
Skupina DZS tudi v letu 2016 ostaja ena največjih slovenskih gospodarskih skupin 

 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in 

trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

 

Skupina DZS tudi v letu 2016 ostaja ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji, ki zaposluje 1.085 ljudi 

v 15-ih podjetjih, med katerimi so najpomembnejša DZS, d.d., Terme Čatež, d.d., Marina Portorož, d.d. in 

Dnevnik, d.d. V letu 2016 je Skupina DZS ohranila svoj tržni položaj in še izboljšala dobre poslovne 

rezultate, kar predstavlja trdno osnovo nadaljnjega razvoja in rasti ter še dodatnega izboljševanja 

rezultatov v prihodnjih letih. Tako je Skupina DZS v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila skoraj 97 

mio EUR poslovnih prihodkov in 9,8 mio EUR dobička iz poslovanja, kar je za več kot 14% več kot v 

enakem obdobju predhodnega leta, ter 14,4 mio EUR EBITDA (leta 2015 v enakem obdobju 13,7 mio 

EUR). 

 

Družba DZS, d.d. je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 31,7 mio EUR poslovnih prihodkov in pri 

tem dosegla 2,0 mio EUR dobička iz poslovanja, kar je za skoraj 21% več kot v enakem obdobju 

predhodnega leta, ter 2,8 mio EUR EBITDA (leta 2015 v enakem obdobju 2,5 mio EUR). Družba zaposluje 

skoraj 340 ljudi in ima na dan 30.9.2016 več kot 50 mio EUR kapitala. 

 

Tudi druge družbe v Skupini DZS so v letu 2016 poslovale zelo dobro, z močnim pozitivnim denarnim tokom 

iz poslovanja in rezultate iz poslovanja zelo izboljšale.  

 

Terme Čatež, d.d. z več kot 400 zaposlenimi tudi v letu 2016 ostajajo najboljša turistična družba v Sloveniji 

in nadaljujejo z odličnimi vrednostnimi kot tudi fizičnimi kazalniki poslovanja, ki presegajo rezultate 

predhodnega leta. Družba je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 23,3 mio EUR poslovnih prihodkov, 

4,2 mio EUR dobička iz poslovanja, kar je 13% več kot v predhodnem letu, in 7,4 mio EUR EBITDA (v letu 

2015 v enakem obdobju 7,1 mio EUR). Tudi fizični kazalci poslovanja so izjemni, saj je družba Terme Čatež, 

d.d. v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila več kot 579 tisoč nočitev in imela več kot 760 tisoč 

kopalcev, kar oboje predstavlja porast glede na enako obdobje v letu 2015.  

 

Marina Portorož, d.d. s 45 zaposlenimi je v prvih devetih mesecih leta 2016 z realizacijo novih projektov za 

razširitev turistične ponudbe slovenskega primorja ustvarila 4,2 mio EUR poslovnih prihodkov, 1,5 mio EUR 

dobička iz poslovanja, kar je za več kot 14% več kot v enakem obdobju predhodnega leta, in 1,8 mio EUR 

EBITDA (v letu 2015 v enakem obdobju 1,6 mio EUR).  

 

Dnevnik, d.d. tudi v letu 2016 nadaljuje z integracijo medijskih in poslovnih priložnosti, s čimer ustvarja višje 

donose od konkurentov v panogi. Družba je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 13,2 mio EUR 

poslovnih prihodkov, 1,5 mio EUR dobička iz poslovanja in 1,7 mio EUR EBITDA. Z navedenim rezultatom 

družba, ki je konec septembra 2016 zaposlovala več kot 150 ljudi, ohranja skoraj 13 odstotno 

dobičkonosnost prihodkov, kar je za časopisno družbo izjemen rezultat.  

 

 



 

To sporočilo bo od 18.1.2017 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in 

trgovina, d.d. (www.dzs.si). 

 

 

          Uprava družbe 

http://www.dzs.si/

