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 Čatež ob Savi, 9.11.2007 
 SPOROČILO ZA MEDIJE 

  
  

Rezultati Term Čatež v prvih devetih mesecih krepko nad pričakovanjem 
  

  
V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo v družbi Terme Čatež, d. d., v primerjavi z enakim 

obdobjem lani: 

• za 9,4 % povečali prihodke iz prodaje, ki znašajo 22.224.457,25 € (v istem obdobju 
lani 20.313.512,51 €) 

•  za 25 % povečali čisti dobiček, ki letos znaša 3.581.006 € (v istem obdobju lanskega 
leta 2.865.805 €) 

• za 10 % presegli realizirani dobiček od planiranega 
•  realizirali za 4,6 % več prenočitev (skupaj 518.043 prenočitev letos oz. 495.322 v 

istem obdobju lani) 
•  zabeležili porast prenočitev tujih gostov za 7,1 % in  porast prenočitev domačih 

gostov za 3,2 %  
  

Podrobnejše podatke, ki izkazujejo poslovanje Term Čatež v prvih devetih mesecih, si lahko  na spletni 
strani družbe: http://www.terme-catez.si/si/podjetje/mediji/sporocila/?nid=4531. 

 
  

****************** 
Komentar doseženih rezultatov in zastavljenih investicij Mladena Kučiša, generalnega direktorja in 
predsednika uprave:  "S sintezo naložb in znanja vseh zaposlenih v Termah Čatež ohranjamo raven 
nadpovprečne učinkovitosti in vrhunske uspešnosti družbe. To dokazujejo tudi letošnji devetmesečni 
rezultati, s katerimi smo še dodatno utrdili svoje mesto na turističnem zemljevidu Slovenije in širše 
regije. S selektivnim marketinškim pristopom smo uspeli zabeležiti rast povpraševanja na domačem 

tržišču, medtem ko na tujih tržiščih prevladujeta predvsem Italija in Hrvaška. Visoko rast beležimo tudi 
na nekaterih oddaljenih trgih. K rasti slednjih so zagotovo prispevale tudi nove letalske povezave. Že v 
naslednjih dneh se bomo lotili izgradnje bazenskega kompleksa tretje kupole zimske Termalne riviere 
v Čatežu, katerega projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nova kupola 
bo obiskovalcem ponudila številne vrhunske atrakcije: drčo - skakalnico, tobogan kamikazo in black-
hole, progo za deskanje /surfanje na vodi, otroški bazen s piratsko ladjo... V družbi vseskozi stremimo 

tudi k zagotavljanju kakovosti, kar med drugim dokazujejo številne pridobljene nagrade: naziv 
slovensko naj termalno kopališče 2007, ki ga je že četrtič zapored prejela Termalna riviera  in 

osvojeno tretje mesto v kategoriji vodnih parkov, ki ga je prejel Aquapark Žusterna."  
  

***************** 
  

Pozdrav iz Čateža, 
  
  

Nevenka Petan 
  

Terme Čatež, d.d.  
Služba za odnose z javnostmi 




