
UNION HOTELI  d.d. 

Miklošičeva cesta 1 

LJUBLJANA 
 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 

386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., 

Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: 

 

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na  84. in 85. seji nadzornega sveta 

UNION HOTELI d.d.  
 

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je dne 28.08.2014 sestal na 84. redni 

seji in dne 05.09.2014 na 85. redni seji. 

 

O pomembnejših sklepih 84. seje glede odpoklica glavnega direktorja družbe Bogdana 

Lipovška in imenovanju novega glavnega direktorja družbe Tomislava Čeha je družba 

poročala že 28.8.2014. 

 

Ostali pomembnejši sklepi 84. seje: 

- nadzorni svet je pregledal izvrševanje sklepov 82. in 83. redne seje in potrdil zapisnika 

82. in 83. redne seje nadzornega sveta; 

- nadzorni svet je ugotovil, da družba v polletju ne dosega načrtovanih rezultatov, 

prihodki so, čeprav na nivoju leta 2013, pod planom, padec stroškov ne sledi padcu 

prihodkov. Tudi ocena poslovanja do konca leta 2014 je pod planom. Ocena 

poslovanja do konca leta, ki jo je predstavila uprava, po mnenju nadzornega sveta ni 

sprejemljiva, zato se uprava zadolžuje, da sprejme dodatne ukrepe s ciljem doseganja 

prvotno planiranega čistega poslovnega izida;  

- nadzorni svet je razširil dnevni red s točko: odpoklic glavnega direktorja in 

imenovanje novega glavnega direktorja; 

- nadzorni svet se je seznanil s polletnim nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe 

in skupine Union Hoteli v obdobju januar-junij 2014  in zadolžil upravo za objavo na 

Seonet-u. 

 

Na 85. seji:  

- je nadzorni svet pregled realizacije sklepov 84. redne seje nadzornega sveta prestavil 

na naslednjo sejo in potrdil zapisnik 84. seje s pripombami iz razprave; 

- nadzorni svet zadolžil upravo, da opravi finančno, pravno in IT revizijo;  

- se je nadzorni svet seznanil z ustno informacijo glavnega direktorja o delovanju v 

prvem tednu po imenovanju; 

- se je nadzorni svet seznanil z odpoklicem g. Bogdana Lipovška z mesta direktorja 

odvisne  družbe IP Central d.o.o. z dnem 4.9.2014 in v istem dnevu z imenovanjem g. 

Tomislava Čeha za novega direktorja družbe IP Central d.o.o. Nadzorni svet se strinja 

z imenovanjem g. Čeha za novega direktorja IP Central d.o.o. 

 

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: 

                                                                                            Tomislav Čeh 

Ljubljana, 16.09.2014 


