
Objave informacij javnega značaja po 12. odstavku 10a. člena ZDIJZ 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta Slovenske železnice, d.o.o. 

 

Ime in priimek  Funkcija  Mandat  Skupna višina 
izplačanih neto 
prejemkov v letu 2020 
(v EUR)  

Bojan Brank predsednik do 6.6.2020 12.9. 2019 do 6.6.2020   7.887,59 
Aleksander Nagode namestnik predsednika 

do 27. 9. 2020 
12.9.2019 13.543,46 

Jože Pavšek član  12.9.2019   9.801,48 
Silvo Berdajs član  12.9.2019. 12.981,62 
Franci Matoz namestnik predsednika 

od  28. 9. 2020 
27.8.2020   3.761,07 

Gabriel Škof član 27.8.2020   3.953,87 
Zlatko Ratej    član 12.9.2019 12.887,48 
Tanja Bolte članica 12.9.2019 do 

26.8.2020 
  8.862,12 

Igor Janez Zajec član 12.9.2019 do 
26.2.2020 

  3.651,65 

Aleksander Mervar predsednik od 7. 8. 
2020 

12.9.2019 13.600,58 

Adam Vengušt član 12.9.2019 do 
26.8.2020 

  9.855,47 

Boris Markočič član 27.8.2020   3.957,73 
Melita Malgaj članica 12.6.2020   6.290,25 

                                                                                               

* opomba  



Člani nadzornega sveta prejmejo poleg sejnin, osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.300 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik 

nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika 

nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejemajo 

doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 

Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani 

nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih 

so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezni član komisije nadzornega sveta 

je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila 

doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. 

 


