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Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, objavlja popravek očitne pisne 
pomote v sklicu 42. skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d. d., ki je bil objavljen na spletni strani 
AJPES dne 23. 7. 2020 pod ID objave 4792830, kot sledi: 
 

POPRAVEK SKLICA 42. SKLICA SKUPŠČINE DRUŽBE 
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D. D. 

 
 
Predlog sklepa št. 5 se namesto: 
 
»Za čas trajanja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) se: 

- članom nadzornega sveta za 30% zniža osnovno plačilo za opravljanje funkcije 
- članom nadzornega sveta ne izplačujejo sejnine za udeležbo na sejah nadzornega sveta,  
- članom vseh komisij nadzornega sveta, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta, ne izplačuje doplačilo 

k osnovnemu plačilu za opravljanje funkcije  zaradi članstva v posamezni komisiji in  
- članom komisije nadzornega sveta, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta, ne izplačujejo sejnine za 

udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta. 
 
Za čas od 1. 3. 2020 do zaključka trajanja epidemije oziroma za čas trajanja epidemije koronavirusa SARS-
CoV-2 (COVID-19), se zunanjim članom komisij nadzornega sveta (tj. članom komisij, ki hkrati niso člani 
nadzornega sveta) znižajo prejemki, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svoje funkcije, za 30%,  
prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo tega dejanja, nadzorni svet skupščini predlaga, da 
sprejme tudi formalni sklep o začasnem znižanju prejemkov članov nadzornega sveta in njegovih komisij.« 
 
pravilno glasi: 
 
»Za čas trajanja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) se: 

- članom nadzornega sveta za 30% zniža osnovno plačilo za opravljanje funkcije, 
- članom nadzornega sveta ne izplačujejo sejnine za udeležbo na sejah nadzornega sveta,  
- članom vseh komisij nadzornega sveta, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta, ne izplačuje doplačilo 

k osnovnemu plačilu za opravljanje funkcije  zaradi članstva v posamezni komisiji in  
- članom komisije nadzornega sveta, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta, ne izplačujejo sejnine za 

udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta. 
 
Za čas od 1. 3. 2020 do zaključka trajanja epidemije oziroma za čas trajanja epidemije koronavirusa SARS-
CoV-2 (COVID-19), se zunanjim članom komisij nadzornega sveta (tj. članom komisij, ki hkrati niso člani 
nadzornega sveta) znižajo prejemki, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svoje funkcije, za 30%,  
pri čemer to ne velja za povračilo stroškov.« 
 
 
                                                                       

 Mladinska knjiga Založba d. d. 
                  Uprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


