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PREDSTAVITEV
• NAJVIŠJE LEŽEČE TERME v naročju kamniško 

savinjskih Alp
• BAZENSKI KOMPLEKS, 1000 m2 vodih površin s 

termalno vodo, wellness ponudba

• APARTMAJSKO NASELJE z ekološko zgrajenimi 74 
apartmaji in 31 sobami v neokrnjenem naravnem 
okolju

• EKOLOŠKO ZAVEDNA DRUŽBA z rezultati in načrti 
na področju ekologije, energetske učinkovitosti in 
trajnostnega razvoja



OSVOJENI  STANDARDI

• STANDARD KAKOVOSTI

ISO 9001:2000 – pridobitev 2005

• STANDARD ZA SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

ISO 14001:2004 – pridobitev 2007

• EKO MARJETICA - pridobitev 2008

• Nagrada za trajnostni razvoj na območju Alp –
CIPRA – pridobitev 2008

• INTERNI KODEKS



OVREDNOTENJE POSTOPKA

• Prednost: prilagojena infrastruktura že pred oddajo 
vloge

• Časovni okvir: prva prijava od odločitve do 
prevzema odločbe 3 mesece

• Finančni okvir: 20.000 €

dopolnitev manjkajoče potrebne opreme

članarina za 2008 192 € za 32.000 nočitev

stroški zunanjega presojevalca

delo zaposlenih



NAJTEŽJI KRITERIJI PRI PRIDOBIVANJU

Tehnični kriteriji:

• Regulacija delovanja sistema v savnah

• Regulacija pretokov vode 

• Merjenje toplotne in električne energije po 
enotah - razdelilnik



ČLOVEŠKI VIRI

• Usposabljanje zaposlenih

• Kontrola izvajanja 

• Ozaveščanje gostov



PREDLOGI ZA 
POTENCIALNE PRIJAVITELJE

• Povečati razpoznavnost EU marjetice med:

projektanti

investitorji

strokovnimi institucijami

• Večja pomembnost pridobljenemu znaku pri 
ovrednotenju investicijskih projektov

• Vztrajanje pri certificiranju EU marjetice 



PREDLOGI

• Povečanje tržnih aktivnosti

• Turistični ponudniki z znakom EU marjetica bi 
morali imeti tudi možnost skupnega trženja, 
primer BIO Hotels

• Vzpostavitev tehničnega posvetovalnega 
organa za vse potencialne kandidate



VPLIV NA OKOLJE

• Zmanjšan izpust CO2 v letu 2009 368 ton

• Dosledno izvajanje okoljevarstvenega 
monitoringa



FINANČNI VPLIVI

• Dolgoročni

• Zmanjšanje stroškov 

za ogrevanje (16% - primerjava 2008-09)
vodo

električno energijo (10%- primerjava 2008-09)
odpadne vode 

odvoz ločenih odpadkov



PREDNOSTI EKO USMERITEV
in EKO MARJETICA

Prednosti:
• pridobitev zaupanja gostov
• pridobitev zaupanja okolja
• možnost tržnega pozicioniranja v skupino ekološko    

zavednih turističnih ponudnikov 
• prihranki pri porabi energije
• smo primer za mnoga podjetja, ki prihajajo na oglede
Poslanstvo :
• Osveščanje ljudi o pomembnosti čistega in zdravega okolja
Predpogoj: izpolnitev ekoloških kriterijev



DODANA VREDNOST

• Trenutno še ni merljiva

• S pridobljenim certifikatom smo bistveno 
povečali prepoznavnost blagovne znamke 
Term Snovik

• Pozicioniranje kot vodilno ekološko zavedno 
turistično podjetje doma in širše



HVALA ZA POZORNOST 
IN VABLJENI V TERME SNOVIK

EKOSVET  TERMALNIH 
UŽITKOV

Dodatne informacije: ZARJA KOVIS, d.o.o. Ivan Hribar, 
041/633-779


