарална обољења плућа, болести орагана за варење и мокраћних 

путева. 

 У води Краљевог врела такође има највише натријума 1,1440 грама у литру и 

хидрокарбоната 3,6640 грама. Поред поменутих постоје Врело у парку, Мурско врело, 

Хигија врело, Елзино врело. (Марковић Ј., 1980) 

 Лечење се обавља купањем у загрејаној минералној води (до 32°С) са обиљем 

угљене киселине, елетро, термо и физикалном терапијом, масажом, дијетом и 

медикаментозном терапијом, као и испијњем минералне воде. Модерно опремљено 

природно лечилиште сарађује са Клиничким центром у Љубљани. Купањем и 
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испијањем минералне воде лече се кардиоваскуларна обољења, болести срца и крвних 

судова, повећани крвни притисак, артериосклероза, неуролошка обољења, 

неурастенија, менаџерска болест, реуматизам, лумбаго и ишијас. Минерална вода за 

пиће лечи болести бубрега, мокраћних путева, простате, јетре, жучи, малокрвност. 

Контраиндикације за лечење раденском водом су акутне и заразне болести, тежа 

срчана обољења, бронхијална астма, туберкулоза, кожне болести, крварења, 

премореност. (Марковић Ј., 1980) 

 Раденци су такође познати по програмима за ублажавање стреса, односно 

лечење менаџерске болести, медицинско програмираним активним одморима и другим 

програмима.  

 Хотел Радин се налази у самом центру лечилишта и повезан је са хотелом Извир 

као и са базенима, саунама, wellness центром. Посебно је погодан за породични одмор, 

али и за корпоративне догађаје, тренинге и конфренције.  

 Термални рај је водени комплекс повезан са свим хотелима и medico – wellness 

центром. Комплекс се састоји од укупно 10 базена (отворених и затворених) који 

заузимају површину од 1460m
2
. Температура воде се креће у распону од 28°С до 37°С. 

Гостиима је на располагању полуолимпијски базен за пливање, базен са млазним 

масажерима, брза река, слапови, подводне масаже, Kneipp стазе и дечији базени. Уз 

базенски комплекс се налази и Свет сауна са 6 различитих врста сауна, са ђакузи кадом 

и базеном са хладном водом. (http://en.slovenia-terme.si/spas/radenci-health-resort/) 

 Од ванпансионских активности гостима стоје на располагању бископска 

дворана, библиотека, спортска игралишта, дечији и олимпијски базен у склопу 

рекреативног центра. Такође је широк спектар догађаја који се одигравају у овој бањи. 

Организују се излети до околних видиковаца или до оближњих винарија где се 

организује дегустација вина. 

 

Слика број 11: Раденска Слатина Извор: http://www.firstminuteponude.rs/wp-content/uploads/2015/11/1.jpg 
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7. Структурне одлике wellness и spa туризма  

7.1 Туристички промет 

 Туристички промет, као незаобилазна компонента развоја туризма, представља 

показатељ којим се утврђује колики је укупан број туриста и број њихових ноћења 

остварен у неком подручју, односно представља синтетички, показатељ обима, 

динамике и структуре туристичких кретања. Да би се добила целовита слика 

туристичког промета на разматраном подручју посматра се туристички промет кроз 

број долазака домаћих и страних гостију, трајање боравка, сезоналност, удео домаћих и 

страних гостију у укупном туристичком промету. (Омеровић Ј., 2014) 

 Туристички промет као динамичка компонента утиче на низ појава и процеса у 

неком подручју. Само статичко и динамичко присуство туриста у неком подручју, 

односно рецептивној регији, представља привремену трансформацију датог подручја. 

Динамичко присуство подразумева укључење туриста у бројне спортско – рекреативне, 

културно – забавне и друге активност, што се директно одражава и на физиономију 

дате области. (Омеровић Ј., 2014) 

Година 

Словенија Бањски центри 

Доласци 

домаћих 

туриста 

Доласци 

страних 

туриста 

Ноћења 

домаћих 

туриста 

Ноћења 

страних 

туриста 

Доласци 

домаћих 

туриста 

Доласци 

страних 

туриста 

Ноћења 

домаћих 

туриста 

Ноћења 

страних 

туриста 

2008 1126022 1957691 3962756 5351282 446038 303310 1875362 1135637 

2009 1160897 1823931 4077480 4936293 454901 293624 1894202 1109451 

2010 1137166 1869106 3909368 4997031 448544 302472 1841046 1146597 

2011 1181314 2036652 3924164 5463931 465732 322073 1848971 1236981 

2012 1141944 2155612 3733459 5777204 450488 336183 1748497 1340247 

2013 1125921 258570 3616782 5962251 446825 342773 1683093 1335022 

2014 1113196 2410824 3500233 6090409 459566 352361 1666165 1332794 

2015 1220749 2706781 3727256 6614443 479756 370370 1710438 1325216 

Табела бр. 2: Укупан број долазака и ноћења домаћих и страних туриста 2008 – 2015 

Извор: Статистични урад републике Словеније 

Из године у годину је приметан раст броја, како домаћих, тако и страних туриста. 

Бањски туризам тако бележи интензиван раст броја посетилаца који долазе из 



51 

 

иностранства. Учешће броја бањских гостију у укупном броју износи 24%. 

Максимална посећеност бањских центара забележена је 2015. године. Највише ноћења 

остварено је 2012. године. Раст броја посетилаца износи 11,95%, док је раст броја 

ноћења 3,27%. 

Просечна дужина боравка туриста у бањским центрима 

Година Домаћи туристи Страни туристи 

2008 4.20 3.74 

2009 4,16 3,78 

2010 4,10 3,79 

2011 3,97 3,84 

2012 3,88 3,99 

2013 3,77 3,89 

2014 3,63 3,78 

2015 3,57 3,58 

 

Табела бр. 3: Просечна дужина боравка туриста у бањским центрима 2008 – 2015 

Извор: Статистични урад републике Словеније 

Присутан је пад у просечној дужини боравка, како домаћих тако и страних гостију. 

Што се тиче бањских центара, гости и даље тамо просечно дуже бораве у односу на 

државни просек, иако је и ту присутан пад у односу на период до 2000. године. Тада је 

просечна дужина боравка износила 5,4 дана, док је у периоду 2000 – 2009. године тај 

просек опао на 4 дана. У периоду 2008 – 2015 и даље се бележи мање опадање дужине 

боравка домаћих туриста, док се страни туристи просечно задржавак 3,8 дана и тај број 

је константан. Бањски туризам који се одликује пре свега лечилишном, а потом и 

рекреативном функцијом које могу да се обављају преко целе године не би требало да 

има сезонско обележје. Уколико одређена бања више пажње посвећује рекреатиној 

функцији, очекује се да туристички промет има више сезонско обележје. То се 

нарочито види код бањских центара који се налазе у близини градова. Лечилишна 

функција може да се развија преко целе године у условима добре опремељености бања 

медицинским садржајима и услугама 
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  Услед свог повољног географског положаја и планинског рељефа, Словенија је 

одлично посећена и током зимске сезоне. Исто важи и за бањске центре. Поред тога 

што се налазе на свега пар часова вожње од скијалишних центара, ови бањски центри 

су изузетно унапредили своју туристичку понуду. Пре свега мисли се на мноштво 

затворених базена, водених паркова са разноврсним елеметнима. Рекреативна функција 

је изузетно развијена и не долази до изражаја прелазак из летње у зимску сезону или 

обрнуто. 

 Један од најкомплекснијих показатеља туристичког промета је просторна 

дистрибуција. Учешће бањског туризма у укупном туристичком промету Словеније 

износи 24 %. Неке од најпосећенијих бања су: Терме Чатеж, Моравске топлице, Терме 

Олимпиа, Рогашка Слатина. 

Бањски центри 2012 2013 2014 2015 

Терме Чатеж 599.228 604.941 610.204 631.241 

Рогашка Слатина 277.820 259.910 247.826 222.488 

Раденска Слатина 137.280 128.554 132.534 137.810 

Терме Добрна 95.010 92.548 86.814 106.516 

Терме Лашко 239.315 225.567 223.294 234.720 

Долењске 

Топлице 

103.072 103.586 102.015 108.111 

Табела бр. 4: Број ноћења у бањским центрима у периоду 2012 – 2015. година. 

Извор: Анализа туристичнега промета в лету 2015 

Терме Чатеж су на лидерском месту што се тиче броја ноћења захваљујући својој 

богатој wellness понуди, и број ноћења је у порасту у задњих неколико година. Јако 

садржајан wellness програм нуде и Терме Лашко, па је и код њих видљив помак у 

пословању. Док бање, које се више декларишу као искључиво здравстевни центри, као 

Рогашка Слатина и Раденска Слатина бележе велики пад, или стагнацију. 
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8. Будући трендови у wellness и spa туризму 

  

 Интернационална spa асоцијација – ISPA, спровела је крајем 2010. године 

истраживање међу својим чланицама на тему трендова у spa и wellness индустрији који 

се могу очекивати у наредном периоду. Оно што се истиче као општи закључак 

прогнозе јесте да здрав начин живота никада не излази из моде. ISPA је истакла 

следеће трендове који ће карактерисати wellness и spa индустрију у будућности: 

 Друштвене мреже: Ново поглавље у маркетингу отворено је појавом 

друштвених мрежa Facebook, Tweeter и Instagram. Употребом ових друштвених мрежа 

spa центри веома лако стижу до својих потенцијалних гостију. Знајући за степен 

употребе друштвених мрежа међу становништвом свих доба, spa центри информишу 

своје кориснике о новинама и промоцијама. Могућа је и резервација или отказивање 

термина. Такође гостима се оставља простор да изнесу своје утиске, тј. да напишу 

референце, и да оцене квалитет свог боравка и услуге у одређеном spa центру. 

Истраживања показују да су на 57% младих између 18 и 24 године, као и на 48.5% 

између 24 и 38 година, друштвене мреже утицале на њихов одабир wellness и spa 

центара. ITB WTTR истиче да ће друштвени медији и мобилне технологије драматично 

утицати на индустрију путовања у будућности. (ITB World Travel Trends Report 

2010/2011) 

 Spa Finder, америчка медијска агенција која на глобалном нивоу пружа 

корисницима претраживање spa и wellness садржаја и услуга на свим континентима, 

нуди аранжмане и могућност резервисања хотела и услуга, као и апликацију за 

мобилне телефоне, спровела је истраживање о трендовима који очекују spa и wellness 

индустрију. Резултати истраживања показали су следеће трендове: (ITB World Travel 

Trends Report 2010/2011) 

Акценат на baby boomers генерацији: У наредним годинама, ова групација која све 

више користи услуге wellness и spa центара, имаће значајан утицај на spa индустрију. С 

тим у вези, добро информисани центри већ прилагођавају своје садржаје и услуге овој 

циљној групи која је до сада била често занемаривана. То се чини кроз креирање 

адекватних садржаја, програма, опреме, запослених и другачијег маркетиншког 

приступа. Увођење физикалне терапије, програма рехабилитације и ослобођења од 
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бола наћи ће се више у понуди центара, како би помогли онима који имају проблеме са 

коленима, леђима, вратом и покретљивошћу. 

Азија као нова дестинација: Азија је континент са којег су потекле многе услуге које се 

данас користе у спа центрима, попут тајландских и шијацу масажа, ајурведе, јоге, 

акупунктуре и сл. Међутим, до сада је углавном био случај да су се те услуге 

’’извозиле’’ у Европу и Северну Америку. Нова предвиђања су да ће управо Азија, као 

тржиште са 4, 1 милијаде људи, постати нова хит дестинација, са Кином и Индијом на 

челу. Статистика каже да је Кина увећала БДП у последњих тридесет година 

седамдесет и два пута. Знатно се повећава број самих Кинеза који путују унутар земље, 

што потврђује и велики број хотела који је у плану или се тренутно граде. Што се тиче 

spa хотела, предвиђа се да ће се инвеститори држати баланса између оријенталног и 

западњачког стила како би задовољили укусе и потребе како домаћих тако и 

иностраних гостију. За разлику о претходно наведеног тренда да ће одређена тржишта 

се трудити да удовоље baby boomers генерацији, Кина и Индија таргетирају младу 

популацију као главне кориснике spa услуга. 

Слане собе и пећине: Медицинска истраживања показују да је удисање сланог ваздуха 

корисно у спречавању плућних болести попут астме и алергија, кожних обољења као 

што су астма и псоријаза. Најчешћи су управо у хотелима који су удаљени од мора. 

Велики хотелски spa центри уводе ове садржаје као одличну допуну хидро-термалним 

садржајима, а популарни су и јер не захтевају додатно особље. Предвиђа се да ће се ове 

услуге користити заједно са масажом, медитацијом или јогом, како би се максимизирао 

доживљај и ефекат. 

Нови облици промоција спа центара: Све више је сајтова који промовишу online 

групну куповину wellness и spa услуга, кроз тзв. дилове или online купоне. Овај тренд 

се веома брзо шири, а процењује се да их тренутно има око 500 широм света. 

Спа наука: Све је већи број доказа и медицинских података да wellness и spa приступ 

побољшању здравља путем масаже, медитације, акупунктуре, регулисања телесне 

тежине, уредног спавања, хидротерапије и вежбања, постаје све видљивији и 

очигледнији. Међутим, прикупљање таквих података на научном нивоу још увек је у 

повоју, а претпоставка је да ће акценат и наредним година бити управо на научном 

успостављaњу доказа о позитивним ефектима spa третмана. Такви резултали, 
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поткрепљени научним доказима, још више ће допринети популарности wellness и spa 

центара како код постојећих тако и код нових корисника услуга. 

Супер локални спа центри: У циљу излажења у сусрет потреби гостију за што 

аутентичнијим третманима и атмосфером, spa центри се окрећу све више локалним 

обичајима, храни (како оној која се конзумира, тако и оној која се користи за 

третмане), креирајући на тај начин супер-локална spa уточишта, где је запослено 

локално становништво, користе се локални материјали и производи, а гости током свог 

боравка, не само да користе услуге, већ и упознају средину у којој се налазе. 

 Спа било где, било кад, колико год ви желите: Услед недостатка времена, али и новца, 

spa центри се труде да на сваки начин изађу у сусрет својим клијентима, тако да је све 

чешћа појава да spa центри раде до касно увече, а неки чак и после поноћи, седам дана 

у недељи. Такође, интернет и апликације за мобилне телефоне омогућавају 

корисницима да резервишу третмане и претражују spa центре у било које доба дана 

или ноћи. (Богдановић М., 2011) 
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9. Материјална база развоја туризма бањских центара Словеније 

 Смештајне капацитете словенских  бања делимо на хотелски смештај и на 

преноћишта у организованим камповима. Главни носилац туристичке понуде 

словенских бања су хотели и на њих отпада велики проценат ноћења. Поред хотела 

велики број ноћења се остварује и у камповима, становима за одмор и у приватним 

собама, апартманима и кућама.  

Смештајни капацитети у словенским бањама 2015. Године 

Тип смештајних 

капацитета 
Број објеката Број соба Број лежајева 

Стални број 

лежајева 

Хотели 66 5245 10877 9889 

Мотели 2 19 48 48 

Одмаралишта за 

пензионере 
8 101 304 224 

Пансиони 14 113 279 260 

Преноћишта 9 103 262 250 

Станови за одмор 15 867 3165 2776 

Кампови 7 1410 4388 4128 

Фарме са 

смештајем 
26 135 399 331 

Омладински 

хотели 
4 47 154 132 

Приватне собе, 

апартмани, куће 
/ 421 1365 1176 

Планинарски 

домови и колибе 
3 29 159 157 

Раднички домови / 128 603 595 

Други смештајни 

објекти 
4 20 59 52 

Привремени 

смештајни 

капацитети у 

марини 

3 115 
254 

 
254 

Укупно 161 8753 22316 20272 

Табела бр. 5: Смештајни капацитети у словенским бањама по типу смештаја 2015. 

године Извор: Статистични урад републике Словеније 
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10. Перспективе развоја wellness и spa туризма у Словенији 

 Бањски центри у Словенији суочавају се са јаком конкуренцијом која долази из 

суседних замаља Аустрије и Мађарске, где је такође стављен акценат на развој wellness 

туризма. Као одговор на то Словенија се труди да иновира и обогаћује своју wellness  и 

spa понуду, да модернизује смештајне капацитете, едукује кадрове и понуди нешто 

што до сада није виђено или није у великој мери актуелно. 

 Неки од нових wellness производа које ће Словенија у наредном периоду 

представити на тржишту су: 

 Stay well oдносно здрави хотели који уместо ресторана са класичном понудом 

поседују ресторане са специјализованим менијем односно здравом и органском 

храном. Овај пакет услуга садржи и консултације са wellness гуруом, затим 

glamping или бекство из града и уживање у природи. По најновијим 

истраживањима 87% бањских гостију жели више здраве хране, дужи боравак у 

природи, 73% органску исхрану и фитнес програм, док 54% жели антистрес 

програме медитације и спавања. 

 Smart wellness са коришћењем високих технологија. Он обухвата паметну одећу, 

паметне собе итд. Овај начин примене високе технологије у многоме олакшава 

мониторинг пацијената и пренос информација лекарима. 

 Влада кроз своје развојне програме жели да обезбеди лечење и социјално 

угроженог становништва по приступачним ценама. За разлику од прошлости 

уживање у минералним водама данас је доступно свима. 

 Борба против гравитације, плутајући базени, кревети са масажерима за бољи 

сан, смањују стрес и крвни притисак.  

 Wild fitness групне вежбе у природи ради бољег дружења и комуникације. 

 The new age of natural beauty – природни производи, технологија, природне 

науке. Мањи удео конвенционалних козметичких производа. 

 Нови правци у ароматерапији. Стварање атмосфере и угођаја по индивидуалним 

осећајима корисника уз коришћење високе технологије. 

 Спа центри постају места на којима људи налазе комфорт и удобност да би се 

суочили са животним проблемима (болестима, губицима, ратовима). Програми 

који се баве старим и изнемоглим лицима. Олакшавање последњих дана живота 

и буђење свести о њима. 
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 Појава wellness центара у урбанизованим целинама. Отварање мањих, 

интимнијих spa центара. (Стратегија развоја ин тражења словенских наравних 

здравилишч 2015- 2020  ) 

 Националном стратегијом за развој туризма предвиђено је да сваки бањски 

односно здравствени центар мора  да у својој понуди има следећих осам туристичких 

производа: 

 Унапређење здравља путем основних медицинских и рехабилитационих 

програма. 

 Промовисање активног одмора стварањем спектра пакета рекреативних 

активности. 

 Промовисање менталних и физичких wellness активности. 

 Промовисање физичког одмора који нуди програме за негу лепоте и козметичке 

програме. 

 Промовисање забаве и физичке активности путем понуде разних догађаја и 

културних активности. 

 Промовисање пословног туризма за мале групе. 

 Промовисање пословног туризма за конференције и конгресе 

 Промоција спортско – рекреативне понуде ради доласка спортских екипа на 

припреме.  
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Ова SWOT анализа је припремљена у циљу развоја и приказа маркетингшке позиције 

словеначких бањских центара у односу на европске бање и њихову wellness и spa 

понуду. 

Снаге Слабости 

- Одличан туристичко – географски 

положај републике Словеније 

Научно доказани лековити фактор 

термоминералне воде. 

- Богата традиција бављења бањским 

туризмом у споју са модерним 

трендовима као што су развој wellness 

туризма и изградња објеката за забаву и 

релаксацију. 

- Активни одмор. 

- Знање људи базирано на дугој традицији 

и дугогодшњем истраживању, учењу, и 

научном доказивању природног лековитог 

фактора термалне и минералне воде. 

- Разнолика и нетакнута природа у споју 

са пријатном климом. 

- Квалитет за вредност. 

- Висока стопа поновног доласка гостију. 

- Недостатак специјализације међу 

бањским центрима, веома слични 

медицински програми, wellness производи,  

циљне групе. Превише сличности, 

премало разноликости. 

- Maњак карактеристичних туристичких 

производа веће вредности. 

- Не постоји установљен међународни 

стандард квалитета. 

- Заостаје у погледу квалитета услуга због 

лошијих перформанси слабо мотивисаног 

и неквалификованог особља. 

- Мањак ескперата на алтернативном пољу 

wellness туризма. 

- Слабо познавање трендова и недостатак 

креативности у стварању wellness 

програма. 

- Слабо познавање очекивања, жеља и 

потреба потенцијалних гостију. 

Шансе Претње 

- Стална здравствена заштита тела, духа и 

ума. 

- Увођење модела одрживог пословања 

који је од виталног значаја за локалну 

средину. 

- Улазак великих међународних ланаца на 

тржиште здравствених услуга ради 

стварања здраве конкуренције. 

- Јавно – приватна партнерства 

туристичких дестинација. 

- Развој туристичке понуде у 

дестинацијама. 

- Развој туристичке инфраструктуре. 

- Отварање европског тржишта 

здравственог осигурања и улазак великих 

осигуравајућих кућа на домаће тржиште. 

- Близина великих туристичких тржишта 

(Аустрија, Немачка, Италија). 

- Лоше пословно окружење у коме се 

обесхрабрује здрава конкуренција. 

- Нестабилно пословно окружење због 

велике задужености  

- Рационализација пословања на уштбр 

квалитета. 

- Пословна стратегија која се заснива на 

дискриминацији ценама. 

 - Недовољна интернационализација 

- Велика конкуренција средњеевропских 

земаља (Мађарска,Чешка, Словачка) 

- Слабо познавање иностраног тржишта 

- Недостатак одговарајућег смештаја 

високе категорије. 

- Несразмеран однос цена и услуга 

Извор: Стратегија развоја ин тражења словенских наравних здравилишч 2015- 2020 
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11. Закључак 

 

 Овај мастер рад посвећен је здравственом туризму као једној од специфичности 

европског, а нарочито словеначког туристичког подручја. Наравно, на здравствени 

туризам морамо гледати као на део wellness туризма. Разлика између spa и wellness 

туризма је за лаике невидљива. Надам се да ће овај рад отклонити ту недоумицу макар 

мало. Знамо да је здравствени туризам једна од најстаријих туристичких активности. 

Баленотерапија, односно терапија лековитом водом задржала је своју функцију кроз 

историју све до данашњих дана. Наравно, тада је била доступна само припадницима 

елитног друштва, док је данас доступна готово свима. За здравствени, као и за wellness 

туризам морају се утврдити поједине специфичности. Најважније је наравно, што се 

види и из самог имена, да се већина понуде и потражње води и ствара кроз здравствене 

услуге. То се може остварити само у чистом природном окружењу, са најмање једним 

природним лековитим фактором. Наравно, све ово није ни приближно довољно за 

стварање квалитетног туристичког производа и услуге, уз то треба додати 

незаобилазни елемент додатне туристичке понуде. Можемо закључити, кроз праћење 

развоја wellness и spa туризма, да је и даље доминантна здравствена компонента 

wellness туризма. Због тога говоримо о бањама, односно лечилиштима, са wellness 

елементима. Од посебне важности за развој здравствене делатности је то што бање у 

Словенији имају статус природног лечилишта. Словеначке бање су повезане у кластере 

и представљају стуб националног туризма. SWOT анализа која је урађена на крају рада 

показује да се у задњи двадесет година урадило много, али никако не треба престати са 

развојем овог вида туризма у будућности. 
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