
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur. l. RS, Uradni list RS, št. 51/06 - uradno 

prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 

32/16, 7/18)  

 

Na podlagi 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ, ki določa, da mora poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom 

oseb javnega prava posredovati v svetovni splet tudi informacije javnega značaja v zvezi z zastopniki tega 

poslovnega subjekta, člani poslovodnega organa, organa upravljanja ali člana nadzornega organa, Kapital-

ska družba, d. d. objavlja naslednje podatke: 

 

A) Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine 

 

 

a) Uprava Kapitalske družbe, d. d. 

 

Višina mesečnih prejemkov in odpravnine od 1. 8. 2022 

Ime in priimek  

Dogovorjena višina mesečnih 

prejemkov* (bruto) 

Dogovorjena višina 

odpravnine 

Bachtiar Djalil (predsednik uprave) 11.516,67 EUR 
6 (šest) povprečnih bruto 

osnovnih plač v preteklem 

letu Gregor Bajraktarević (član uprave) 10.940,84 EUR 

 

Višina mesečnih prejemkov in odpravnine do 31. 7. 2022 

Ime in priimek  

Dogovorjena višina mesečnih 

prejemkov* (bruto) 

Dogovorjena višina 

odpravnine 

Bachtiar Djalil (predsednik uprave) 10.937,00 EUR 
6 (šest) povprečnih bruto 

osnovnih plač v preteklem 

letu Gregor Bajraktarević (član uprave) 10.390,15 EUR 

 

*Znesek osnovnega plačila je določen v skladu z določili Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, 

Uradni list RS, št. 25/2014). V skladu s petim odstavkom 51. člena ZSDH-1 za člane uprave Kapitalske družbe, 

d. d. veljajo enaki pogoji in kriteriji kot za člane uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. skladno z določili 

ZSDH-1. Tako ob smiselni uporabi določil sedmega odstavka 46. člena ZSDH-1, prejemke članov uprave določi 

nadzorni svet. 

 

b) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d. 

Določitev prejemkov članom nadzornega sveta je bila sprejeta s sklepom 59. seje skupčine Kapitalske družbe, 

d.d., z dne 19. 7. 2013:  



 

»Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta 

družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sej-

nino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sej-

nina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na 

prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do 

izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej 

komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posame-

znega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 

Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000 EUR 

bruto letno za 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 komi-

sije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije 

je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzor-

nega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije 

člana komisije nadzornega sveta. 

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za oprav-

ljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Me-

sečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec 

dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezen član komisije nadzor-

nega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predse-

duje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil 

ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta 

glede na upravičena izplačila na letni ravni.  

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na 

njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter nje-

govo zakonsko določeno odgovornost. 

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki 

nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo 

povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenoče-

vanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma 

člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po 

voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih 

razlogov.  

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od dneva sprejema na skupščini. Z dnem uveljavitve tega sklepa pre-

neha veljati sklep 55. seje skupščine z dne 1. 6. 2012.« 

 



Ime, priimek ter funkcija člana NS 

Mesečni znesek osnovnega 

plačila in doplačil 

Janez Tomšič, predsednik NS 1.375,00 € bruto 

dr. Boris Žnidarič, namestnik predsednika NS in predsednik AK 1.352,00 € bruto 

Mirko Miklavčič, član NS, član RK in član KK 1.375,00 € bruto 

mag. Ladislav Rožič, član NS, predsednik RK in član AK 1.489,75 € bruto 

mag. Aleksander Mervar, član NS, član RK, član AK in član KK 1.604,14 € bruto 

Mag. Boštjan Leskovar, član NS, predsednik KK 1.260,41 € bruto 

 

Posamezen član komisije nadzornega sveta je v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil 

vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za 

posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.  

 

B) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu 

Prejemki, ki so jih za opravljanje funkcije oziroma nalog v podjetju prejeli člani uprave, člani nadzornega 

sveta družbe in zaposleni na podlagi individualne pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne po-

godbe, so v letu 2021 dosegli skupaj 1.021 tisoč evrov. 

 

Prejemki v letu 2021 po vrsti prejemnikov 

 v 000 EUR 

Kategorija prejemnikov Znesek prejemkov (neto) 

Člani uprave 250 

Člani nadzornega sveta 80 

Zaposleni po individualni pogodbi 247 

Skupaj 577 

 

 

 

Prejemki članov uprave v letu 2021 

Ime in priimek 
Fiksni 

prejemek 
Variabilni 
prejemek Bonitete 

Povračila 
stroškov 

Zavarovalne 
premije 
(PDPZ) Provizije 

Udeležba 
v dobičku Opcije 

Druge 
nagrade 

Druga 
dodatna 

plačila 
Skupaj 

bruto 
Skupaj 

neto 
Odloženi 

prejemek 

Bachtiar Djalil 
(predsednik uprave) 124.924 23.383 451 1.569 2.819 - - - - 1.200 154.346 81.293 22.830 



Ime in priimek 
Fiksni 

prejemek 
Variabilni 
prejemek Bonitete 

Povračila 
stroškov 

Zavarovalne 
premije 
(PDPZ) Provizije 

Udeležba 
v dobičku Opcije 

Druge 
nagrade 

Druga 
dodatna 

plačila 
Skupaj 

bruto 
Skupaj 

neto 
Odloženi 

prejemek 

Goranka Volf 
(članica uprave do 
25. 11. 2021) 117.417 51.258 488 1.754 2.819 - - - - 1.200 174.936 89.897 - 

Gregor Bajraktarević 
(član uprave) 118.858 22.239 451 1.723 2.819 - - - 689 1.200 147.979 79.344 29.271 

Skupaj 361.199 96.880 1.390 5.046 8.457 - - - 689 3.600 477.261 250.534 52.101 

v EUR 

 

Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2021 

Ime in priimek 

Fiksni 
prejemek – 

plačilo za 
opravljanje 

funkcije 

Fiksni 
prejemek – 

sejnina Bonitete 
Variabilni 
prejemek 

Povračila 
stroškov 

Zavarovalne 
premije Provizije 

Udeležba 
v 

dobičku Opcije 
Druge 

nagrade 

Druga 
dodatna 

plačila 
Skupaj 

bruto 
Skupaj 

neto 

Stanislav Seničar (predsednik 
nadzornega sveta do 15. 10. 
2021)  14.415 2.860 396 -  222 -  - - - - - 17.893 12.618 

Janez Tomšič (predsednik 
nadzornega sveta od 5. 11. 2021, 
član nadzornega sveta od 21. 10. 
2021) 1.639 825 -  -  -  -  - - - - - 2.464 1.792 

dr. Boris Žnidarič (namestnik 
predsednika nadzornega sveta,  
predsednik akreditacijske 
komisije)  16.224 4.521 396 -  59 -  - - - - - 21.200 15.023 

mag. Aleksander Mervar (član 
nadzornega sveta, član revizijske 
komisije, član akreditacijske 
komisije in član kadrovske 
komisije) 16.500 5.500 396 -  70 -  - - - - - 22.466 15.944 

mag. Ladislav Rožič (član 
nadzornega sveta, predsednik 
revizijske komisije in član 
akreditacijske komisije) 16.500 5.500 396 -  -  -  - - - - - 22.396 15.893 

mag. Boštjan Leskovar (član 
nadzornega sveta od 
21. 10. 2021, predsednik 
kadrovske komisije od 5. 11. 
2021) 1.540 1.085 -  -  148 -  - - - - - 2.773 2.017 

Mirko Miklavčič (član 
nadzornega sveta, član revizijske 
komisije in član kadrovske 
komisije) 16.500 5.478 396 -  732 -       23.106 16.410 

Skupaj 83.318 25.769 1.980 - 1.231 - - - - - - 112.298 79.697 

 v EUR 

 


