
 

  

 

 

 

 

  Datum: marec 2022 

 

Zadeva: Prejemki poslovodstva in članov nadzornega sveta za leto 2021  

 

Elektro Gorenjska, d. d., skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o informacijah javnega značaja 

objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa (članov nadzornih svetov in njihovih komisij) za 

leto 2021. 

 

PREJEMKI POSLOVODSTVA  

 
 
Predsednik uprave je poleg osnovnega plačila upravičen tudi do sprejemljivega prejemka, ki je določen na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi in sklepa nadzornega sveta. Višina spremenljivega prejemka je v skladu s 3. 
členom Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev 
(Ur. l. RS, št. 34/2010) in znaša največ 15 odstotkov izplačanih osnovnih plačil direktorja v poslovnem letu. 
 
Spremenljivi prejemek se določi s sklepom ustanovitelja po izteku poslovnega leta, na podlagi podatkov o 
izpolnitvi meril uspešnosti, ki jih direktor posreduje ustanoviteljici. Le ta se izplača v dveh delih. 50 odstotkov 
se izplača po izdanem sklepu, preostala polovica prejemka se odloži najmanj za dve leti. Če delavcu mandat 
direktorja poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50 odstotkov prejemka že 
ob izteku mandata. Če je delavec predsednik uprave manj kot dve leti, mu 50 odstotkov spremenljivega 
prejemka ne pripada. 
 
PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA ORGANA 
 
DOGOVORJENI MESEČNI PREJEMKI 
 
Prejemki članov nadzornega sveta so določeni s sklepom 16. redne skupščine delničarjev z dne 24. 8. 2011.  
 
V sklepu skupščine je določeno osnovno plačilo za opravljanje funkcije v letnem znesku ter doplačila za 
opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta, namestnika predsednika nadzornega sveta ter za 
opravljanje funkcij v komisijah nadzornega sveta. Mesečni prejemek za opravljanje funkcije predsednika 
nadzornega sveta znaša glede na citirani sklep 1.412,50 EUR bruto, mesečni prejemek za opravljanje funkcije 
podpredsednika nadzornega sveta znaša 1.035 EUR bruto, mesečni prejemek za opravljanje funkcije člana 
nadzornega sveta znaša 941,67 EUR bruto.  
 
Višina sejnine za redno sejo za člane nadzornega sveta znaša 275 EUR bruto. 
 
  

uprava osebno ime

Dogovorjena višina 

mesečnega 

prejemka

Dogovorjeni znesek 

odpravnine

Mesečni prejemki in odpravnina 

dogovorjeno v pogodbi/aktu/aneksu z 

dne

Skupna višina izplačanih 

prejemkov v preteklem letu 

(bruto in neto)

predsednik 6 kratnik Pogodba o zaposlitvi  z dne 13. 6. 2018 114.136,65 EUR (bruto)

uprave osnovnega plačila Aneks št. 1 z dne 26. 2. 2021 60.719,98 EUR (neto)
dr. Ivan Šmon 8.100 EUR
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SKUPNA VIŠINA PREJEMKOV ČLANOV NS V LETU 2021 
 
 

 
 
Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Pravilnikom nadzornega sveta imenoval člane 
komisij, v katere so poleg članov nadzornega sveta imenovani tudi zunanji strokovnjaki. 
 
Prejemki članov komisij nadzornega sveta, ki so člani nadzornega sveta, so prav tako določeni s sklepom  
16. redne skupščine delničarjev z dne 24. 8. 2011. Višina sejnine za redno sejo za člane komisij znaša po 
skupščinskem sklepu 220 EUR bruto. 
 
Za zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta (dr. Simon Čadež) je bila s sklepom nadzornega sveta  
št. 7/2 z dne 3. 10. 2013 ter s sklepom nadzornega sveta št. 2/1 z dne 2. 9. 2021 določena višina mesečnega 
prejemka za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta (470,84 
EUR bruto), upravičen je tudi do sejnine za člane komisij nadzornega sveta in do povračila potnih stroškov.  
 
Za zunanje člane komisije za imenovanja in kadrovske zadeve nadzornega sveta (Milena Pervanje) je bila s 
sklepom nadzornega sveta št. 3/9 z dne 17. 4. 2014 določena višina plačila za delo v višini 50 % plačila za 
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, do sejnine za člane komisij nadzornega sveta in do povračila 
potnih stroškov. 
 
 

PREJEMKI ZUNANJIH ČLANOV KOMISIJ NADZORNEGA SVETA 
 

  

Člani nadzornega sveta Vrsta prejemka bruto neto 

mag. Samo Logar prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 18.535 EUR 13.481 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 1.320 EUR 960 EUR

Andrej Koprivec prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 14.355 EUR 10.440 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 1.716 EUR 1.248 EUR

mag. Tedo Djekanović prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 13.203 EUR 9.603 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 880 EUR 640 EUR

Franjo Curanović prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 13.164 EUR 9.574 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 1.716 EUR 1.248 EUR

Rudolf Ogrinc prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 5.794 EUR 4.214 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 0 EUR 0 EUR

Gabrijel Škof prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 5.312 EUR 3.863 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 660 EUR 480 EUR

Gregor Tomše prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 5.385 EUR 3.916 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 660 EUR 480 EUR

Vid Meglič prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 4.338 EUR 3.155 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 0 EUR 0 EUR

Borut Jereb prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 15.370 EUR 11.179 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 0 EUR 0 EUR

Iztok Štular prejemki iz naslova opravljanja člana nadzornega sveta 15.370 EUR 11.179 EUR

prejemki iz naslova članstva v komisijah nadzornega sveta 0 EUR 0 EUR

Zunanji člani komisij Mesečni prejemki dogovorjeni v pogodbi/aktu

Skupna višina 

izplačanih 

5.512 EUR

4.009 EUR

7.857 EUR

5.714 EUR

sklep nadzornega sveta št.3/9 z dne 17. 4. 2014 in          

sklep nadzornega sveta št. 2/1 z dne 2. 9. 2021 

sklep nadzornega sveta št.3/9 z dne 17. 4. 2014Milena Pervanje

dr. Simon Čadež 


