
 

 

 

 

 

Zaveze Term Dobrna d.d. za ohranjanje naših naravnih bogastev. 

  

 

Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko naravno termalno zdravilišče z več kot 600 letno 

tradicijo. Delovanje naravnega termalnega zdravilišča se vseskozi prepleta z naravo in njenimi 

danostmi. Zdravilna termalna voda, prijazno podnebje in čudovita naravna okolica s kulturnimi 

znamenitostmi predstavljajo osnovo delovanja našega zdravilišča.  Hkrati se zavedamo, da delovanje 

turističnega kompleksa, kljub prizadevanjem da bi bili vplivi na okolje čim manjši, obremenjuje okolje. 

Vodstvo in zaposleni Term Dobrna d.d. se zavedamo zgoraj navedenih dejstev in se zavezujemo, da 

bomo ohranjali naravne danosti ter na vseh področjih poskušali čim bolj omiliti negativne vplive 

delovanja zdravilišča na okolje. 

 

ZAKONODAJA 

• Zavezujemo se, da bomo spremljali in dosledno izpolnjevali zahteve veljavne okoljske 

zakonodaje.  

• Zavezujemo se, da bomo spremljali in sodelovali pri oblikovanju okoljskih smernic na vseh 

področjih delovanja (zdraviliški turizem, welnes, gostinstvo…). Sprejete smernice si bomo 

prizadevali uvajati v naše dejavnosti v okviru naših ekonomskih zmožnosti. 

DOBAVITELJI 

• Zavezujemo se, da bodo pri izbiri dobaviteljev, imeli prednost dobavitelji z ustaljeno in 

verificirano okoljsko prakso. 

MANJ JE VEČ 

• Zavezujemo se, da si bomo prizadevali za racionalno rabo vseh surovin, materialov, 

energentov in vode. 

• Zavezujemo se, da bomo postopno in v okviru ekonomskih zmožnosti, nadomeščali obstoječe 

surovine, materiale in energente z okolju prijaznejšimi. 

PONUDBA 

• Zavezujemo se, da  bomo v našo ponudbo vključili izdelke in storitve, ki bodo okolju 

prijaznejši. 

• Zavezujemo se, da bomo razvijali in nadgrajevali našo ponudbo z okolju prijaznimi storitvami 

in izdelki. 

 



 

 

 

 

POBUDE 

• Zavezujemo se, da bomo podpirali okoljsko naravnane projekte v naši okolici. 

• Zavezujemo se, da bomo naše goste vzpodbujali k aktivnemu sodelovanju na področju okolju 

prijaznega delovanja  

• Zavezujemo se, da bomo vzpodbujali goste, krajane in druge zainteresirane, da nam 

posredujejo ideje, predloge in zamisli za še bolj okolju prijazno delovanje našega zdravilišča. 

ZAPOSLENI 

• Zavezujemo se, da bomo skrbeli za dvig kulture in okoljske ozaveščenosti vseh zaposlenih. 

PRIHODNOST 

• Zavezujemo se, da bomo pri vseh novih investicijah v opremo, v okviru ekonomsko 

sprejemljivih rešitev, stremeli k uporabi okolju prijaznih tehnologij. 

• Zavezujemo se, da bomo v razvojno strategijo podjetja in v vsakoletni plan vključili aktivnosti 

za trajno izboljševanje z okoljem povezanih parametrov. 

SPREMLJANJE 

• Zavezujemo se, da bomo spremljali naše vplive na okolje (nastajanje odpadkov, porabo vode, 

in energije, hrup…).  

• Zavezujemo se, da bomo v primeru ugotovljenih nepravilnosti nemudoma ukrepali. 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

• Zavezujemo se, da bo okoljska politika v dokumentirani obliki na voljo javnosti. 

• Zavezujemo se, da bomo enkrat letno informirali naše poslovne partnerje doma in v tujini o 

izvajanju okoljske politike. 


