
Poslovodstvo družbe SAVA TURIZEM  d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5301971000, 
ID št. za DDV: SI 53667409, skladno z določbo 2. odst. 397. člena ZGD-1 objavlja, da je bila dne 4. 6. 
2018 zoper spodaj navedene skupščinske sklepe sprejete na 19. skupščini družbe z dne 4. 5. 2018 
vložena izpodbojna tožba s podrednim zahtevkom na ničnost sklepov. 
 
Sklep št.: 

- 2.b  
»Spremeni se določba točke 7. Statuta družbe/poglavje Nadzorni svet/ 15. odstavek, tako da se glasi: 
''Prejemke članov nadzornega sveta določi skupščina s sklepom.''« 
 

- 3 
»Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega 
sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji 
komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji 
nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član 
nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v 
posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže 
višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. 
Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede 
na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v 
posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova 
udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje 
funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. 
Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.500 
EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v 
višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, 
podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega 
plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo 
doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega 
plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila 
za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega 
sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede 
na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do 
izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila 
za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana 
nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede 
na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v 
posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil 
ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana 
nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem 
poslovnem letu.  
Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za 
opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo 
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva 
na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, 
ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 
Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki 
nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki 
urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
(določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). 
Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo 



predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med 
kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je 
oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije 
nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem 
redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih 
razlogov.« 
 

- 4 
»Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava 
Turizem za leto 2017, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega 
sveta v letu 2017, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za 
leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in 
Skupine Sava Turizem za leto 2017, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi 
družbami za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s 
povezanimi družbami za leto 2017.« 
 

- 5.a 
»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2017 znaša 7.910.479,99 EUR in se 
uporabi kot sledi: 
• Za izplačilo dividend v skupni višini 1.210.389,42 EUR oziroma v višini 0,0305 EUR bruto na delnico 
• razlika v višini 6.700.090,57 EUR ostane nerazporejena 
Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna 
razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokrožanja, glede na skupaj določen znesek izplačila 
dividende, se izplača iz bilančnega dobička družbe. 
Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 18. 9. 2018. Izplačilo se izvede 
dne 19. 9. 2018.« 
 

- 5.b  
»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo 
uprave družbe v poslovnem letu 2017. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za 
leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2017.« 
 

- 6 
»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. in poslovne Skupine Sava Turizem se za 
leto 2018 imenuje Deloitte Revizija d.o.o.« 
 
Družba bo skladno s pozivom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. 8. 2018 na tožbo odgovorila v 
postavljenem roku.  
 
Ta objava se objavi na enak način kot so bili objavljeni izpodbijani sklepi. 


