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UNION HOTELI d.d. 
Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana 

 
 
Na podlagi določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe objavlja 
 
 

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA  
družbe UNION HOTELI d.d. za obdobje od 1.1.2015 do 18.5.2015 

 
 
1. Osnovni podatki o družbi 
 
Firma:     UNION HOTELI d.d. 
 
Sedež:     Ljubljana 
 
Poslovni naslov:   Miklošičeva cesta 1, 1000  LJUBLJANA 
 
Velikost:    velika družba 
 
Šifra dejavnosti (SKD): I55.10 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
 
Dejavnost:    Hoteli in gostinstvo 
 
Pravnoorganizacijska oblika:  Delniška družba d.d. 
 
Matična številka:   5001153000 
 
Davčna številka:   SI79834264 
 
Ustanovljeno leta:   1905, 11.11.1997 – kot delniška družba 
 
Vpis v sodni register: Družba je bila dne 11.11.1997 vpisana v sodni register pri 

Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka 1/ 
03932 /00, SRG 97/00812 kot delniška družba 

 
Osnovni kapital: 7.485.695,10 evrov (sklep okrožnega sodišča o vpisu 

spremembe z dne 19.4.2012) 
 
Število delnic: 1.793.869 kosovnih delnic (odredba KDD, d.d.  z dnem 

9.5.2012); delnice so uvrščene na odprti trg Ljubljanske borze 
(vstopna kotacija) z oznako GHUG 

 
Organi družbe:    Uprava – Glavni direktor 

Nadzorni svet 
Skupščina 

 
Glavni direktor:    Tomislav Čeh 
 
Predsednik nadzornega sveta:  Primož Raktelj 
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Število zaposlenih:   226 
 
Lastniki podjetja z 20 ali več  ACH, d.d. – 75,35 % delež v naložbi  
odstotnim lastniškim deležem:  UNION HOTELI d.d.  
  
Odvisna družba: IP Central d.o.o. (družba UNION HOTELI d.d. ima 100% 

poslovni delež v družbi IP Central d.o.o.) 
 
 
2. Uvodno pojasnilo 
 
Na podlagi priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze, d.d. in na podlagi 
tretjega odstavka 114. člena ZTFI  družba UNION HOTELI d.d. objavlja vmesno poročilo 
poslovodstva, ki se nanaša na obdobje od 1.1.2015 – 18.05.2015 (dan objave poročila). 
 
Opis poslovanja in finančnega položaja skupine UNION HOTELI, obvladujoče družbe UNION HOTELI 
d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. so pripravljeni na podlagi podatkov do dne 18.05.2015 
oziroma zadnjih razpoložljivih nerevidiranih računovodskih izkazov. 
 
Skupina Union hoteli je v letu 2015 sestavljena iz obvladujoče družbe UNION HOTELI d.d., 
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana in odvisne družbe IP Central d.o.o., Miklošičeva cesta 9, Ljubljana. 
 
Vse informacije v skladu z veljavno zakonodajo družba sproti objavlja v sistemu elektronskega 
obveščanja Ljubljanske borze (SEO-net) in na svoji internetni strani (http://www.union-hotels.eu/). 
 
 
3. Pomembnejši poslovni dogodki v obdobju v obvladujoči in odvisni družbi in njihov vpliv na 

finančni položaj  
 
���� JANUAR 2015 

- Union hoteli so se predstavili na najpomembnejši poslovni borzi JV Evrope - Conventa 2015 v  
Ljubljani. 

- S 1.1.2015 repozicioniranje Central hotela na 4 zvezdice. Ob odločitvi, da v letu 2014 
rekategoriziramo Central hotel iz 4* na 3*, se sam hotelski produkt ni prilagodil novim 
razmeram na trgu, zato smo z dvigom kvalitete storitev, osvežitvijo hotela ter izboljšanim 
zajtrkom hotel Central zopet dvignili na kategorijo 4*. 

- Gostili smo sledeče delegacije:  
• delegacija Češke republike: 21 – 22 januar 2015, HAMAČEK JAN, predsednik 

poslanske zbornice ČR 
• delegacija Slovaške: 21 – 22 januar 2015, PELLEGRINI PETER, predsednik 

Nacionalnega sveta    
• delegacija Turkemnistana: 25 – 26 januar 2015, njegova ekscelenca gospod Rašid 

Eredov, namestnik predsednika Kabineta ministrov in minister za zunanje zadeve 
Turkmenistana. 

 
���� FEBRUAR 2015 

- V GH Union smo pridobili halal certifikat za sobe in zajtrkovalnico, s katerim ciljamo na nove 
segmente gostov 

- Konec februarja 2015 je bilo v Central hotelu prenovljenih 15 hotelskih sob. Sobe so bile 
prenovljene v dvoposteljne sobe z dvema ločenima ležiščema.  Prenova sob je bila nujno 
potrebna v smislu povečanja števila sob za turistične skupine, saj le te zahtevajo sobe z 
ločenimi ležišči, ter tudi potreb azijskega trga.  
 

���� MAREC 2015 
- Na 90. seji nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. je nadzorni svet potrdil investicijo v 

novo programsko opremo za hotelsko in gostinsko poslovanje ter podal soglasje k najemu 
kredita na podlagi najboljše ponudbe za refinanciranje dolgov in zagotavljanje tekoče 
likvidnosti v okviru letnega plana 2015. 

- V marcu 2015 smo odprli restavracijo v mezzaninu Central hotela, v kateri nudimo lahka, hitra 
in sveže pripravljena kosila.  
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- Gostili smo sledeče delegacije:  
• delegacija Armenije: 09 - 10 marec 2015, H.E. Mr Edward NALBANDIAN, zunanji 

Minister Armenije 
• delegacija Kitajske: 25 – 27 marec 2015, Sun Zhengcai, sekretar komunistične partije 

Chongqing 
• delegacija Turčije: 25 – 31 marec 2015, gospodarska in politična delegacija ob obisku 

Predsednika Turčije 
 

���� APRIL 2015  
- Družba je za refinanciranje zapadlih posojil in financiranje tekočih investicij v letu 2015, dne  

3.4.2015 pridobila dolgoročno posojilo v višini 7 milijonov evrov z ročnostjo štirih let.  
- Odobritev računovodskih izkazov za leto 2014 s strani poslovodstva. 
- Izdelava Letnega poročila družbe in skupine UNION HOTELI d.d. za leto 2014. 
- Revizija poslovanja za leto 2014. 
- V mesecu aprilu 2015 je bil delno prenovljen Franky's bar v Central hotelu. Prenova je bila 

zaradi zastarelosti samega izgleda bara nujno potrebna. S prenovo bara, kateri je bil 
prenovljen v slogu časa Franka Sinatra (po katerem ima tudi ime), se je bar zopet na novo 
pozicioniral in s svojo ponudbo pijač ter sladic iz tistega časa nudi novost v Ljubljani.    

- Gostili smo sledeče delegacije: 
• delegacija Republike Kosovo: 09 – 10 april, THACI HASHIM, zunanji minister  
• delegacija Belgije: 07 – 08 april, REYNDERS DIDER PRGNON BERNADETTE, 

zunanji minister 
• delegacija Češke: 13 -14 april, Bohuslav Sobotka, predsednik Češke vlade s soprogo. 

 
V obdobju 1.1 2015  - 18.05.2015 smo  se udeležili naslednjih prodajno – marketinških dogodkov: 

• EMITT, Istanbul, Turčija  21.-25. januar 2015  
• IFT, Beograd, Srbija 18.-23. februar 2015  
• ITB, Berlin, Nemčija   3.-9. marec 2015  
• Workshop, Varšava, Poljska   19.-21. marec 2015 
• ACE OF MICE, Istanbul, 25.2. – 1.3. 2015 
• Workshop Pariz, 5.-6. marec 2015 
• Workshop München in Zürich, 15.-17. april 2015 
• Workshop Köln, Nemčija, 21.-23. april 2015 
• Workshop Stockholm, Švedska, 23. april 2015 
• ATM Dubai, 3.-8. maj 2015 

 
4. Splošni opis poslovanja in finančnega položaja skupine UNION HOTELI, obvladujoče 

družbe UNION HOTELI d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. 
 
Nova uprava družbe je v zadnjem kvartalu leta 2014, zaradi slabih trendov in nedoseganja 
načrtovanih rezultatov v preteklem obdobju sprejela vrsto ukrepov na vseh področjih delovanja 
skupine Union hoteli. Sprejeti ukrepi so hitro učinkovali in negativni trend poslovanja skupine se je 
ustavil.  
 
Union hoteli v leto 2015 vstopajo s štirimi hoteli (Grand hotel Union, Grand hotel Union Business, hotel 
Lev in Central hotel), v 574 sobah. Potencialni tržni delež  kapacitet Union hotelov med ljubljanskimi 
hoteli znaša 25,3 %. Za leto 2015 smo si zastavili ambiciozne cilje. Čas je, da Union hoteli d.d., kot 
najpomembnejša hotelska družba v Ljubljani, ponovno postane motor razvoja lokalnega hotelskega 
tržišča. Vsak mestni hotel in še posebej naši hoteli s tako dolgo in bogato tradicijo, predstavljajo gibalo 
življenja v določenem mestu. Osvežena Kavarna Union na primer, ponovno postaja srce mestnega 
družbenega življenja. Po tem, ko je dobila svežo notranjo podobo in lastno Vinsko knjižnico je Kavarna 
Union razširjena še z zunanjim podaljškom – letno teraso na Miklošičevi cesti. Konec leta 2014 
restavrirana izjemna zbirka slik predstavlja pomemben prispevek k integraciji v umetniško okolje 
mesta in države.  
 
V letu 2015 smo v Central hotelu prenovili 15 hotelskih sob, odprli smo novo restavracijo v kateri 
nudimo lahka, hitra in sveže pripravljena kosila, prenovili Franky's bar v slogu časa Frank Sinatra (po 
katerem ima tudi ime), ki se je na novo pozicioniral in s svojo ponudbo pijač ter sladic iz tistega časa 
nudi novost v Ljubljani.    
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Nadaljevali smo z izvedbo vrsto marketinških in strateških aktivnosti za pospeševanje prodaje ter 
aktivnostmi za pospeševanje prodaje na nivoju prodajnih kanalov s ciljem  pripeljati v Ljubljano nove 
goste, agencije in dogodke. Število gostov in posledično tudi število nočitev se povečuje, rezultati 
poslovanja se izboljšujejo. Upoštevati pa je potrebno dejstvo, da so prvi meseci leta v turistični 
destinaciji Ljubljana na splošno slabše zasedeni, število organiziranih dogodkov pa je zelo majhno.  
 
 
a) Vsi hoteli skupine UNION HOTELI so v obdobju od 1.1.2015 do dneva objave poročila dosegli 

48,7 % zasedenost, kar je 6,0% odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2014. V obdobju od 
1.1.2015 do dneva objave poročila je bilo v hotelih skupine UNION HOTELI realiziranih 50.985 
nočitev, kar je za 20,0 % več kot v enakem obdobju lani. 
 
V obdobju 1.1.2015 do dneva objave poročila je skupina UNION HOTELI realizirala čiste prihodke 
od prodaje v višini 4.942.058 evrov (10,2 % več kot v enakem obdobju leta 2014) 

 
Bilančna vsota skupine UNION HOTELI je po zadnjih razpoložljivih nerevidiranih računovodskih 
izkazih znašala 43.053.464 evrov (stanje 30.04.2015). Sredstva se pretežno nahajajo v 
dolgoročnih sredstvih (93,3 %) in 5,4 % v kratkoročnih sredstvih ter 1,3 % v aktivnih časovnih 
razmejitvah, kapital skupine UNION HOTELI pa je znašal 30.623.476 evrov (stanje 30.04.2015). 
Delež kapitala v virih sredstev je znašal 71,1 %. V obdobju januar – april 2015 je bil čisti poslovni 
izid skupine UNION HOTELI negativen in je znašal -597.046 evrov, medtem ko je bil v enakem 
obdobju leta 2014 čisti poslovni izid prav tako negativen in je znašal -785.981 evrov. 
 

b) V obdobju 1.1.2015 do dneva objave poročila je družba UNION HOTELI d.d. realizirala čiste 
prihodke od prodaje v višini 4.565.283 evrov. 
 
Bilančna vsota družbe UNION HOTELI d.d. je po zadnjih razpoložljivih nerevidiranih 
računovodskih izkazih znašala 43.741.288 evrov (stanje 30.04.2015). Sredstva se pretežno 
nahajajo v dolgoročnih sredstvih (93,3 %) in 5,5% v kratkoročnih sredstvih ter 1,2 % v aktivnih 
časovnih razmejitvah, kapital družbe UNION HOTELI d.d. pa je znašal 31.734.510 evrov. Delež 
kapitala v virih sredstev je znašal 72,6 %. V obdobju januar – april 2015 je bil čisti poslovni izid 
družbe UNION HOTELI d.d. negativen in je znašal -472.102 evrov. 
 

c) V obdobju 1.1.2014 do dneva objave poročila je družba IP Central d.o.o. realizirala čiste prihodke 
od prodaje v višini 492.589 evrov. 
 
Bilančna vsota družbe IP Central d.o.o. je po zadnjih razpoložljivih nerevidiranih računovodskih 
izkazih znašala 4.069.040 evrov (stanje 30.04.2015). Sredstva se pretežno nahajajo v dolgoročnih 
sredstvih (92,7 %) in 6,8 % v kratkoročnih sredstvih ter 0,5 % v aktivnih časovnih razmejitvah, 
kapital družbe IP Central d.o.o. pa je znašal 404.563 evrov. V obdobju januar – april 2015 je bil 
čisti poslovni izid družbe IP Central d.o.o. negativen in je znašal -127.803 evrov. 

 
5. Posli s povezanimi osebami 

 
Družba UNION HOTELI d.d. s povezanimi osebami posluje pod tržnimi pogoji. Povezane družbe v letu 
2015 predstavljajo obvladujoča družba ACH, d.d., odvisna družba IP Central d.o.o. ter družbe v 
skupini ACH. 
 
Februarja 2015 je družba UNION HOTELI d.d. odvisni družbi IP Central d.o.o. odobrila kratkoročno 
posojilo v višini 0,2 mio evrov za obdobje 1 leta po obrestni meri za povezana podjetja. 
 
Drugih sprememb, v zvezi s transakcijami med povezanimi strankami glede na zadnje poročevalsko 
obdobje, ki bi vplivali na spremembo finančnega položaja ali dosežke podjetja ni bilo.   
 
6. Delnica 

 
Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. je znašal na dan 30.04.2015  7.485.695,10 evrov in je bil 
razdeljen na 1.793.869 kosovnih delnic. Delnice so uvrščene na trgu delnic Ljubljanske borze pod 
oznako GHUG. Z njimi se trguje v vstopni kotaciji segmenta delnic. Tržna cena delnice GHUG na trgu 
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delnic Ljubljanske borze – vstopna kotacija je na dan 18.5.2015 znašala 15,5 EUR, knjigovodska 
vrednost delnice družbe UNION HOTELI d.d. pa je na dan 30.4.2015 znašala 17,7 EUR 
 
7. Uprava in nadzorni svet 
 
V obdobju od 1.1.2015 do dneva objave poročila v upravi in nadzornem svetu družbe UNION HOTELI 
d.d. ni bilo sprememb. 
 
Dne 23.04.2015 je bil kot nov član revizijske komisije nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. izvoljen 
neodvisni strokovnjak g. Miha Černelč.  
 
Revizijska komisija nadzornega sveta na dan objave poročila deluje v naslednji sestavi: 
 
1. Simon Černetič – predsednik  
2. Primož Raktelj – član  
3. Miha Černelč - član 
 
To obvestilo bo 5 let od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.union-
hotels.eu/ 
 
 
Ljubljana, 18.05.2015      Glavni direktor: 

Tomislav Čeh, l.r. 


