
Nagrade in priznanja 

2011 

 Certifikat ISO 9001:2000, 

 Certifikat ISO 14001:2004, 

 IOC/IAKS Award 2011, srebrna medalja, Köln, Nemčija, 2011 (Wellness Orhidelia) 

 Najboljši wellness 2010/2011: Wellness center Orhidelia je v akciji »Naj Wellness« že drugič zapored zasedel 
prvo mesto po mnenju strokovne žirije in obiskovalcev (v kategoriji turizem veliki), 

 2. mesto v kategoriji velikih termalnih kopališč je v akciji »Naj kopališče« v letu 2011 zasedel Termalni park 
Aqualuna, 

 Na letošnjem že 58. Gostinsko-turističnem zboru, ki je oktobra 2011 potekal v Termah Čatež, so zaposleni Term 
Olimia dosegli odlične rezultate in sicer tri zlate, pet srebrnih in eno bronasto medaljo. 

2010 

 Uspehi zaposlenih na prireditvi Gostinsko turističnega zbora (57. gostinsko turistični zbor, ki je potekal v 
Kranjski Gori od 12. do 14. 10. 2010), 

 Manager leta 2010 v Sloveniji: v desetletnem vodenju podjetja so povečanje finančnih rezultatov podjetja, števila 
nočitev, dodane vrednosti na zaposlenega, številne investicije, nakup Term Tuhelj in s tem razširitev poslovanja na 
Hrvaško razlogi, da je Upravni odbor Združenja Manager priznanje Manager leta 2010, ene najprestižnejših 
managerskih nagrad, podelil direktorju Term Olimia, Zdravku 
Počivalšku,                                                                                                                          

 Najboljši wellness 2010 - Wellness Orhidelia je v akciji »Naj Wellness« v letu 2010 zmagovalec po mnenju 
strokovne žirije ter obiskovalcev, in sicer  v kategoriji turizem veliki, 

 3. mesto v kategoriji velikih termalnih kopališč je v akciji »Naj kopališče« v letu 2010 prejel Termalni park 
Aqualuna.  

 ArchDaily Building of the Year Award 2010, finalist New York, Združene države Amerike, 2011 (Hotel Sotelia) 

 Contractworld New Generation Award 2010, ožji izbor, Hannover, Nemčija, 2010 (Wellness Orhidelia) 

2009 

 Nagrada Entente florale 2009  in zlata medalja za vas Olimje, 

 Na že 56. gostinsko turističnem zboru, ki je potekal v Mariboru od 20. do 2. 10. 2009, so bili med tekmovalci tudi 
zaposleni Term Olimia in Term Tuhelj, ki so dosegli odlične rezultate, 

 Spa Amala je najboljši mali wellness sezone 2008/09, 

 3. mesto v kategoriji velikih termalnih kopališč je pripadlo Termalnemu parku Aqualuna. 

 Zlati svinčnik 2009 Ljubljana, 2009 (Wellness Orhidelia) 

 World Architecture Festival award, ožji izbor Barcelona, Španija, 2009 (Wellness Orhidelia) 

2008 

 V akciji »Naj Wellness« je Wellness center Termalija zmagal v kategoriji termalnih wellnessov, 

 V mesecu oktobru smo sodelovali na 55. gostinsko turističnem zboru, ki je potekal v Moravskih Toplicah. Med 
tekmovalci so bili tudi zaposleni Term Olimia in Term Tuhelj, ki so se  odrezali več kot odlično. 

2007 

 Slovensko Naj kopališče 2007, kategorija velikih termalnih kopališč, 3. mesto za Termalni park Aqualuna, 

 2. mesto za Terme Olimia v kategoriji Večjih zdravilišč, 2. mesto za kraj Olimje v Tekmovanju izletniških krajev in 1. 
mesto za kraj Podčetrtek v Tekmovanju izrazitih turističnih krajev, ki ga prireja Turistična zveza Slovenije v okviru 
projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna«, 

 V mesecu oktobru smo od 8. do 10. oktobra gostili največjo prireditev gostinstva in turizma v Sloveniji - 54. 
gostinsko turistični zbor. Prvič se je kot soorganizator prireditve vključila tudi občina Podčetrtek. Med tekmovalci so 
bili tudi zaposleni Term Olimia, ki so dosegli zavidljive rezultate. 

 Nagrada Evropske unije za sodobno arhitekturo - nagrada Mies van der Rohe 2007, ožji izbor (Wellness Hotel 
Sotelia) 



2006 

 Plečnikova nagrada za arhitekturo za Wellness hotel Sotelia, 

 Slovensko Naj kopališče 2006, kategorija velikih termalnih kopališč, 2. mesto za Termalni park Aqualuna, 

 1. mesto za kraj Olimje v Tekmovanju izletniških krajev in 2. mesto za kraj Podčetrtek v Tekmovanju izrazitih 
turističnih krajev, ki ga prireja Turistična zveza Slovenije v okviru projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna«. 

 Nagrada Piranesi Piran, 2006 (Wellness Hotel Sotelia) 

 Zlati svinčnik 2006 Ljubljana,(Wellness Hotel Sotelia) 

 


