
 
 

 
 

 
 
Skupina Sava Turizem uspešno refinancirala dolg in dogovorila dodatne vire 
financiranja za obnovo kapacitet 
 
Ljubljana, 15. maj 2017 – Skupina Sava Turizem je 10. maja 2017 uspešno poplačala vse 
obstoječe kredite pri bankah upnicah in DUTB ter dogovorila dodatne vire financiranja, ki 
jih bo v naslednjem letu in pol namenila za obnovo svojih kapacitet.  
 
Skupina Sava Turizem je 10. maja 2017 v celoti refinancirala obstoječa posojila pri bankah upnicah in 
DUTB ter dogovorila dodatne vire v višini 11 milijonov evrov, ki jih bo v naslednjem letu in pol 
namenila za obnovo svojih kapacitet. Skupina Sava Turizem je tako predčasno poplačala kredite v 
skupni višini 48,3 milijonov evrov. 

 
V sindikatu bank, ki ga vodi Gorenjska banka, d.d., sodelujeta še Abanka d.d. in Sberbank d.d. Banke 
udeleženke sindikata so skupaj odobrile 56,6 milijonov evrov kreditov z ročnostjo 12 let. Z 
refinanciranjem je Skupina Sava Turizem zagotovila vire z ugodnejšo obrestno mero in za dejavnost 
primerno ročnostjo ter dodatne vire za financiranje intenzivnega investicijskega cikla v prihodnjih 
letih. 
 
Nov investicijski cikel v letu 2017: Dvigniti kakovost ponudbe in storitev ter navdušiti goste 
 
V prihajajočem obdobju se Skupina Sava Turizem osredotoča na zagon obsežnejšega investicijskega 
cikla. Že v letu 2017 namerava za ključne strateške projekte nameniti 14 milijonov evrov. Načrtovane 
investicije bodo v začetni fazi usmerjene predvsem v dve največji destinaciji, to je v Sava Hotele Bled, 
točneje v prenovo Hotela Golf,  ter Terme 3000 - Moravske Toplice. Konec aprila je bil prenovljen tudi 
olimpijski bazen hotela Lipa v Termah Lendava, ki je v veliki meri namenjen treningom ter pripravam 
plavalnih klubov. Cilj vseh naložb je dvigniti kakovost ponudbe in storitev ter še bolj navdušiti gosta, 
pri tem pa ohraniti vodilni tržni položaj in odlično sodelovanje s poslovnimi partnerji, in lokalnimi 
skupnostmi.  
 
 

 
 
____________________________________________________________________________ 
Dodatne informacije: 
Zala Praprotnik, vodja odnosov z javnostmi, Sava Turizem d.d. 
E-pošta: zala.praprotnik@sava.si 
GSM: 041 892 631 
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