
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo za 44. sejo skupščine delničarjev družbe Istrabenz 

Turizem d.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. točka dnevnega reda 
 

 

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine  

 

 

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:  

 

Izvoli se:  

• za predsedujočega skupščini: Katja Gantar, univ. dipl. prav. 

   

Seji bo prisostvovala vabljena notarka  Mojca Tavčar Pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Predsednik uprave    

       Andrej Laznik l.r.  

 

 

                                Član uprave 

                                      Aleš Buležan l.r. 

 

 

 

        

        

       

 

 

       

 

 



 

2. točka dnevnega reda 

 

Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2020 z 

mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi poročila o razmerjih 

s povezanimi družbami in stališču o izidih revidiranja poročila in o preveritvi in potrditvi 

letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2020, informacija o 

prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev 

razrešnice. 

 

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2020 z 

mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini delničarjev o preveritvi 

poročila o razmerjih s povezanimi družbami in stališču o izidih revidiranja poročila, o preveritvi in 

potrditvi letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2020, ter z informacijo o 

prejemkih članov organov vodenja in nadzora. 

 

2.1.   Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejeme naslednji sklep:  

 

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 znaša 4.767.203,24 EUR, ostane nerazporejen. 

 

2.2.  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejeme naslednje sklepe: 

 

a) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Andraž Grum, predsednik 

nadzornega sveta; Boris Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član 

nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, Zvonka 

Dobrilović, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 01.01.2020 do 

30.10.2020. 

 

b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Andraž Grum, predsednik 

nadzornega sveta, Marjan Hribar, namestnik predsednika nadzornega sveta, Vili Zlatko Hohnjec, 

član nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega 

sveta, predstavnica zaposlenih, Zvonka Dobrilović, članica nadzornega sveta, predstavnica 

zaposlenih, za obdobje od 31.10.2020 do 31.12.2020. 

 

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. 

Domen Trobec, član uprave za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

 

 



 

Obrazložitev 
 

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina, hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, 

odloča tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. V skladu z zakonom se razprava o razrešitvi 

poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička, uprava pa mora skupščini predložiti tudi letno 

poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj 

navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega 

dobička seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje 

nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti 

razkrita tudi v letnem poročilu.   

 

Upoštevajoč navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in 

odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno 

poročilo za poslovno leto 2020 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila o razmerjih s 

povezanimi družbami in stališču o izidih revidiranja poročila, o preveritvi in potrditvi letnega 

poročila 2020, skupščina pa se bo seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki 

so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020. Nadalje se bo na skupščini 

odločalo o uporabi bilančnega dobička. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se 

razprava o njih opravi skupaj.  

 

Družba ima do finančnih upnikov zaveze, da brez njihovega predhodnega soglasja ne bo 

izplačevala dividend. Na osnovi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 

(ZDUOP) je družba uveljavljala povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na 

delo in povračila dela minimalne plače. V primeru izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali 

lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021 je družba dolžna navedene državne 

pomoči vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Skladno z navedenim je pripravljen 

predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička. 

 

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in 

nadzornega sveta v poslovnem letu 2020. O tem predlogu se bo glasovalo ločeno za posamezno 

sestavo uprave in nadzornega sveta. 

 

V letu 2020 je družbo vodila uprava, in sicer Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. Domen 

Trobec, član uprave. 

 

Funkcijo člana oziroma predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta so v poslovnem 

letu 2020 opravljali: 



 

 

- v obdobju od 01.01.2020 do 30.10.2020 Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta; Boris 

Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič 

Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, Zvonka Dobrilović, članica nadzornega 

sveta, predstavnica zaposlenih, 

- v obdobju od 31.10.2020 do 31.12.2020 Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta, Marjan 

Hribar, namestnik predsednika nadzornega sveta, Vili Zlatko Hohnjec, član nadzornega sveta, 

Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica 

zaposlenih, Zvonka Dobrilović, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih. 

 

 

 

 

 

Predsednik nadzornega sveta       Predsednik uprave  

Iztok Černoša l.r.        Andrej Laznik l.r.  

 

                                                                                Član uprave 

                                                                                      Aleš Buležan l.r. 

 

 

 

          

 

 

 

Priloge:  

• Letno poročilo družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja  

• Pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila  

• Poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih družb v letu 2020 

 

 

 

 

 

 



 

3. točka dnevnega reda 
 

 

Sprememba Statuta družbe 

 

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

 

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: 

 

Briše se uvodni del statuta z navedbo datumov skupščin. 
 

Določilo pod zaporedno številko 1.3. Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: 

 

»1.3. Sedež in poslovni naslov družbe je: Portorož, Obala 33.« 

 

Določilo pod zaporedno številko 2.0 se preimenuje tako, da se po novem glasi: DEJAVNOST 

DRUŽBE in POSLOVNI CILJI DRUŽBE 

 

Določilo pod zaporedno številko 2.1. Statuta družbe se dopolni za naslednje dejavnosti družbe: 

 

»72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost  

 

72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije  

 

72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije  

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije  

 

72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  

 

72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  

 

72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike« 

 

Po določbi pod zaporedno številko 2.1. se doda nova določba pod zaporedno številko 2.2. z 

naslednjim besedilom:   

 



 

»Osnovni cilj družbe je opravljanje pridobitne dejavnosti za dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe ter 

pridobivanje dobička, ob hkratnem delovanju v dobro družbe, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti. 

 

Poleg osnovnih ciljev iz prvega odstavka tega člena, družba sledi tudi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se 

izkazujejo v skrbi za vzdrževanje ter nenehni razvoj turistične infrastrukture v njeni lasti, doseganje najvišjih 

standardov trajnostnega razvoja in z inovativnimi pristopi zagotavljati učinkovite, zanesljive in visoko kakovostne 

storitve in ponudbo, skrbeti za vsestranski razvoj delavcev, njihovo strokovno usposabljanje ter stabilnost zaposlitve; 

vse pa ob upoštevanju urejenega sistema korporativnega upravljanja. 

 

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oziroma 

sprejme skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju 

osnovnega kapitala. 

 

V kolikor bi bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje 

nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.« 

 

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo. 

 

Obrazložitev 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (Zakon o gospodarskih 

družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 

44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21)) predvideva 

opredelitev poslovnega naslova družbe, zaradi česar se skupščini predlaga spremembo v 

relevantnem členu Statuta, ki po novem predvideva jasnejšo opredelitev poslovnega naslova 

družbe. 

 

Razlog za širitev dejavnosti družbe ISTRABENZ TURIZEM d..d s področjem znanstvene 

raziskovalne in razvojne dejavnosti temelji na strateški odločitvi uprave družbe, da se z novimi 

prijemi in pogledi v poslovanju ter organiziranju družbe še bolj razvojno naravnano vključi v 

sodobni poslovni svet. To  pomeni še bolj skrbeti za lasten razvoj in raziskave ter ponuditi trgu 

nove inovativne rešitve, v zadovoljstvo zahtevnega  (sodobnega) gosta/klienta, odjemalca 

proizvodov in storitev v zdravstvu in turizmu.  

 

Gre za pomemben korak v smeri povečanja konkurenčnosti in povezovanja v verigi vrednosti, 

skladno  s strateškimi cilji regionalnega razvoja in kohezije po letu 2020. Ta spodbuja inovacije, 

digitalizacijo, gospodarsko  preobrazbo in podporo podjetjem v pametnejši, okolju prijaznejši in 



 

zdravi Evropi. Kohezijska sredstva EU novega obdobja bodo namenjena projektom na zelo 

različnih področjih zlasti pa v trajnostni naravnanosti, digitalizaciji, zdravju in turizmu.  

 

Družba ISTRABENZ TURIZEM d.d. zato vstopa na področje razvoja in raziskav v prvem koraku 

z dejavnostjo  zdravstva in digitalizacije ter v nadaljevanju z razvojem novih poslovnih modelov in 

produktov. Gre za krepitev konkurenčnosti turistične dejavnosti, dolgoročne socialne in 

ekonomske odpornosti, ter zelene  in digitalne prihodnosti. Vsi navedeni argumenti so močno vpeti 

v  dejavnost zdravstva in turizma. 

 

Z namenom zagotovitve večje preglednosti ciljev družbe, skladno s priporočilom 2.1.1., 2.1.2. in 

2.7.1. Kodeksa upravljanja za nejavne družbe ter skladno s priporočilom 3.1 Kodeksa 

korporativnega upravljanja družb DUTB, d.d., h katerima je družba pristopila, uprava skupščini 

predlaga, da v Statutu opredeli tudi cilje družbe, ki jih slednja želi uresničevati pri opravljanju svoje 

dejavnosti. 

 

Glede na navedeno menimo, da so podani predlogi uprave za spremembo Statuta družbe, 

utemeljeni. 

 

 

Predsednik uprave     

                                                            Andrej Laznik l.r. 

 

                                                    Član uprave 

                                                          Aleš Buležan l.r. 

    


