KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA DRUŽBE HOTELSKE
NEPREMIČNINE, d.o.o.
Pravni subjekt: Hotelske nepremičnine, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

1. Osnovni podatki o katalogu
Odgovorni osebi družbe: mag. Zoran Perše, direktor, Roman Jerman, direktor
Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu pravnega subjekta, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v
elektronski obliki pa je objavljen na spletni strani pravnega subjekta.

2. Splošni podatki o subjektu in informacijah javnega značaja, s katerimi
razpolaga
Kratek opis delovnega področja pravnega subjekta:
Družbo Hotelske nepremičnine, d. o. o. sta septembra 2018 ustanovili Modra zavarovalnica, d. d. in
Kapitalska družba, d. d., pri čemer imata obe družbi enak lastniški delež. Registrirana je za poslovanje z
lastnimi nepremičninami ter oddajanje in obratovanje lastnih oziroma najetih nepremičnin.
2.a Upravljanje in organizacija
• poslovodstvo družbe: mag. Zoran Perše, direktor, Roman Jerman, direktor
• notranje organizacijske enote: niso vzpostavljene
2.b Uradna oseba po ZDIJZ
Mag. Zoran Perše, direktor, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, e-pošta: zoran.perse@hotel-nep.si, tel.
št.: 01 474 67 72.
2.c Državni predpisi
Državni register predpisov
Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Predpisi EU
Evropski register predpisov
2.d Seznam strateških dokumentov, poročil in analiz
Družba nima strateških dokumentov, poročil in analiz.
2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Pravni subjekt ne vodi katalogov upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.f Seznam javnih evidenc
Pravni subjekt ne upravlja javnih evidenc.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Pravni subjekt ne vodi informatiziranih zbirk javnih podatkov.
2.h Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov informacij javnega značaja
• informacije o sklenjenih pravnih poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in
druge avtorske oziroma intelektualne storitve (objavljene na spletni strani družbe);
• informacije v zvezi z zastopniki, člani poslovodnega organa, organa upravljanja ali člana nadzornega
organa družbe (objavljene na spletni strani družbe).

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
• opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih so informacije javnega
značaja: za brskanje po spletnih straneh družbe Hotelske nepremičnine, d.o.o. potrebujete brskalnik
Google Chrome, Explorer ali Mozilla.
• Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Dunajska cesta 119, Ljubljana, uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure.
• Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami: v zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v
dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne
(povečava črk).
• Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja.
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja (objavljena na spletni strani družbe)
Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja (objavljena na spletni strani družbe).

4. Stroškovnik pridobitve informacij javnega značaja
Družba Hotelske nepremičnine, d.o.o. za posredovanje informacij javnega značaja zaračuna materialne
stroške, ki jih ima s pripravo in posredovanjem prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane
informacije javnega značaja. Družba ne zaračunava materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne
presegajo 20 eurov (z vključenim DDV)..

5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov informacij javnega značaja: /

Datum objave kataloga:

10. 12. 2019

Datum zadnje spremembe kataloga:

15. 2. 2021

