
 
 
Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10. a člena ZDIJZ -  v zvezi z neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2017               
 

 

Ime in priimek Funkcija Nastop funkcije  Višina neto izplačanih 
prejemkov 

Gregor Kranjc Predsednik 19.4.2016  9.261,92 € 

Uroš Cvetko Namestnik predsednika 25.10.2016  8.918,82 € 

Bojan Starman Član 19.1.2016 8.611,17 € 

 
Bruto sejnina za člana nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto na udeleženo sejo; bruto sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% od običajne sejnine.  

Ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta v posameznem računovodskem letu je član oziroma predsednik nadzornega sveta upravičen do prejemanja sejnin, vse dokler skupni znesek teh izplačanih sejnin 

v posameznem računovodskem letu ne preseže 50% letnih osnovnih prejemkov za opravljanje funkcije člana oziroma predsednika nadzornega sveta.  

Član oziroma predsednik nadzornega sveta, ki je hkrati član revizijske komisije, je ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in revizijske komisije upravičen do prejemanja sejnin, vse dokler skupni znesek 

teh izplačanih sejnin v posameznem računovodskem letu ne preseže 75% letnih osnovnih prejemkov za opravljanje funkcije člana oziroma predsednika nadzornega sveta. 

Poleg sejnine je član oziroma predsednik nadzornega sveta upravičen do letnih osnovnih prejemkov za opravljanje funkcije člana oziroma predsednika nadzornega sveta, in sicer v višini 10.300 EUR bruto na leto. Ta 

letni bruto prejemek se izplačuje v sorazmernih mesečnih zneskih, do katerih je predsednik nadzornega sveta upravičen v času trajanja svojega mandata. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenega 

letnega zneska. 

Članu oziroma predsedniku revizijske komisije nadzornega sveta pripada doplačilo za opravljanje funkcije člana  revizijske komisije, in sicer v višini 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega 

sveta. Vsak član revizijske komisije nadzornega sveta, ne glede na število sej komisij, je upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek izplačanih sejnin v posameznem računovodskem letu ne preseže 50% 

letnih osnovnih prejemkov za opravljanje funkcije člana oziroma predsednika nadzornega sveta.  

Vsi člani in predsednik so upravičeni do povračila potnih stroškov nastalih v zvezi z delom v nadzornem svetu, in sicer v višini 0,37 EUR/km. 


