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GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana 

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 81. seji nadzornega sveta Grand 
hotel Union d.d. z dne 7.5.2014 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 386. 
členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba Grand hotel Union d.d., Miklošičeva cesta 1, 
Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: 

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 81. seji nadzornega sveta Grand hotela 
Union d.d. 

Nadzorni svet delniške družbe Grand hotel Union d.d. se je dne 07.05.2014 sestal na 81. redni seji. 

Na seji: 

 je nadzorni svet izvolil novega predsednika nadzornega sveta družbe g. Primoža Raktelja ter 

namestnika predsednika nadzornega sveta g. Simona Černetiča.  
 je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 80. redne seje in potrdil zapisnik 80. redne seje 

nadzornega sveta.  
 je nadzorni svet obravnaval dopolnjeni letni plan 2014. Ugotovil je, da so bile upoštevane 

zahtevane dopolnitve pri sklepu nadzornega sveta glede investicij in sobnih prihodkov, ne pa tudi 
glede ravni stroškov. Uskladitev je potrebna tudi glede na vedenje, da nepremičninskega davka 

ne bo, zato naj se letni plan dopolni na tem področju, da bo nadzorni svet lahko primerjal tekoče 
poslovanje.  

 se je nadzorni svet seznanil z ustno informacijo o poslovanju 1-3 2014 za Grand hotel Union d.d. 
in IP Central d.o.o., ter prejel na seji pisno informacijo.  

 se je nadzorni svet seznanil s podaljšanjem mandatov članom nadzornega sveta, ki sta 
predstavnika delavcev. Svet delavcev je na svoji seji dne 5.5.2014 za predstavnika delavcev v 
nadzornem svetu družbe za štiriletni mandat ponovno imenoval g. Mirana Erjavca in go. Tjašo 

Gorjup. Predstavnici Tjaši Gorjup prične novi mandat teči z dnem 9.5.2014, predstavniku Miranu 
Erjavcu pa z dnem 29.11.2014.  

 je nadzorni svet obravnaval ponudbo za obnovitev limita, ki ga družba potrebuje za likvidnostno 
rezervo.  

Sporočilo bo od dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let) razvidno tudi na spletnih 
straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/. 

 

Glavni direktor: 
Bogdan Lipovšek 
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