
 

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi  

Sklep o pridobitvi sredstev ESSR 

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

S strani Ministrstva za gospodarstvo RS smo prejeli sklep o odobritvi sofinanciranja 
projekta: "Izgradnja bazenskega kompleksa tretje kupole zimske termalne riviere" v 
Čatežu ob Savi v višini 1.539.232,00 EUR. 
 
Sredstva bodo sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESSR. 
 
Skupna vrednost investicije znaša 6,4 milijona EUR in bo financirana z lastnimi 
sredstvi v višini 41%, 35% z bančnimi krediti in 24% s sredstvi ESSR. 
 
Predstavitev investicije: 
Gradnja bi se začela v oktobru 2007 in zaključila poleti 2008. Z investicijo želimo v 
Termah Čatež pridobiti nove pokrite obbazenske in bazenske površine ter nove 
atraktivne vodne vsebine, ki bodo predstavljale novost v turistični destinaciji in širši 
regiji ter s tem povečati konkurenčno prednost družbe. 
 
Predmet investicije je izgradnja pokritega bazenskega kompleksa, vključno z veznim 
delom med obstoječo drugo in predvideno tretjo kupolo. Oblika tretje kupole 
predstavlja ponovitev že obstoječe piramidne oblike, za potrebe zagotavljanja 
obbazenskih površin so predvidene več nivojske rešitve z galerijami. Objekt je 
funkcionalno nadaljevanje prvih dveh kupol: v prvi so rekreacijski bazeni, v drugi je 
bazen z valovi, tretja je predvidena za nove adrenalinske programe - drče - 
skakalnice, pristajalni bazen s piratsko ladjo, plaže, savne, masaže, razširjene 
obbazenske površine, avdio vizualni efekti in projekcije, Ves program se odvija okoli 
razgibane gore s slapovi, na vrhu katere je vulkan, iz katerega bruha lava ipd. Gora 
je razdeljena na tri etaže, kjer se na robovih nahajajo galerije - plaže, v votlinah pa 
je predviden bolj umirjen program. 
 
Vsebina veznega dela in tretje kupole obsega: 
 
· na veznem delu platno za projiciranje športnih in družabnih dogodkov ter prostor z 
igralnimi avtomati; 
 
· tobogan - skakalnica, višine 10m s startom iz "vodne gore" 
 
· tobogan - kamikaza, višine 6m; 



 
· progo za deskanje, ki je namenjena deskanju/surfanju na vodi 
 
· otroški bazen z atrakcijo-»gusarsko ladjo«, prelomljeno na dvoje, vodnimi igrali in 
votlino zakladov 
 
 
· na veznem delu med obstoječo prvo in drugo kupolo se stopnišče in obstoječi 
tobogan zamenjata s t.i. »black-hole« toboganom z iztekom v obstoječi bazen. Del 
tobogana je v prozorni izvedbi. 
 
· »vodno goro« z »vulkanom«, votlino z ležišči, prostorom za dva solarija, slapom z 
vrha gore, gusarskem reliefom v umetni steni pri otroškem bazenu, refleksno consko 
stezo v vodi ob robu otroškega bazena. 
 
· interno TV, sinhronizirano s projekcijami na platna  
 
 
 
Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu 
Ljubljanske borze dalje, tudi na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:>o 
podjetju<,>novinarska soba<,>sporočila za javnost< 
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