
Funkcija Osebno ime in priimek Mandat
Skupna višina neto 

izplačanih prejemkov v letu 
2018

Dogovorjena višina mesečnih 
prejemkov za člane nadzornega sveta

Predsednica Karmen Dietner
članica od 19.12.2018
predsednica od 1. 4. 2019 0,00 EUR 1.560,00 EUR

Član/namestnik predsednice Duško Kos
član NS od 17.7.2015 do 14.12.2016
namestnik predsednika NS od 14.12.2016 16.023,50 EUR  1.320, 00 EUR 

Član Igor Kržan

član NS po sklepu sodišča od 21.4.2017 do 
19.6.2017
član NS od 20.6.2017 do 23.1.2019, ko postane 
predsednik NS
od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 mu je funkcija člana NS 
mirovala, ker je bil imenovan za člana uprave SDH
od 1. 10. 2019 reaktivacija funkcije člana NS

15.305,72 EUR 1.200,00 EUR

Član Damjan Belič
predsednik NS od 17.7.2015 do 23.1.2019
član od 24.1.2019 17.805,99 EUR 1.200,00 EUR

Član Janez Vipotnik
član NS od 14.12.2017

18.019,53 EUR 1.200,00 EUR

Funkcija Osebno ime in priimek Mandat
Skupna višina neto 

izplačanih prejemkov v letu 
2018

Dogovorjena višina mesečnih 
prejemkov za člane nadzornega sveta

Predsednica Karmen Dietner
članica od 19.12.2018
predsednica od 1. 4. 2019 0,00 EUR 1.560,00 EUR

Član/namestnik predsednice Duško Kos

član NS od 17.7.2015 do 14.12.2016
namestnik predsednika NS od 14.12.2016 16.023,50 EUR  1.320, 00 EUR 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SDH, d.d. na dan 1. 10. 2019

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SDH, d.d. na dan 1. 4. 2019



Član Igor Kržan

član NS po sklepu sodišča od 21.4.2017 do 
19.6.2017
član NS od 20.6.2017 do 23.1.2019, ko postane 
predsednik NS
od 1. 4. 2019 mu funkcija člana NS miruje zaradi 
imenovanja za člana uprave SDH z enoletnim 
mandatom

15.305,72 EUR od 1. 4. 2019: / 
(mirovanje funkcije)

Član Damjan Belič
predsednik NS od 17.7.2015 do 23.1.2019
član od 24.1.2019 17.805,99 EUR 1.200,00 EUR

Član Janez Vipotnik
član NS od 14.12.2017

18.019,53 EUR 1.200,00 EUR

Funkcija Osebno ime in priimek Mandat
Skupna višina neto 

izplačanih prejemkov v letu 
2018

Dogovorjena višina mesečnih 
prejemkov za člane nadzornega sveta

Predsednik Damjan Belič
predsednik NS od 17.7.2015 do 23.1.2019

član od 24.1.2019
17.805,99 EUR 1.560,00 EUR

Član/namestnik predsednika Duško Kos
član NS od 17.7.2015 do 14.12.2016

namestnik predsednika NS od 14.12.2016
16.023,50 EUR  1.320, 00 EUR 

Članica Karmen Dietner članica od 19.12.2018 0,00 EUR 1.200,00 EUR

Član Igor Kržan

član NS po sklepu sodišča od 21.4.2017 do 
19.6.2017

član NS od 20.6.2017 do 23.1.2019, ko postane 
predsednik NS

15.305,72 EUR 1.200,00 EUR

Član Andrej Bertoncelj član NS od 20.6.2017 do 3.5.2018 6.570,18 EUR 1.200,00 EUR

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SDH, d.d. na dan 15. 2. 2019



Član Janez Vipotnik član NS od 14.12.2017 18.019,53 EUR 1.200,00 EUR

Po sklepu skupščine delničarjev, ki je bila 4.12.2014, člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta SDH 
znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine 
za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.200 EUR bruto mesečno na posameznega člana. Predsednik nadzornega 
sveta je upravičen do doplačila v višini 30% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana, namestnik predsednika pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila 
za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 
25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Na predlog ministra za finance vlada kot skupščina SDH lahko določi dodatek za 
člane nadzornega sveta s posebnimi izkušnjami in znanjem, ki izvira iz opravljanja tovrstnih funkcij v tujini ter z izkazano uspešnostjo v minulem delu.

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni tudi do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v 
nadzornem svetu 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 
prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oz. člana komisije nadzornega sveta od kraja dela 
organa najmanj 100 km, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali zaradi drugih objektivnih 
razlogov ob soglasju ministra, pristojnega za finance.
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