
                     
 
 

Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ za leto 2020 

Organi Funkcija Osebno ime Pogodbeno dogovorjeno Realizirano 

     

Dogovorjena višina mes. prejemkov 
/sejnine 

Dogovorjena višina 
odpravnine 

Mesečni prejemki in 
odpravnina dogovorjeni 
v aktu/pogodbi/aneksu z 

dne 
Skupna višina izplačanih 

prejemkov v preteklem letu 
     ( v € bruto) ( v € bruto) ( v € neto) 

Uprava Direktor 
MATJAŽ KREVELJ 
(01.01.2018 DALJE) 

4.461,16 € (se 
spreminja glede  na letno 
povprečno plačo v družbi) 

  37.597,07 

Uprava Prokurist 
BORIS MEDVED 

(01.01.2020 DALJE) 

3.308,65/4.300,00 € 
(od 1.1.do 23.11. 20 pogodba z 
upravo. Od 24.11. imenoval NS 

  29.654,43 

Nadzorni svet Predsednik 
IGOR BANIČ 

(OD 20. 7. 2019) 
350,61 € na redno sejo 

280,49 na korespodenčno sejo   2.601,00 

Nadzorni svet Namestnik 
predsednika 

PERGAR GUZAJ POLONA 
(OD 24. 8. 2017) 

280,49 € na redno sejo 
224,39 na korespodenčno sejo   2.266,54 

Nadzorni svet Član STOJAN AUER 
(OD 20. 7. 2019) 

280,49 € na redno sejo 
224,39 na korespodenčno sejo   2.080,80 

Nadzorni svet član SAŠA DROBNAK 
(OD 20. 7. 2019) 

280,49 € na redno sejo 
224,39 na korespodenčno sejo 

  1.917,60 

Nadzorni svet član 
MIŠO PUŠNIK 

(OD 14. 7. 2017 DALJE 
 

280,49 € na redno sejo  
224,39 na korespodenčno sejo 

  1.876,80 

Nadzorni svet Član VLASTA PAVLIČ GOSAK 
(OD 14. 7. 2017 DALJE) 

280,49 € na redno sejo 
224,39 na korespodenčno sejo 

  2.080,80 

Revizijska 
komisija  

nadzornega 
sveta 

Predsednica 
revizijske 

komisije NS 

Mag. POLONA PERGAR 
GUZAJ 

(OD 29. 8. 2019) 

280,48 € na redno sejo 
179,51 € na korespodenčno sejo   1.958,40 

Revizijska 
komisija 

nadzornega 
sveta 

Članica 
revizijske 

komisije NS 
BLANKA VEZJAK 

(OD 29. 8. 2019) 

224,39 € na redno sejo 
179,51 na korespodenčno sejo   652,80 



                     
 
 

       

Revizijska 
komisija  

nadzornega 
sveta 

Član 
revizijske 
komisije 

NS 

SAŠO DROBNAK 
(OD 29. 8. 2019) 

224,39 € na redno sejo 
179,51 na korespodenčno sejo   1.566,72 

Revizijska 
komisija  

nadzornega 
sveta 

Članica 
revizijske 
komisije 

NS 

VIOLETA KOROŠEC 
(OD 25. 10. 2019) 

224,39 € na redno sejo 
179,51 na korespodenčno sejo   489,60 

*  
Odpravnina se lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Višina odpravnine znaša šestkratnik osnovnega mesečnega plačila direktorja. 
 
Odpravnina ne more biti izplačana, če je poslovodna oseba - direktor odpoklican iz naslednjih razlogov: 

– če huje krši obveznosti,  
– če ni sposoben voditi poslov, 
– če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, 
– če je deloval v nasprotju z interesi družbe ali ustanoviteljice ali v nasprotju s splošnimi akti,  
– če sam odpove pogodbo,če se po prekinitvi pogodbe ponovno zaposli v družbi. 


