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Simona Mele Bruto plača, ki je sestavljena iz osnovnega plačila in spremenljivega dela plačila 
za uspešnost poslovanja (spremenljivi prejemek). Osnovno plačilo znaša 5-
kratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah SMK, ki imajo sedež v RS, v 
preteklem poslovnem letu. Vsi dodatki so že vključeni v osnovno plačilo (npr. 
dodatek za delovno dobo ipd.). Spremenljivi prejemek znaša največ 30% 
izplačanih osnovnih plačil v posameznem poslovnem letu in je odvisen od 
poslovnih rezultatov glede na kriterije, določene v pogodbi o zaposlitvi 

6-kratnik osnovnega 
mesečnega plačila 

44.701,97 

Marko Ručigaj Bruto plača, ki je sestavljena iz osnovnega plačila in spremenljivega dela plačila 
za uspešnost poslovanja (spremenljivi prejemek). Osnovno plačilo znaša 5-
kratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah SMK, ki imajo sedež v RS, v 
preteklem poslovnem letu. Vsi dodatki so že vključeni v osnovno plačilo (npr. 
dodatek za delovno dobo ipd.). Spremenljivi prejemek znaša največ 30% 
izplačanih osnovnih plačil v posameznem poslovnem letu in je odvisen od 
poslovnih rezultatov glede na kriterije, določene v pogodbi o zaposlitvi 

6-kratnik osnovnega 
mesečnega plačila 

51.139,47 

Andrej Klemenc Bruto plača, ki je sestavljena iz osnovnega plačila in spremenljivega dela plačila 
za uspešnost poslovanja (spremenljivi prejemek). Osnovna plača vključno z 
vsemi dodatki znaša 7.000 EUR bruto mesečno. Spremenljivi prejemek znaša 
največ 30% izplačanih osnovnih plačil v posemeznem poslovnem letu in je 
odvisen od poslovnih rezultatov glede na kriterije, določene v pogodbi o 
zaposlitvi 

6-kratnik osnovnega 
mesečnega plačila 

34.756,58 

    

    



BERKI NUŠKA Prejemki iz naslova opravljanja fukcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah 
nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in 
pripadajočih sejnin v posameznem organu) 

- 6.820,44 

BOŽIČ ANDREJ Prejemki iz naslova opravljanja fukcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah 
nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in 
pripadajočih sejnin v posameznem organu) 

- 6.928,02 

GALE ANDREJ Prejemki iz naslova opravljanja fukcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah 
nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in 
pripadajočih sejnin v posameznem organu) 

- 6.820,44 

GREGORINČIČ 
ŽIGA 

Prejemki iz naslova opravljanja fukcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah 
nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in 
pripadajočih sejnin v posameznem organu) 

- 6.714,42 

KAVČIČ PETER Prejemki iz naslova opravljanja fukcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah 
nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in 
pripadajočih sejnin v posameznem organu) 

- 9.986,03 

PIRC MATEJ Prejemki iz naslova opravljanja fukcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah 
nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in 
pripadajočih sejnin v posameznem organu) 

- 10.063,99 

VIRANT DARINKA Prejemki iz naslova opravljanja fukcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah 
nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in 
pripadajočih sejnin v posameznem organu) 

- 2.117,81 

 


