
TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Povzetek sklepov 77. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne, 06.01.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME 
ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 77. seji dne 6. januarja 2010 in sprejel naslednje 
sklepe:

Ad. 1)

Potrdi se zapisnik 76. seje nadzornega sveta in sprejme se dnevni red 77. seje nadzornega sveta.

Ad. 2) 

Nadzorni svet se seznani z oceno poslovanja družbe v letu 2009 in s planom družbe Terme Čatež 
d.d. za leto 2010. 

Najpomembnejši podatki ocene poslovanja za leto 2009 in plana za leto 2010 za družbo Terme 
Čatež d.d.

a) Fizični kazalci

V Termah Čatež d.d. so gosti v letu 2009 ustvarili 693.537 (2008: 669.903) prenočitev, kar 
predstavlja 3,5% več kot leto poprej. Število domačih prenočitev se je povečalo za 3,7%, število 

tujih prenočitev pa za 3,3%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev, se je povečal 
za 4,5%, zabeleženih pa je 995.037 kopalcev. S selektivnim marketinškim pristopom smo uspeli 

zabeležiti zmerno rast povpraševanja na domačem tržišču. Na tujem tržišču prevladujeta predvsem 
Italija in Hrvaška.

b) Ocena poslovnega izida za leto 2009

Ocenjujemo, da bo družba Terme Čatež d.d. je v letu 2009 realizirala:
- 32 milijonov EUR vseh prihodkov in

- čisti dobiček v višini 4,5 milijona EUR.

c) Pomembnejši podatki iz plana za leto 2010

Družba Terme Čatež d.d. v letu 2010 načrtuje 34 milijonov EUR poslovnih prihodkov, dobiček iz 
poslovanja v višini 7,3 milijona EUR in 5 milijonov EUR čistega dobička. V letu 2010 planiramo 



realizirati 721.500 prenočitev, kar je 4% več kot v letu 2009 in 1.023.000 kopalcev.

Ad. 3) 

Nadzorni svet se seznani, da je Okrožno sodišče v Krškem, dne 31.12.2009, vpisalo pripojitev 
družbe Cvetje Čatež d.d. in Vrtnarija Čatež d.o.o. k Termam Čatež d.d.

 

Uprava
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