I.

PREJEMKI POSLOVODSTVA

Osnovna plača se izplačuje v skladu z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije (Ur. list RS št. 21/10) in Uredbe o
določitvi najvišjih razmerjih za osnovna plačila, ter višine spremenljivih prejemkov
direktorjev (Ur. list RS št. 34/2010).

Poslovodstvo

Ime
priimek

Generalni
direktor
Član
poslovodstva

Jurij Kač
Tadej Veber

in Osnovna mesečna Bonitete
bruto plača
mesečno)

(v

EUR

9.300,00 EUR

13,87
EUR
decembru/2017
Osnova
mesečna 473,93
EUR
plača v višini 90% decembru/2017
plače
generalnega
direktorja, kar znaša
8.370,00 EUR

v
v

Poslovodna delavca sta upravičena do spremenljivega prejemka v skladu z zakonom.
Poslovodnima delavcema pripada v primeru razrešitve odpravnina v višini 6 mesečnih
bruto plač, ki jih je poslovodni delavec prejemal zadnje 3 mesece pred prekinitvijo, vendar
samo v primeru, da se po prekinitvi pogodbe ne zaposli v družbi. Odpravnine ne prejme v
primeru, da sam odpove pogodbo o zaposlitvi ali v primeru odpovedi iz razlogov, določenih
v 1., 2. in 3. alinei 2. odst. 268. člena ZGD-1.

Izplačani neto prejemki poslovodstva v letu 2017:
Ime in priimek
Jurij Kač, univ. dipl. ekon. - generalni direktor
Tadej Veber, univ. dipl. inž. arh. – član poslovodstva
Skupaj neto izplačilo poslovodstvu za leto 2017

Neto izplačani prejemki v letu
2017 v EUR
75.261,69
73.550,31
148.812,00

II.

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Skupščina družbe je dne 29. 10. 2012 sprejela Sklepe ustanovitelja, ki določajo tudi višino
prejemkov članov nadzornega sveta, ki so v celoti upoštevani, in sicer:
Osnovno plačilo za opravljanje funkcije – letno
Doplačila:
 za predsednika nadzornega sveta
 za namestnika predsednika nadzornega sveta
 za člane komisij

za predsednika komisije



za namestnika predsednika komisije

11.300,00 EUR bruto

50 % osnovnega plačila
10 % osnovnega plačila
25 % osnovnega plačila
50 % doplačila za
opravljanje funkcije
člana komisije
10 % doplačila za
opravljanje funkcije
člana komisije

Dogovorjeno letno osnovno plačilo se mesečno izplačuje po dvanajstinah, v višini, kot je
razvidno iz spodnje preglednice.
Sejnine:
• za redne seje nadzornega sveta
• za korespondenčne seje
• za seje komisije

275 EUR bruto
80 % sejnine za redno sejo (220 EUR bruto)
80 % sejnine za redno sejo (220 EUR bruto)

Član nadzornega sveta je upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin
(bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta) ne
doseže 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana.
Posamezni član komisije nadzornega sveta je v posameznem poslovnem letu upravičen do
izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega
plačila za opravljanje funkcije.
Povračilo materialnih stroškov je v višini, kot to določa Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS št.
140/2006 in76/2008).
Člani nadzornega sveta niso upravičeni do odpravnine.
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Člani nadzornega sveta, dogovorjena višina osnovnega plačila mesečno in
izplačani prejemki v letu 2017:
Ime in priimek

Funkcija

Nastop
Funkcije/
Prenehanj
e funkcije

Damir Topolko

predsednik nadzornega sveta

2. 12. 2014

1.412,50

20.196,93

14.689,25

Alojzij Boh

8.896,53

6.470,48

941,67

7.011,67

5.099,62

Ljiljana Herga

članica nadzornega sveta

16. 7. 2013
/ 16.7.2017
19. 6. 2013
/ 19.6.2017
2. 12. 2014

1.035,83

mag. Tatjana Colnar

namestnik predsednika
nadzornega sveta
članica nadzornega sveta

941,67

14.546,93

10.580,06

Rok Jeram

član nadzornega sveta

27.9.2017

941,67

4.050,57

2.946,00

Bojan Gregorič

član nadzornega sveta predstavnik zaposlenih
članica nadzornega sveta predstavnica zaposlenih

17. 3. 2015

941,67

14.545,00

10.578,66

17. 3. 2015

941,67

14.545,00

10.578,66

Nevenka Žagar Čakš
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Bruto
mesečno
osnovno
plačilo (v
EUR)

Bruto
prejemki
v 2017
(v EUR)

Neto
prejemki
v 2017
(v EUR)

