
 
 
Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10. a člena ZDIJZ -  v zvezi z neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2015*               
 

 

Ime in priimek Funkcija Nastop funkcije  Višina neto izplačanih 
prejemkov 

Miha Štepec Predsednik  

 

14.7.2015, pred tem član 
od 6.7.2015 

1.708,74 € 

Mateja Zavadlal Namestnica predsednika  14.7.2015, pred tem 

članica od 6.7.2015 

1.187,18 € 

Helena Rupnik Članica 22.1.2014 1.008,50 € 

 
 

   
*Višina prejemkov 
Predsednik nadzornega sveta prejme za udeležbo na seji sejnino, ki znaša 217,00 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Predsednik nadzornega sveta je, 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 predsednika nadzornega sveta na letni ravni. 

Predsednik nadzornega sveta poleg sejnin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.472,00 EUR bruto letno. Osnovno plačilo se prejme v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih je predsednik 

nadzornega sveta upravičen dokler opravlja funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino navedenega letnega zneska. 

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki znaša 130,00 EUR bruto na člana. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na število 

udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin na posameznega člana ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega 

sveta na letni ravni. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 2.080,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Osnovno plačilo se prejme v sorazmernih mesečnih 

izplačilih, do katerih je posamezni član nadzornega sveta upravičen dokler opravlja funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino navedenega letnega zneska. 

Predsednik in vsi člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji v višini 0,37 EUR/km. 

 

 

 


