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OPISNIK NOMINIRANEV
V KATEGORIJI HOTELIRSTVO 
“CLIMAHOST”ALPSKI NATEČAJ ZA VARSTVO 
PODNEBJA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST
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"Terme Snovik so najvišje ležeče terme v Sloveniji.
Na eni strani so terme obkrožene s Kamniško-Savinjskimi Alpami, na drugi strani pa s 
čudovitimi gozdovi in neokrnjeno naravo Tuhinjske doline. Ponudba je aktivna, zdrava in 
zelena. Terme Snovik sestavljajo bazenski kompleks z zunanjimi in notranjimi bazeni, 
restavracija ter velnes center, nad katerim je na robu gozda postavljenih osem apartmajskih 
hiš s sobami in apartmaji. V sklopu term so urejeni tudi vrtovi, telovadnica v naravi, igrala in 
pešpoti. Zaradi narave in odlične lege so idealna turistična destinacija za družine v času 
počitnic, med letom pa odličen kraj za sprostitev." 
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Na kratko o Termah Snovik

» Država: Slovenija
» Klasifikacija: apartmajske hiške *
» Grajene: 2001-2007
» Število zaposlenih: 30
» Število postelj: 356
» Število nočitev na leto: 50.000
» Površina: 9130 m2
» Vodstvo: Petra Zlatoper
» Priznanja: EU Ecolabl (2008), CIPRA Award (2008), 

Top 10 Green Tourism Solution (2016) 
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Terme Snovik 
Molkova pot | Slovenija

» Že od začetka delovanja smo
predani trajnostnemu razvoju. Za svojo 
dejavnost uporabljamo stoodstotno 
obnovljive vire energije. Kar 84 %
toplotne energije proizvedemo z lesno 
biomaso, ki jo v celoti pridobimo v 
bližnji okolici. Za notranje prevoze in 
prevoz gostov uporabljamo električno 
vozilo. Za širjenje zavesti o pomenu 
samooskrbe in lastno uporabo gojimo 
svoj zelenjavni vrt in mini sadovnjak. Z 
uporabo biološke čistilne naprave 
vračamo uporabljeno vodo nazaj v 
okolje. Svoje znanje predajamo naprej, 
domačinom in gostom, na leto imamo 
več kot 50 ekoloških tehničnih dni  za 
osnovnošolske in srednješolske 
skupine.«
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©Alpine Convention

Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: zunaj ležeči elementi zasenčevanja, poseben 
izkoristek dnevne svetlobe in sončnega sevanja.
Proizvodnja toplote in energije: daljinsko ogrevanje na krajše 
in daljše distance, toplotna črpalka na zrak, toplotna solarna 
naprava za ogrevanje vode, peč na biomaso.
Klimatizacija in prezračevanje: prezračevalna naprava z 
izrabo odpadne toplote, sodobna naprava za upravljanje, 
stikalne ure na čas, pogon s spremenljivo hitrostjo pri obtočnih 
črpalkah.
Osvetljava: večinoma LED svetila, avtomatsko vklapljanje svetil 
glede na svetlobo in navzočnost.
Ekološki materiali: leseno pohištvo, večinoma leseni parket, 
uporaba lesa iz okolice.
Upravljanje z energijo: certificiran sistem ravnanja z okoljem v 
skladu z ISO 14001, upravljanje s konicami v porabi, uporaba 
pametnih merilnih naprav, vključevanje gostov in zaposlenih.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in avtomobilov, 
ponudba avtobusnih prevozov.
Uporaba živil: načeloma regionalna živila, ločevanje odpadkov 
in recikliranje, uporaba naravnih hladilnih sredstev.

Drugo: ozaveščanje gostov in 
lokalnega prebivalstva, 
ekološka čistila, sodelovanje z 
okolju prijaznimi pralnicami, 
recikliran papir za potrebe 
administracije.
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