
   SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. 

 

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

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani poslovodstva SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. 

Ime in priimek Funkcija Nastop funkcije Dogovorjena višina mesečnih 

prejemkov   

Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto 

izplačanih 

prejemkov v 2016 

(v EUR)*  

Dušan Mes Direktor  07.04.2017 do 
23.08.2017 

/** / / 

Anton Žagar Direktor 22.9.2016 
do 07.04.2017 

 90% od osnove SŽ (5-kratnika povpr. 
plače v skupini SŽ), kar za leto 2017 znaša 
7.933,01 EUR bruto + stroški prehrane in 
prevoza 

3 osnovne mesečne plače 
(če ostane zaposlen v SŽ, 
odpravnine ni) 

9.252,70 

Pavel Piškur Delavski 

direktor 

9.11.2016 72% od osnove SŽ (5-kratnika povpr. 

plače v skupini SŽ), kar za leto 2017 

znaša 6.346,41 EUR bruto + stroški 

prehrane + uporaba službenega vozila 

 

3 osnovne mesečne plače 

(če ostane zaposlen v SŽ, 

odpravnine ni) 

2.631,64 

Tine Svoljšak Direktor 23.08.2017 
 

 90% od osnove SŽ (5-kratnika povpr. 
plače v skupini SŽ), kar za leto 2017 znaša 
7.933,01 EUR bruto + stroški prehrane in 
prevoza 

3 osnovne mesečne plače 
(če ostane zaposlen v SŽ, 
odpravnine ni) 

9.252,70 

*vključujoč bonitete in povračila stroškov.  

**opomba 

 Direktor Dušan Mes, namestnik predsednika Nadzornega sveta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je bil na podlagi sklepa Nadzornega sveta družbe SŽ, d.o.o. 

imenovan za začasnega člana uprave – direktorja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. Za opravljanje funkcije direktorja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. ni bil 

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

 

Informacije javnega značaja v zvezi z izvršnim direktorjem  SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. 

Ime in priimek Funkcija Nastop funkcije Dogovorjena višina mesečnih 

prejemkov 

Dogovorjena višina 

odpravnine 

Skupna višina neto 

izplačanih prejemkov v 

2016 (v EUR)*  

Robert Rožič Izvršni direktor 1.1.2015 do 

31.8.2016 

81% od osnove SŽ (5-kratnika povpr. 

plače v skupini SŽ), kar za leto 2016 

znaša 3.465,88 EUR** bruto + 

stroški prehrane + uporaba 

službenega vozila 

½  povpr. mesečne plače za 
vsako dopolnjeno leto v 
času mandata lavnega 
izvršnega direktorja ( če 
sklene novo pogodbo o 
zaposlitvi, dpravnine ni) 

              17.173,40 

*vključujoč bonitete in povračila stroškov.  

 

**opomba  

V pogodbi o zaposlitvi je določena plača za skrajšan delovni čas 20 ur tedensko 
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Objave informacij javnega značaja po 12. odstavku 10a. člena ZDIJZ 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani Nadzornega sveta  SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. 

Ime in priimek  Funkcija  Mandat  Skupna višina izplačanih 
prejemkov v letu 2016 (v 
EUR) * 
 

    
Gorazd 
Podbevšek 

Predsednik Od 22.9.2016 član in od 
08.10.2016 predsednik 

                                 2.322,49 

Dušan Mes Namestnik 
predsednika  

Od 22.9.2016 član in od 
08.10.2016 namestnik 
predsednika 

                                  1.756,51 

Silvo Berdajs Član Od 22.9.2016                                   1.615,00 
    

*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 37,5% 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 
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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. 

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

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani Upravnega odbora SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. 

Ime in priimek Funkcija Nastop 

funkcije 

Dogovorjena višina mesečnih 

prejemkov   

Dogovorjena višina 

odpravnine 

Skupna višina neto 

izplačanih prejemkov v 

2016 (v EUR)*  

Gorazd Podbevšek Predsednik 

upravnega 

odbora,  

Od 29.8.2014 

do 22.9.2016 

** **              18.258,43 

Dušan Mes Namestnik 

predsednika 

upravnega odbora,  

Od 29.8.2014 

do 22.9.2016 

** **              15.947,28 

Anton Žagar Glavni izvršni 
direktor 

Od 29.8.2014 
do 22.9.2016 

90% od osnove SŽ (5-kratnika 
povpr. plače v skupini SŽ), kar za 
leto 2016 znaša 7.701,96 EUR 
bruto + stroški prehrane in 
prevoza 

3 osnovne mesečne plače 
(če ostane zaposlen v SŽ, 
odpravnine ni) 

              39.776,86 

Boštjan Kovač Izvršni direktor  Od 1.6.2015 
do 22.9.2016 

85% od osnove SŽ (5-kratnika 
povpr. plače v skupini SŽ), kar za 
leto 2016 znaša 7.316,86 EUR 
bruto + stroški prehrane + 
uporaba službenega vozila 

3 osnovne mesečne plače 

(če ostane zaposlen v SŽ, 

odpravnine ni) 

             36.652,10 

Pavel Piškur Član upravnega 

odbora 

Od 28.10. 2014 
do 22.9.2016 

** **                13.476,04 
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*vključujoč bonitete in povračila stroškov.  

 

 

** opomba  

Člani upravnega odbora, razen glavnega izvršnega direktorja in izvršnega direktorja prejmejo poleg sejnin, osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 

13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik Upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje 

funkcije člana upravnega odbora. Člani komisije upravnega odbora , ki so tudi člani upravnega odbora prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za 

posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen tudi do 

doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije upravnega odbora. Člani upravnega odbora  in člani komisije 

upravnega odbora  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 upravnega odbora  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 upravnega odbora  na letni ravni. 

Član upravnega odbora lahko na kot izvršni direktor opravlja svojo funkcijo tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju. Plačilo za članstvo v upravnem odboru 

in plača izvršnih direktorjev se medsebojno izključujeta.  

 


