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V letu 2016 smo ponovno pripravili
raziskavo o gibanjih prejemkov članov
uprav in nadzornih svetov v slovenskih
javnih delniških družbah, ki smo ji dodali še
posebna sklopa za banke in zavarovalnice.
Nanaša se na zadnje triletno obdobje od
leta 2013 do 2015, za javne delniške družbe
pa ponuja še primerjavo z obdobjem od
leta 2010 do 20121 in torej zajema kar
šestletno obdobje. Raziskava je bila v delu,
ki se nanaša na javne delniške družbe,
opravljena na istem vzorcu podjetij, ki pa se
vztrajno manjša. Od začetnih 42 podjetij,
ki so bila leta 2010 zajeta v raziskavo, jih je
ostalo leta 2015 v vzorcu le še 32. Tudi zato
smo se odločili, da temu vzorcu dodamo še
finančne inštitucije, ki skupaj predstavljajo
subjekte javnega interesa.

Od leta 2009, ko je bila sprejeta novela
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-
1C), ki je uveljavila poimensko razkritje
prejemkov in njihove strukture, se razen
splošne sprejemljivosti vpogleda v te
podatke, ni zgodilo nič prelomnega. V tem
času so se preko kodeksov upravljanja
v javnih delniških družbah v mnogih
članicah EU uveljavili takoimenovanih
»remuneration reports« (poročila
o prejemkih), ki na pregleden način
unificirajo tovrstna razkritja. Hkrati obstaja
trdna namera Evropske komisije za
standardizacijo teh razkritij in oblikovanje
enotnega obrazca v članicah EU, ki pa
zaradi velikih razlik v ureditvi in obdavčitvi
ter pokojninskih shemah med članicami EU,
prinaša precej izzivov. Sodobnim trendom
na tem področju, ki zagotavljajo večjo
preglednost in primerljivost prejemkov
organov vodenja in nadzora v javnih
delniških družbah, je sledila tudi Slovenija.

1 Raziskava o nagrajevanju uprav in nadzornih 
svetov v Sloveniji 2010-2012, Združenje 
nadzornikov Slovenije, Deloitte, 2013.

Prenovljen Kodeks upravljanja javnih
delniških družb, ki bo začel veljati s 1.1.
2017, bo v prilogi vseboval preglednico
za poimenska razkritja višine in strukture
prejemkov uprav in nadzornih svetov oz.
upravnih odborov.

Skladno s prej omenjeno novelo ZGD-1
mora biti v letnem poročilu skupaj z
informacijami o prejemkih članov organov
vodenja ali nadzora razkrita tudi politika
prejemkov organov vodenja, če jo je
skupščina odobrila. V razkritjih iz letnih
poročil družb v opazovanem obdobju
nismo zasledili nobene družbe, ki bi imela
sprejeto politiko prejemkov uprav, ki bi
jo potrdila skupščina in jo natančneje
urejata Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in Zakon o Slovenskem državnem
holdingu (ZSDH-1). Tako pri nas ostaja
politika prejemkov za organe vodenja
še neizkoriščen instrument soodločanja
delničarjev. Politika prejemkov članov
organov vodenja je neobvezna, jo pa mora
v primeru oblikovanja, obvezno potrditi
skupščina. S tem postane njeno izvajanje
obvezno.

Rezultati raziskave so razdeljeni na tri
samostojne sklope, in sicer na analizo
prejemkov članov uprav in nadzornih
svetov v javnih delniških družbah,
bankah, hranilnicah ter zavarovalnicah.
Vsak samostojni skop pa vsebuje še štiri
podsklope, in sicer podsklop o razkritjih,
o prejemkih uprav, o prejemkih nadzornih
svetov, o skupnih stroških upravljanja.
Sklop o javnih delniških družbah vsebuje še
analizo odvisnosti plačil uprav in nadzornih
svetov od različnih dejavnikov ter opis
značilnosti vzorca družb v raziskavi ter
primerjavo z obdobjem 2010-2012.

1 Namen raziskave

Prenovljen Kodeks
upravljanja javnih delniških
družb, ki bo začel veljati
s 1.1. 2017, bo v prilogi
vseboval preglednico za
poimenska razkritja višine
in strukture prejemkov
uprav in nadzornih svetov
oz. upravnih odborov.
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Poimenska razkritja prejemkov: 
Najboljša poimenska razkritja uprav so bila
v obdobju 2013 – 2015 v zavarovalnicah
ter bankah in hranilnicah, kjer so bila
100-odstotna in nekoliko slabša pri
javnih delniških družbah, kjer so se gibala
okrog 97 odstotkov. Zavarovalnice so
prav tako imele 100-odstotna poimenska
razkritja prejemkov članov nadzornih
svetov, medtem ko so se pri bankah in
hranilnicah gibala okrog 75 odstotkov, pri
javnih delniških družbah pa med 79 in 82
odstotki.

Skupni stroški vodenja in nadzora: 
Povprečni skupni stroški vodenja in
nadzora, ki vključujejo prejemke uprav in
nadzornih svetov, so bili najvišji v bankah in
hranilnicah, in sicer so se v obdobju 2013
– 2015 povečali s 601.743 EUR na 684.027
EUR v povprečju. Po višini povprečnih
skupnih stroškov vodenja in nadzora
sledijo javne delniške družbe, pri katerih
so se ti stroški prav tako povečali in sicer
v povprečju s 480.585 EUR na 605.881
EUR. Najnižje stroške vodenja in nadzora
so imele zavarovalnice, le-ti so se gibali
med 500.425 EUR v letu 2013, 578.454 EUR
v letu 2014 in 534.001 EUR v letu 2015 v
povprečju na zavarovalnico.

Skupni stroški vodenja: Povprečni
skupni stroški vodenja v javnih delniških
družbah so se v proučevanem obdobju
povečevali, in sicer z 403.895 EUR v letu
2013 na 516.124 EUR v letu 2015. Nekoliko
višje stroške vodenja so imele banke in
hranilnice, in sicer med 521.935 EUR in
593.758 EUR v povprečju letno. Najnižje
stroške vodenja v obdobju 2013 – 2015 so
zabeležile zavarovalnice, katerih stroški so
se v povprečju letno gibali med 441.097
EUR v letu 2013, 513.350 EUR v letu
2014 in 467.420 EUR v letu 2015. Skupni
stroški vodenja so odvisni tudi od števila
članov v upravi. Tako so bile uprave v
javnih delniških družbah v proučevanem
obdobju v povprečju med 2,4 in 2,7 članske, 

v bankah in hranilnicah med 2,8 in 3,1
članske in v zavarovalnicah med 3,1 in 3,2
članske.

Skupni stroški nadzora: Povprečni 
skupni stroški nadzora so v obdobju 2013
– 2015 najvišji v javnih delniških družbah,
in sicer so se v povprečju povečali s
76.963 EUR v letu 2013 na 91.679 EUR v
letu 2015. V bankah in hranilnicah so se v
proučevanem obdobju v povprečju gibali
med 79.808 EUR in 90.269 EUR na banko
oziroma hranilnico. Najnižje skupne stroške
nadzora so imele v proučevanem obdobju
zavarovalnice, saj so se ti v povprečju gibali
med 59.328 EUR in 65.105 EUR. Skupni
stroški nadzora so odvisni od števila članov
nadzornega sveta. V proučevanem obdobju
so imele zavarovalnice v povprečju med
4,8 in 5,6-članski nadzorni svet, banke
in hranilnice v povprečju med 5,5, in
6,2-članski nadzorni svet in javne delniške
družbe med 5,7 in 5,8-članski nadzorni
svet. Pri vseh je šlo za znižanje povprečne
velikosti nadzornega sveta.

Prejemki člana uprave: Povprečni bruto 
prejemki člana uprave (vključno s
predsedniki uprav) so se v obdobju 2013 –
2015 v javnih delniških družbah spreminjali.
Tako so v letu 2013 znašali 150.570 EUR,
v letu 2014 141.870 EUR in v letu 2015
160.568 EUR. Prav tako so se spreminjali
povprečni bruto prejemki člana uprave
banke oziroma hranilnice, ki so tako znašali
171.651 EUR v letu 2013, 160.588 EUR v letu
2014 in 183.504 EUR v letu 2015. Najnižje
bruto prejemke v proučevanem obdobju
so imeli člani uprav v zavarovalnicah, ki so
tako kot pri bankah in hranilnicah ter javnih
delniških družbah, nihali, in sicer so znašali
v letu 2015 v povprečju 143.639 EUR, v letu
2014 163.691 EUR in v letu 2015 143.749
EUR.

Prejemki člana nadzornega sveta: 
Povprečni bruto prejemki člana nadzornega
sveta (vključno s predsedniki nadzornega
sveta) so bili v obdobju 2013 – 2015 najnižji
v zavarovalnicah, ki so tako kot povprečni
bruto prejemki člana uprave nihali ter
znašali v letu 2013 8.153 EUR, v letu 2014
11.843 in 10.635 EUR na člana nadzornega
sveta. Nekoliko višji so bili povprečni
bruto prejemki člana nadzornega sveta
javne delniške družbe. Povprečni bruto
prejemek na člana nadzornega sveta je v
letu 2013 znašal 12.076 EUR, v letu 2014
12.012 EUR in v letu 2015 12.423 EUR.
Najvišje povprečne bruto prejemke člana
nadzornega sveta so imele v proučevanem
obdobju banke in hranilnice, ti so v letu
2013 znašali 17.292 EUR, v letu 2014 20.947
EUR in v letu 2015 19.945 EUR.

Razmerja med prejemki članov uprav, 
nadzornih svetov in zaposlenih: 
Zavarovalnice so imele v proučevanem
obdobju najnižja razmerja med bruto
prejemki tako članov uprav kot članov
nadzornega sveta in povprečno bruto
plačo zaposlenih. Razmerje med bruto
prejemkom člana uprave in bruto plačo
zaposlenega v zavarovalnici je tako
padlo s 6,7 v 2013 na 5,4-kratnik v letu
2015, razmerje med bruto prejemkom
člana nadzornega sveta in bruto plačo
zaposlenega pa se je gibalo med 0,31 in
0,34. Razmerje med povprečnimi bruto
prejemki članov uprav in članov nadzornih
svetov v zavarovalnicah je padlo s 16,8 v
letu 2013 na 10,5 v letu 2015.
      

2 Povzetek
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V bankah in hranilnicah se je razmerje med
povprečnim bruto prejemkom člana uprave
in povprečno bruto plačo zaposlenega v
opazovanem obdobju gibalo med 4,9 in 5,4.
Razmerje med bruto prejemkom članov
nadzornega sveta in povprečno bruto
plačo zaposlenega pa se je gibalo med
0,43 in 0,52, medtem ko je razmerje med
povprečnimi bruto prejemki članov uprav in
članov nadzornih svetov padlo s 16,2 v letu
2013 na 14,8 v letu 2015.

V javnih delniških družbah se je razmerje
med povprečnim bruto prejemkom članov
uprav in povprečno bruto plačo zaposlenih
v obdobju 2013 – 2015 gibalo med 5,8
in 6,5. Razmerje med povprečnim bruto
prejemkom članov nadzornega sveta in
povprečno bruto plačo zaposlenih je bilo
relativno konstantno, saj se je gibalo med
0,47 in 0,51. Razmerje med povprečnim
bruto prejemkom člana uprave in člana
nadzornega sveta se je gibalo med 21,8 in
26,0.

Najboljša poimenska
razkritja uprav so bila v
obdobju 2013 – 2015 v
zavarovalnicah ter bankah
in hranilnicah.
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Pregled razkritij prejemkov uprav in
nadzornih svetov v javnih delniških

družbah 2013-2015
(s primerjavo 2010-2012)
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 • V vzorec so vključene vse javne delniške 
družbe, ki kotirajo v prvi ali standardni 
borzni kotaciji. Izločene so bile naslednje 
družbe: Javor Pivka – zaradi začetka 
likvidacije družbe in Sava – zaradi začetka 
finančnega prestrukturiranja družbe.

 • Iz vzorca smo izločili družbe z enotirnim 
sistemom upravljanja in investicijske 
družbe, holdinge2. 

 • V raziskavo so vključeni podatki o 
prejemkih uprave in nadzornih svetov 
družb, ki so bili skladno z ZGD-1 razkriti v 
prilogah k letnim poročilom. Pri skupinah 
družb smo upoštevali stroške vodenja in 
nadzora za matično družbo iz revidiranih 
konsolidiranih letnih poročil.

 • V raziskavo je bilo leta 2013 vključenih 
35 družb, 83 članov uprave in 198 članov 
nadzornih svetov – v povprečju so imele 
družbe 2,4 članske uprave in 5,8 članski 
NS.

 • Leta 2014 je bilo vključenih 34 družb, 
91 članov uprav, 191 članov nadzornih 
svetov - v povprečju so bile uprave 2,7 
članske in nadzorni sveti 5,8 članski.

 • Leta 2015 je bilo vključenih le še 31 družb 
(razlog za zmanjšanje števila družb je 
umik družb z borze), 82 članov uprave, 
176 članov nadzornega sveta. V povprečju 
so imele družbe 2,6 članske uprave in 5,7 
članske nadzorne svete.

 • Družbe so imele v obdobju 2013-2015 
najmanj eno (1) in največ pet (5) članske 
uprave ter najmanj dvočlanske (2)3 in 
največ enajst (11) članske nadzorne svete. 

2 Investicijske družbe, holdingi, funkcionirajo kot 
investicijski skladi in nimajo enakih, primerljivih 
prihodkov in stroškov kot običajne družbe pri 
svojem poslovanju. Investicijske družbe prav 
tako običajno nimajo zaposlenih ali je glede 
na vrednost sredstev, v primerjavi z običajnimi 
družbami, to zelo majhno. V letu 2013 je bilo tako 
iz vzorca izvzetih 18 družb, v letu 2014 17 družb in 
v letu 2015 15 družb.

3 V vzorcu je v obdobju 2013 - 2015 imela samo 1 
družba 2 (dvo)članski nadzorni svet (Tekstina). V 
skladu z določili ZGD-1 mora sicer biti nadzorni 
svet vsaj 3 (tri)članski.«

1 Značilnosti vzorca – 
javne delniške družbe

Tabela 1: Povprečno število članov uprav in članov nadzornih svetov v družbah v 
obdobju 2010 – 2015

Povprečno število članov
v upravi

Povprečno število članov
v nadzornem svetu

2010 2,4 6,2

2011 2,6 6,4

2012 2,7 6,4

2013 2,4 5,8

2014 2,7 5,8

2015 2,6 5,7

2,4 2,6 2,7
2,4

2,7 2,6

6,2 6,4 6,4
5,8 5,8 5,7

0,0
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7,0
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Povprečno število članov v upravi Povprečno število članov v nadzornem svetu

Slika 1: Gibanje števila družb, skupnega števila članov uprav in skupnega števila 
članov nadzornega sveta v obdobju 2010 - 2015

Slika 2: Gibanje povprečnega števila članov uprav in povprečnega števila članov 
nadzornega sveta v družbah v vzorcu v obdobju 2010 – 2015
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V poglavju o razkritjih prikazujemo
preglednost objav prejemkov uprav in
nadzornih svetov v proučevanem obdobju.

Podatki o razkritjih prejemkov uprav
in nadzornih svetov so se v zadnjem
triletnem proučevanem obdobju 2013 -
2015 poslabšali v primerjavi s preteklim
obdobjem 2009 – 2012, kar je posledica
umika podjetij z organiziranega trga
vrednostnih papirjev (med drugimi Letrika,
Helios, ELMO, Aerodrom Ljubljana, idr.).
Ob umiku z borze so se te družbe v 
večini preoblikovale v družbe z omejeno 
odgovornostjo in so letno poročilo za 
poslovno leto, v katerem je bil izveden umik 
z organiziranega trga vrednostnih papirjev, 
pripravile v skladu z minimalnimi zahtevami 
Zakona o gospodarskih družbah ter niso 
upoštevale priporočil Kodeksa upravljanja 
javnih delniških družb.

2 Razkritja – javne 
delniške družbe

Tabela 2: Število družb s poimenskimi razkritji prejemkov uprav in nadzornih 
svetov v obdobju 2010 – 2015

Število družb s 
poimenskimi razkritji 

prejemkov uprav

Število družb s 
poimenskimi razkritji 
prejemkov nadzornih 

svetov

Število družb 
v vzorcu

2010 39 38 42

2011 38 38 42

2012 34 32 36

2013 33 27 35

2014 31 25 34

2015 28 24 31

Slika 3: Delež družb s poimenskimi razkritji prejemkov članov uprav in nadzornih 
svetov glede na celoten vzorec v obdobju 2010 – 2015 v odstotkih
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Če bi iz vzorca izločili družbe v letu, ko so se
umaknile z organiziranega trga vrednostnih
papirjev, bi bila razkritja dosti boljša, kar
navajamo desno.

Slika 4: Delež družb s poimenskimi razkritji prejemkov članov uprav in nadzornih 
svetov glede na celoten vzorec v obdobju 2013 - 2015 v odstotkih (prilagojen 
vzorec)

Tabela 3: Število družb s poimenskimi razkritji prejemkov uprav in nadzornih 
svetov v obdobju 2013 – 2015 (prilagojen vzorec)
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2.1 Razkritja prejemkov uprav – javne
delniške družbe

Tabela 4: Število družb v vzorcu z razkritji po posameznih vrstah prejemkov uprav 
v obdobju 2010 – 2015

Leto
Fiksni 

prejemki
Variabilni 
prejemki

Drugi 
prejemki

Celotni 
vzorec

2010 35 34 37 42

2011 34 33 36 42

2012 31 30 31 36

2013 28 17 22 35

2014 26 21 18 34

2015 25 20 20 31

Slika 5: Delež družb v vzorcu z razkritji posameznih vrst prejemkov uprav v 
obdobju 2010 – 2015 v odstotkih
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2.2 Razkritja prejemkov nadzornih
svetov – javne delniške družbe

Tabela 5: Število družb v vzorcu z razkritji po posameznih vrstah prejemkov 
nadzornih svetov v obdobju 2010 - 2015

Leto Sejnine
Plačilo za 

opravljanje 
funkcije

Stroški
Celoten 
vzorec

2010 33 23 32 42

2011 30 24 29 42

2012 26 24 24 36

2013 23 16 14 35

2014 24 15 13 34

2015 24 16 14 31

Slika 6: Delež družb v vzorcu z razkritji po posameznih vrstah prejemkov 
nadzornih svetov v obdobju 2010 – 2015 v odstotkih

79%
71% 72%

66%
71%

77%

55% 57%
67% 46% 44%

52%

76% 69%
67%

40% 38%
45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sejnine Plačilo za opravljanje funkcije Stroški



Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015  | Pregled razkritij v javnih delniških družbah, bankah in zavarovalnicah

13

Skupni prejemki uprav in nadzornih svetov
vključujejo letne bruto prejemke uprav in
nadzornih svetov v družbi in predstavljajo
celoten strošek upravljanja družbe (stroški
vodenja in nadzora). V izračunih so vključeni
tudi stroški nadzornega sveta, čeprav po
svoji vsebini ne predstavljajo prejemkov
članov nadzornih svetov.

3 Skupni prejemki uprav 
in nadzornih svetov – 
javne delniške družbe

Tabela 6: Povprečni skupni bruto prejemki uprav in nadzornih svetov v obdobju 
2010 – 2015 v EUR

Povprečni skupni bruto 
prejemki uprav

Povprečni skupni bruto 
prejemki nadzornih 

svetov

Skupni povprečni bruto 
prejemki uprav in 
nadzornih svetov

2010 401 795 50 683 452 478

2011 438 421 67 939 506 360

2012 469 399 92 351 561 750

2013 403 895 76 963 480 858

2014 445 277 83 567 528 844

2015 516 134 89 746 605 881

Slika 7: Povprečni skupni bruto prejemki uprav in nadzornih svetov v obdobju 
2010 – 2015 v EUR
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Slika 8: Sestava povprečnih stroškov vodenja in nadzora v obdobju 2010 – 2015 v 
odstotkih

Tabela 7: Deset družb z najvišjimi skupnimi stroški vodenja in nadzora v obdobju 
2013-2015

Leto 2013 Znesek v EUR Leto 2014 Znesek v EUR Leto 2015 Znesek v EUR

1 KRKA 2 599 000 KRKA 2 582 000 KRKA 2 729 000

2 GORENJE 1 429 000 GORENJE 1 839 000 GORENJE 2 468 597

3
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

1 212 800
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

1 137 297
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

1 321 172

4 PETROL 1 095 476 PETROL 1 127 212 PETROL 1 094 999

5 TELEKOM 1 039 202 TELEKOM 1 114 768 MERCATOR 1 073 778

6 CINKARNA CELJE 911 853 MERCATOR 1 020 550 TELEKOM 983 911

7 HELIOS 857 000 CINKARNA CELJE 947 770 CINKARNA CELJE 977 216

8 MERCATOR 856 410 ŽITO 889 343 LUKA KOPER 919 344

9 SAVA RE 784 448 LUKA KOPER 829 216 SAVA RE 866 606

10 ŽITO 685 525 SAVA RE 767 735
PIVOVARNA 
LAŠKO

777 460

Povprečje vseh 
družb v vzorcu

480 858 515 747 603 793

Mediana 304 311 336 490 324 439

Opomba: V tabeli prikazujemo povprečje in mediano, ki kaže vrednost, od katerih ima polovica uprav in nadzornih svetov večje prejemke in
polovica manjše.
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Celotni prejemki uprav v Sloveniji so
sestavljeni iz naslednjih elementov:

 • fiksni prejemki, 

 • variabilni prejemki (del plače, odvisen od 
uspešnosti) ter 

 • drugi prejemki (bonitete, odpravnine) ne 
glede, ali so v denarju ali v obliki drugih 
ugodnosti.

V raziskavi predstavljamo povprečje
prejemkov v vseh družbah v vzorcu in
mediano, ki kaže višino prejemkov, od
katerih ima polovica članov uprav večje
prejemke in polovica manjše. Mediana
je primernejša predstavitev dejanskega
stanja, saj uravnoteža prevelika odstopanja
v posameznih družbah bodisi navzgor
ali navzdol v vrednosti. Vsi zneski so
predstavljeni na letni ravni.

4.1 Skupni prejemki uprav – javne
delniške družbe
Med skupnimi bruto prejemki uprav
so zajeti prejemki celotne uprave, torej
predsednika uprave in vseh njenih članov.
Skupni bruto prejemki uprave predstavljajo
strošek vodenja družbe.

V povprečju so bile uprave v letu 2013 2,4
članske, v letih 2014 in 2015 pa 2,7 članske.
V primerjalnih podatkih so bile uprave v letu
2010 2,4 članske, v letu 2011 2,6 in v letu
2012 2,7 članske.

Od družb v vzorcu je imelo enočlansko
upravo v letu 2013 16 družb (od 35 družb),
v letu 2014 13 družb (od 33 družb) in
v letu 2015 12 družb (od 31 družb). V
primerjalnem obdobju je imelo od družb v
vzorcu enočlansko upravo v letu 2010 20
družb (od 42 družb), v letu 2011 19 družb
(od 42 družb) in v letu 2012 13 družb (od 36
družb).

Ker gre za skupne prejemke uprav, je
pri razumevanju rezultatov potrebno
upoštevati še število družb in katere družbe
so bile v vzorcu po posameznih letih.

4 Prejemki članov uprav – 
javne delniške družbe

Slika 9: Gibanje skupnih bruto prejemkov uprav v obdobju 2010 – 2015 v EUR
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Opomba: Mediana kaže višino prejemkov, od katerih ima polovica članov uprav večje
prejemke in polovica manjše.

Slika 10: Gibanje povprečnih skupnih bruto prejemkov uprav po posameznih 
vrstah v obdobju 2010 – 2015 v EUR
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Slika 11: Sestava povprečnih skupnih bruto prejemkov uprav v obdobju 2010–2015 
v odstotkih

Slika 12: Gibanje median skupnih bruto prejemkov uprav v obdobju 2010 – 2015 v 
EUR
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Tabela 8: Deset družb z najvišjimi skupnimi bruto prejemki uprav v obdobju 2013 
– 2015

Leto 2013 Znesek v EUR Leto 2014 Znesek v EUR Leto 2015 Znesek v EUR

1 KRKA 2 390 000 KRKA 2 373 000 KRKA 2 540 000

2 GORENJE 1 269 000 GORENJE 1 629 000 GORENJE 2 110 000

3
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

977 785 PETROL 951 043
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

1 096 200

4 PETROL 947 106
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

900 775 PETROL 920 064

5 TELEKOM 832 102 TELEKOM 862 707 MERCATOR 976 000

6 CINKARNA CELJE 823 966 MERCATOR 860 000 CINKARNA CELJE 886 285

7 HELIOS 696 000 CINKARNA CELJE 860 455 SAVA RE 746 643

8 SAVA RE 663 544 ŽITO 806 286 TELEKOM 723 371

9 ŽITO 604 125 SAVA RE 658 736 LUKA KOPER 692 149

10 MERCATOR 669 000 LUKA KOPER 589 523
PIVOVARNA 
LAŠKO

670 481

Povprečje vseh 
družb v vzorcu

403 895 445 277 516 134

Mediana 269 425 289 347 283 390

Opomba: V tabeli prikazujemo povprečje in mediano, ki kaže vrednost, od katerih ima polovica uprav večje prejemke in polovica manjše.
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4.2 Prejemki predsednikov uprav –
javne delniške družbe

Tabela 9: Število družb v vzorcu z razkritji posameznih vrst prejemkov 
predsednikov uprav v obdobju 2010 – 2015

Leto
Bruto 

prejemki
Fiksni 

prejemki
Variabilni 
prejemki

Drugi 
prejemki

Celotni 
vzorec

2010 40 34 33 35 42

2011 40 33 32 33 42

2012 36 31 30 31 36

2013 34 27 17 21 35

2014 31 24 22 19 34

2015 29 24 20 19 31

Opomba: Med predsedniki uprav so vključene tudi enočlanske uprave družb v vzorcu. Od
družb v vzorcu je imelo enočlansko upravo v letu 2013 16 družb (od 35 družb), v letu 2014
13 družb (od 33 družb) in v letu 2015 12 družb (od 31 družb). V primerjalnem obdobju je
imelo od družb v vzorcu enočlansko upravo v letu 2010 20 družb (od 42 družb), v letu 2011
19 družb (od 42 družb) in v letu 2012 13 družb (od 36 družb).

Slika 13: Gibanje prejemkov predsednikov uprav v obdobju 2010 – 2015 v EUR 
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Tabela 10: Mediane bruto prejemkov predsednikov uprav po posameznih vrstah 
prejemkov v obdobju 2010 – 2015 v EUR

Mediana fiksnih 
prejemkov 

predsednikov uprav

Mediana variabilnih 
prejemkov 

predsednikov uprav

Mediana drugih 
prejemkov 

predsednikov uprav

2010 139 111 - 6 319

2011 143 916 - 7 640

2012 144 001 2 000 9 000

2013 139 060 23 100 4 201

2014 309 472 27 603 8 801

2015 142 783 21 060 4 320

Slika 14: Gibanje median skupnih bruto prejemkov predsednikov uprav po 
posameznih vrstah v obdobju 2010 - 2015 v EUR
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Tabela 11: Povprečni bruto prejemki predsednikov uprav po posameznih vrstah 
prejemkov v obdobju 2010 – 2015 v EUR

Povprečni bruto prejemki 
predsednikov 

uprav

Povprečni fiksni prejemki 
predsednikov 

uprav

Povprečni variabilni 
prejemki predsednikov 

uprav

Povprečni drugi prejemki 
predsednikov 

uprav

2010 159 423 137 634 18 829 9 507

2011 179 294 145 367 21 654 22 216

2012 177 180 146 300 25 404 15 007

2013 156 729 141 258 46 294 10 387

2014 164 754 148 267 38 088 18 652

2015 190 074 160 384 53 476 9 782

Slika 15: Gibanje povprečnih bruto prejemkov predsednikov uprav po posameznih 
vrstah po letih 2010 – 2015 v EUR
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Slika 16: Sestava povprečnih skupnih prejemkov predsednikov uprav v obdobju 
2010–2015 v odstotkih

Tabela 12: Deset družb z najvišjimi skupnimi bruto prejemki predsednikov uprav v 
obdobju 2013 – 2015

Leto 2013 Znesek v EUR Leto 2014 Znesek v EUR Leto 2015 Znesek v EUR

1 KRKA 769 000 KRKA 758 000 KRKA 826 000

2 PETROL 317 965 GORENJE 350 059 GORENJE 428 281

3 CINKARNA CELJE 285 935 PETROL 317 564 MERCATOR 415 000

4 GORENJE 282 882 CINKARNA CELJE 301 661 PETROL 321 076

5 ISTRABENZ 221 990
GRAND HOTEL 
UNION

294 946 CINKARNA CELJE 303 876

6 HELIOS 207 000 MERCATOR 266 000
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

247 421

7
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

205 608 ŽITO 259 709 SALUS 226 597

8 SAVA RE 202 045 SAVA RE 210 614 SAVA RE 216 490

9 MELAMIN 192 800
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

206 040 MELAMIN 207 753

10 MERCATOR 182 000 MELAMIN 195 462 LUKA KOPER 187 145

Povprečje vseh 
družb v vzorcu

156 729 164 754 190 074

Mediana 145 658 137 065 157 721

Opomba: Med prejemke predsednikov uprav so vključeni tudi prejemki enočlanskih uprav družb v vzorcu. V tabeli prikazujemo 
povprečje v vzorcu in mediano, ki kaže vrednost, od katerih ima polovica predsednikov uprav večje prejemke in polovica manjše.
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4.3 Prejemki članov uprav – javne
delniške družbe
Povprečni bruto letni prejemki članov
uprave predstavljajo povprečje bruto
prejemkov članov veččlanskih uprav v
vzorcu, pri čemer so pri izračunu odšteti
prejemki predsednikov uprav. Iz izračuna so
tako poleg predsednikov uprav teh družb
izvzete tudi družbe z enočlansko upravo.
Od družb v vzorcu je imelo enočlansko
upravo v letu 2013 16 družb (od 35 družb),
v letu 2014 13 družb (od 33 družb) in
v letu 2015 12 družb (od 31 družb). V
primerjalnem obdobju je imelo od družb v
vzorcu enočlansko upravo v letu 2010 20
družb (od 42 družb), v letu 2011 19 družb
(od 42 družb) in v letu 2012 13 družb (od 36
družb).

Slika 17: Gibanje prejemkov članov uprav v obdobju 2010 – 2015 v EUR

Tabela 13: Mediane bruto prejemkov članov uprav po posameznih vrstah 
prejemkov v obdobju 2010 – 2015 v EUR
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uprav

Mediana drugih 
prejemkov članov 

uprav
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2012 133 300 - 6 572

2013 122 900 14 001 260
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2015 126 773 23 577 1 065
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Slika 18: Gibanje median bruto prejemkov članov uprav po posameznih vrstah 
prejemkov v obdobju 2010 – 2015 v EUR

Tabela 14: Povprečni bruto prejemki članov uprav po posameznih vrstah 
prejemkov v obdobju 2010 – 2015 v EUR
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2010 155 453 126 087 14 535 12 963
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Slika 19: Sestava povprečnih skupnih prejemkov članov uprav v obdobju 2010 – 2015 v EUR

Slika 20: Sestava povprečnih skupnih prejemkov članov uprav v obdobju 2010–2015 v 
odstotkih
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Tabela 15: Deset družb z najvišjimi bruto prejemki člana uprave v obdobju 2013-
2015

Leto 2013 Znesek v EUR Leto 2014 Znesek v EUR Leto 2015 Znesek v EUR

1 KRKA 405 250 KRKA 403 750 KRKA 428 500

2 PETROL 209 714 GORENJE 255 874 GORENJE 336 460

3 GORENJE 197 068 PETROL 211 160 MERCATOR 280 500

4 ŽITO 195 991 MERCATOR 198 000
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

206 793

5 CINKARNA CELJE 179 344 CINKARNA CELJE 186 265 PETROL 199 663

6
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

189 443 ŽITO 182 193 CINKARNA CELJE 194 136

7 TELEKOM 165 628
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

170 618 SALUS 192 749

8 HELIOS 163 000 ISTRABENZ 159 874 SAVA RE 176 718

9 MERCATOR 162 333 SAVA RE 152 707 LUKA KOPER 168 335

10 SAVA RE 153 833 TELEKOM 136 400 TELEKOM 141 000

Povprečje vseh 
družb v vzorcu

150 570 137 697 160 568

Mediana 136 887 128 694 144 674

Opomba: V izračunu so upoštevani samo člani veččlanskih uprav. Iz izračuna so izvzeti predsedniki uprav teh družb in družbe z enočlansko
upravo. V tabeli prikazujemo povprečje v vzorcu in mediano, ki kaže vrednost, od katerih ima polovica članov uprav večje prejemke in
polovica manjše.
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4.3.1 Razmerje med prejemki 
predsednikov uprav in prejemki članov 
uprav – javne delniške družbe

4.3.2 Razmerja med prejemki članov 
uprav in plačami zaposlenih – javne 
delniške družbe

Slika 21: Gibanje mnogokratnika bruto prejemkov predsednikov uprav v 
primerjavi z bruto prejemki člana uprave v obdobju 2010 – 2015
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Opomba: Mnogokratniki so izračunani za podjetja, ki imajo dvo ali več člansko upravo.

Tabela 16: Povprečni letni bruto prejemki člana uprave in povprečna bruto plača 
zaposlenega v obdobju 2010 – 2015 v EUR

Povprečni bruto 
prejemek člana 

uprave

Povprečna bruto plača 
na zaposlenega

Povprečni mnogokratnik 
bruto prejemka člana 
uprave v primerjavi s 

povprečno bruto plačo 
zaposlenega

2010 150 230 24 852 6,0

2011 158 039 26 030 6,1

2012 157 060 28 602 5,5

2013 150 570 25 776 5,8

2014 141 870 24 896 5,7

2015 160 568 24 558 6,5

Opombe: Povprečni prejemki članov uprav so izračunani na podlagi prejemkov vseh
članov uprav, vključno s predsedniki. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje
mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako družbo posebej.
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Slika 22: Gibanje mnogokratnika povprečnega bruto prejemka člana uprave v 
primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenega v obdobju 2010 – 2015

Opomba: Povprečni prejemki članov uprav so izračunani na podlagi prejemkov vseh članov
uprav, vključno s predsedniki. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih
mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno družbo posebej.
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uprav: preverjali smo vpliv koncentracije 
lastništva, ki pa ni značilen. Tudi pretežno 
državno lastništvo ni značilno vplivalo na 
prejemke niti menjave uprav. 
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Celotni prejemki članov nadzornega sveta 
so sestavljeni iz:

 • plačila za opravljanje funkcije (osnovno 
plačilo za opravljanje funkcije, doplačilo 
za članstvo v komisijah nadzornega sveta, 
doplačilo zaradi posebnih obveznosti 
- predsedovanje nadzornemu svetu ali 
komisiji),

 • sejnine (nadomestilo za udeležbo na 
seji nadzornega sveta ali komisijah 
nadzornega sveta) in

 • stroški - povračila potnih stroškov (po 
svoji vsebini ne gre za plačilo članom 
nadzornega sveta, ampak potne stroške 
posameznih članov nadzornega sveta, 
ki jih zadevni člani nadzornega sveta 
uveljavljajo kot strošek šele s pritožbo na 
dohodninsko odločbo). 

V raziskavi predstavljamo povprečje 
prejemkov v vseh družbah v vzorcu in 
mediano, ki kaže višino prejemkov, od 
katerih ima polovica članov nadzornih 
svetov večje prejemke in polovica manjše. 
Mediana je primernejša predstavitev 
dejanskega stanja, saj uravnoteža prevelika 
odstopanja v posameznih družbah bodisi 
navzgor ali navzdol v vrednosti. Vsi zneski 
so predstavljeni na letni ravni.

5.1 Skupni prejemki nadzornih svetov – 
javne delniške družbe
Med skupnimi bruto prejemki nadzornih
svetov so zajeti prejemki celotnega
nadzornega sveta, torej predsednika
nadzornega sveta in vseh njegovih članov
ter vsi stroški. Skupni bruto prejemki
nadzornega sveta predstavljajo strošek
nadzora v družbi.

V povprečju so bili nadzorni sveti družb v
vzorcu v letih 2013 in 2014 5,8 članski, v
letu 2015 pa 5,7 članski. V primerjalnem
obdobju so bili nadzorni sveti družb v letu
2010 6,3 članski, ter v letu 2011 in 2012 6,4
članski.

Ker gre za skupne prejemke nadzornih 
svetov, je pri razumevanju rezultatov 
potrebno upoštevati še število družb 
in katere družbe so bile v vzorcu po 
posameznih letih.

5 Prejemki članov 
nadzornih svetov – 
javne delniške družbe

Slika 23: Gibanje skupnih bruto prejemkov nadzornih svetov v obdobju 2010 – 
2015 v EUR
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Opomba: V letu 2011 je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb spremenila sistem plačil
za člane nadzornih svetov in ga ustrezno prilagodila priporočilom dobre prakse na tem
področju. Poleg sejnin so člani nadzornih svetov prejeli tudi plačilo za opravljanje funkcije.
Prva rast prejemkov članov nadzornih svetov se je zgodila po skupščinah v letu 2011 in se
realno v celoti pokazala šele v letu 2012.

V letu 2013 je prišlo do pomembnega znižanja števila družb v vzorcu glede na leto 2010 (z
42 v letu 2010 na 36 v letu 2013 in 31 v letu 2015). Mnoge družbe, ki so bile prodane tujcem,
pa članom nadzornega sveta iz tujine več ne izplačujejo prejemkov v tej družbi, ampak so ti
plačani v matični družbi (npr. Mercator). V Savi so zaradi prisilne poravnave znižali prejemke
članov nadzornih svetov, prav tako v Istrabenzu. Tudi nekatere družbe, ki so v preteklosti
imele ene od najvišjih prejemkov nadzornih svetov, so se umaknile z borze (npr. Probanka,
v likvidaciji, NKBM, zaradi prodaje).
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Slika 24: Povprečni skupni bruto prejemki nadzornih svetov po posameznih 
vrstah v obdobju 2010 – 2015 v EUR
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Slika 25: Sestava povprečnih skupnih bruto prejemkov nadzornih svetov v 
obdobju 2010 – 2015 v odstotkih

Opomba: Prikaz sestave prejemkov povprečnega nadzornega sveta kaže na pomembno
rast stroškov nadzornega sveta v obdobju 2013-2015, od 5 % na 12 %. Trend v tem obdobju
kaže na povečevanje stroškov nadzora iz naslova potnih stroškov v družbah, kjer imajo
v sestavi nadzornega sveta člane, ki na seje nadzornega sveta prihajajo iz tujine (npr.
Gorenje, Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica Sava).

37%

34%

27%

25%

22%

18%

59%

62%

69%

71%

70%

71%

4%

4%

4%

5%

8%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Povprečni zneski sejnin nadzornih svetov

Povprečna plačila za opravljanje funkcije nadzornih svetov

Povprečna nadomestila stroškov nadzornih svetov



Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015  | Pregled razkritij v javnih delniških družbah, bankah in zavarovalnicah

30

Tabela 17: Deset družb z najvišjimi skupnimi bruto prejemki nadzornih svetov v 
obdobju 2013 – 2015

Leto 2013 Znesek v EUR Leto 2014 Znesek v EUR Leto 2015 Znesek v EUR

1
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

235 015 TELEKOM 252 061 GORENJE 358 000

2 KRKA 209 000 LUKA KOPER 239 693 TELEKOM 260 540

3 TELEKOM 207 100
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

236 522 LUKA KOPER 227 195

4 LUKA KOPER 206 762 TERME ČATEŽ 222 473
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

224 972

5 MERCATOR 187 410 GORENJE 210 000 KRKA 189 000

6 TERME ČATEŽ 165 331 KRKA 209 000 PETROL 174 935

7 HELIOS 161 000 PETROL 176 169 TERME ČATEŽ 171 818

8 GORENJE 160 000 MERCATOR 160 550 ALPETOUR 126 991

9 PETROL 148 370
AERODROM 
LJUBLJANA

139 009 INTEREUROPA 126 587

10
PIVOVARNA 
LAŠKO

133 363
PIVOVARNA 
LAŠKO

113 585 SAVA RE 119 963

Povprečje vseh 
družb v vzorcu

76 963 83 567 89 746

Mediana 55 326 53 324 60 129

Opomba: V tabeli prikazujemo povprečje v vzorcu in mediano, ki kaže vrednost, od katerih ima polovica nadzornih svetov večje prejemke
in polovica manjše. Med povprečnimi skupnimi prejemki nadzornih svetov so tudi stroški nadzornih svetov, ki po svoji vsebini niso plačilo
članom nadzornega sveta, jih pa zato povečujejo. Predstavljamo jih skupaj s prejemki nadzornega sveta, ker skupni bruto prejemki
nadzornega sveta kažejo skupen strošek nadzora v družbi.
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5.2 Prejemki predsednikov nadzornih 
svetov – javne delniške družbe
Zaradi zakonsko in s kodeksi predpisanega
večjega obsega dela predsednikov
nadzornih svetov, so njihova plačila
običajno v določenem odstotku višja od
plačil drugih članov nadzornega sveta.

Bruto prejemkom predsednikom smo
izvzeli stroške, saj le-ti po vsebini ne
predstavljajo plačila predsedniku
nadzornega sveta, pač pa le njihovo
povračilo. Zaradi slabih razkritij sestave
prejemkov posameznih članov nadzornega
sveta v obdobju 2010 – 2012 primerjava
s tem obdobjem, ki bi izvzela stroške, ni
mogoča.

Tabela 18: Bruto prejemki predsednikov nadzornih svetov v obdobju 2013 – 2015 v 
EUR

Povprečni bruto prejemek 
predsednikov nadzornih svetov

Mediana bruto prejemkov 
predsednikov nadzornih svetov

2013 11 894 11 967

2014 11 567 12 615

2015 13 590 15 890

Opomba: Bruto prejemkom predsednikov nadzornih svetov so izvzeti stroški.

Slika 26: Gibanje bruto prejemkov predsednikov nadzornih svetov v obdobju 2013 
– 2015 v EUR

Opomba: Bruto prejemkom predsednikov nadzornih svetov so izvzeti stroški.
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Tabela 19: Deset družb z najvišjimi bruto prejemki predsednika nadzornega sveta 
v obdobju 2013-2015 

 Leto 2013 Znesek v EUR Leto 2014 Znesek v EUR Leto 2015 Znesek v EUR

1 MERCATOR 33.707 TELEKOM 35.753 TELEKOM 35.587

2
PIVOVARNA 
LAŠKO

32.609
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

27.400
PIVOVARNA 
LAŠKO

29.518

3 TELEKOM 29.843
PIVOVARNA 
LAŠKO

27.372
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

28.390

4 KRKA 26.440 KRKA 26.610 ISTRABENZ 24.462

5
AERODROM 
LJUBLJANA

25.921 ISTRABENZ 26.529 KRKA 24.050

6 SAVA RE 24.010 AERODROM 24.315 PETROL 22.543

7
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

23.234 PETROL 22.419 SAVA RE 22.250

8 ISTRABENZ 22.015 SAVA RE 22.250 ALPETOUR 21.418

9 PETROL 19.837 LUKA KOPER 21.220 INTEREUROPA 21.375

10 ŽITO 17.723 INTEREUROPA 18.367 GORENJE 18.849

 
Povprečje vseh 
družb v vzorcu

11.894  11.567  13.590

 Mediana 11.967  12.615  15.890

Opomba: V tabeli prikazujemo povprečje v vzorcu in mediano, ki kaže vrednost, od katerih ima polovica predsednikov nadzornih svetov 
večje prejemke in polovica manjše. Bruto prejemkom predsednikov nadzornih svetov so izvzeti stroški.
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5.3 Prejemki članov nadzornih svetov – 
javne delniške družbe
Iz izračuna povprečnih letnih bruto 
prejemkov članov nadzornih svetov so 
izvzeti prejemki predsednikov nadzornih 
svetov. Bruto prejemkom članov nadzornih 
svetov smo izvzeli tudi stroške, saj po 
svoji vsebini le-ti ne predstavljajo plačila 
člana nadzornega sveta, pač pa le njihovo 
povračilo. Zaradi slabih razkritij sestave 
prejemkov posameznih članov nadzornega 
sveta v obdobju 2010 – 2012, primerjava 
s tem obdobjem, ki bi izvzela stroške, ni 
mogoča.

Tabela 20: Bruto prejemki članov nadzornih svetov v obdobju 2013 – 2015 v EUR

Povprečni bruto prejemki članov 
nadzornih svetov

Mediana bruto prejemkov članov 
nadzornih svetov

2013 11 118 10 322

2014 11 318 10 710

2015 12 565 12 204

Slika 27: Gibanje bruto prejemkov članov nadzornih svetov v obdobju 2013 – 2015 
v EUR
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Opomba: Bruto prejemkom članov nadzornih svetov so izvzeti stroški.
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Tabela 21: Deset družb z najvišjimi bruto prejemki članov nadzornih svetov v 
obdobju 2013-2015

 Leto 2013 Znesek v EUR Leto 2014 Znesek v EUR Leto 2015 Znesek v EUR

1 KRKA 22.515 LUKA KOPER 27.309 TELEKOM 28.086

2
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

20.477 TELEKOM 27.038 LUKA KOPER 26.197

3 AERODROM 19.241 KRKA 22.570 SAVA RE 21.009

4 MERCATOR 19.213
AERODROM 
LJUBLJANA

22.128 GORENJE 19.219

5 TELEKOM 18.597
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

20.696 KRKA 19.405

6 SAVA RE 17.512 MERCATOR 20.001
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

19.071

7
PIVOVARNA 
LAŠKO

16.379 PETROL 19.219 PETROL 19.049

8 PETROL 16.067
PIVOVARNA 
LAŠKO

17.654 ALPETOUR 17.596

9 GORENJE 14.190 SAVA RE 15.845 INTEREUROPA 16.739

10 CINKARNA CELJE 13.895 ISTRABENZ 14.039 CINKARNA CELJE 14.280

 
Povprečje vseh 
družb v vzorcu

11.118  11.318  12.565

 Mediana 10.322  10.710  12.204

Opomba: Pri izračunu povprečnega prejemka člana nadzornega sveta so izvzeti bruto prejemki predsednikov nadzornih svetov. V tabeli 
prikazujemo povprečje in mediano, ki kaže vrednost, od katerih ima polovica članov nadzornega sveta večje prejemke in polovica manjše. 
V izračun niso vključeni stroški nadzornega sveta ki po svoji naravi niso plačilo člana nadzornega sveta.
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5.3.1 Razmerje med prejemki 
predsednikov nadzornih svetov in 
prejemki članov nadzornih svetov – 
javne delniške družbe

Tabela 22: Razmerje povprečnega bruto prejemka predsednikov nadzornih svetov 
v primerjavi s povprečnim bruto prejemkom članov nadzornih svetov v obdobju 
2013 - 2015

Povprečni bruto 
prejemek predsednikov 

nadzornih svetov

Povprečni bruto 
prejemki članov 

nadzornih svetov

Povprečni 
mnogokratnik

2013 11 894 11 118 1,4

2014 11 567 11 318 1,4

2015 13 590 12 565 1,3

Slika 28: Povprečni bruto prejemki predsednikov nadzornih svetov in povprečni 
bruto prejemki članov nadzornih svetov v obdobju 2013 – 2015 v EUR
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Opomba: Bruto prejemkom predsednikov in članov nadzornih svetov so izvzeti stroški.
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Slika 29: Mnogokratnik povprečnega bruto prejemka predsednikov nadzornih 
svetov v primerjavi s povprečnim bruto prejemkom članov nadzornih svetov v 
obdobju 2013 – 2015

Opomba: Iz analize je izvzet Mercator za leti 2014 in 2015, saj predsednik in nekateri 
člani nadzornega sveta ne dobivajo prejemkov v Sloveniji, kar bi zaradi majhnosti vzorca 
lahko pomembno vplivalo na rezultat analize. V izračunu bruto prejemkov predsednikov 
nadzornih svetov in članov nadzornih svetov so izključeni stroški, ki po svoji vsebini 
niso plačilo članom nadzornega sveta. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje 
povprečnih mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno družbo posebej.
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5.3.2 Razmerje med prejemki članov 
uprav in prejemki članov nadzornih 
svetov – javne delniške družbe

Tabela 23: Povprečni letni bruto prejemek članov uprav in povprečni letni bruto 
prejemek članov nadzornih svetov v obdobju 2010 – 2015 v EUR

Povprečni bruto 
prejemek članov 

uprav

Povprečni bruto 
prejemek članov 
nadzornih svetov

Povprečni 
mnogokratnik

2010 155 230 6 963 40,3

2011 158 039 9 071 41,9

2012 157 060 12 124 39,6

2013 150 570 12 076 26,0

2014 141 870 12 012 21,8

2015 158 545 12 423 24,1

Opomba: Pri izračunu povprečnih bruto prejemkov članov uprav in članov nadzornih 
svetov so vključeni prejemki vseh članov, tudi predsednikov obeh organov. Povprečni 
mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih mnogokratnikov, ki so izračunani za 
vsako posamezno družbo posebej. V izračun niso vključeni stroški nadzornega sveta, ki po 
svoji naravi niso plačilo člana nadzornega sveta. Prilagojeni so tudi primerljivi podatki za 
obdobje 2010-2012.

Slika 30: Gibanje mnogokratnika povprečnega prejemka članov uprav v primerjavi 
s povprečnim prejemkom članov nadzornega sveta v obdobju 2010 – 2015
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5.3.3 Razmerje med prejemki članov 
nadzornih svetov in plačami zaposlenih 
– javne delniške družbe

Opomba: Pri izračunu povprečnega bruto prejemka člana nadzornega sveta so vključeni 
prejemki vseh članov, tudi predsednikov, izvzeti pa so stroški, ki po svoji vsebini niso plačilo 
članom nadzornega sveta.

Tabela 24: Povprečna letna bruto plača zaposlenih in povprečni letni bruto 
prejemki članov nadzornih svetov v obdobju 2013 – 2015 v EUR

Povprečna plača 
zaposlenega

Povprečni bruto 
prejemek člana 

nadzornega sveta

Povprečni 
mnogokratnik

2013 25 776 12 076 0,47

2014 24 896 12 012 0,48

2015 24 558 12 423 0,51

Slika 31: Gibanje mnogokratnika povprečnih prejemkov članov nadzornih svetov v 
primerjavi s povprečno plačo zaposlenih v obdobju 2013 – 2015

Opomba: V povprečnih bruto prejemkih članov nadzornih svetov so vključeni prejemki 
vseh članov, tudi predsednikov, izvzeti pa so stroški, ki po svoji naravi niso plačilo članom 
nadzornega sveta.

0,47   0,48   
0,51   

 -

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,60

2013 2014 2015



Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015  | Pregled razkritij v javnih delniških družbah, bankah in zavarovalnicah

39

6 Seznam družb v vzorcu 
– javne delniške družbe

Tabela 25: Seznam družb v vzorcu – javne delniške družbe

2013 2014 2015

Aerodrom Ljubljana X X X

Alpetour X X X

Cetis X X X

Cinkarna Celje X X X

Delo Prodaja X X X

ELMO X

GEA, tovarna olja X X X

Gorenje X X X

Grand Hotel Union X X X

Helios X X

Intereuropa X X X

Intertrade ITA X X X

Istrabenz X X X

Kompas M X X X

Krka X X X

Letrika X X X

Luka Koper X X X

Melamin X X X

Mercator X X X

Mlinotest X X X

Nama X X X

Petrol X X X

Pivovarna Laško X X X

Sava RE X X X

Salus X X X

Slovenijales X X

Tekstina X X X

Telekom X X X

Terme Čatež X X X

Terme Dobrna X X X
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2013 2014 2015

Unior X X X

Velana X X

Zavarovalnica Triglav X X X

Zdravilišče Rogaška X X X

Žito X X X

Skupaj 35 34 31

Opomba: Aerodrom (umik iz borze 17.4.2015 in preoblikovanje v d.o.o.); Slovenijales (umik iz
borze 20.2.2013 – prevzela Zavarovalnica Triglav); Žito (umik iz borze 25.2.2016, 23.11.2015
prevzela Podravka); Velana (umik iz borze 30.7.2015 – prevzel Kompas Shop)
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Pregled razkritij prejemkov 
uprav in nadzornih svetov v 

bankah in hranilnicah 
v obdobju 2013-2015
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 • V vzorcu so vse banke in hranilnice, 
ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje bančnih, vzajemno priznanih 
in dodatnih finančnih storitev. V letu 
2015 je bila izločena Banka Celje zaradi 
združitve z Abanko.

 • V raziskavo je bilo leta 2013 vključenih 
16 bank, 45 članov uprave in 87 članov 
nadzornih svetov. Družbe so imele 
najmanj dvo in največ sedem članske 
uprave ter najmanj tričlanske in največ 
enajst članske nadzorne svete. V 
povprečju so imele družbe 2,8 članske 
uprave in 6,2 članski NS.

 • Leta 2014 je bilo vključenih 16 bank, 49 
članov uprav, 80 članov NS, v povprečju 
so bile uprave 3 članske in nadzorni sveti 
5,7 članski.

 • Leta 2015 je bilo vključenih 15 bank, 44 
članov uprave, 71 članov NS. V povprečju 
so imele družbe 2,9 članske uprave in 5,5 
članske nadzorne svete. 

 • V raziskavo so vključeni podatki o 
prejemkih uprav in nadzornih svetov 
družb, ki so bili skladno z ZGD-1 razkriti v 
prilogah k letnim poročilom. Pri skupinah 
bank in hranilnic smo upoštevali stroške 
vodenja in nadzora za matično družbo, 
razkrite v revidiranih konsolidiranih letnih 
poročilih.

1 Značilnosti vzorca – 
banke in hranilnice

Slika 32: Gibanje števila družb, skupnega števila članov uprav in skupnega števila 
članov nadzornih svetov v vzorcu v obdobju 2013 – 2015

Tabela 26: Povprečno število članov uprav in članov nadzornih svetov v družbah v 
vzorcu v obdobju 2013 – 2015

Povprečno število  
članov uprav

Povprečno število članov  
nadzornih svetov

2013 2,8 6,2

2014 3,1 5,7

2015 2,9 5,5

Slika 33: Gibanje povprečnega števila članov uprav in članov nadzornih svetov v 
družbah v vzorcu v obdobju 2013 – 2015
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V poglavju o razkritjih prikazujemo, kakšna 
je bila preglednost objav prejemkov uprav 
in nadzornih svetov v proučevanem 
obdobju.

2 Razkritja – banke in 
hranilnice

Tabela 27: Število družb s poimenskim razkritjem prejemkov uprav in nadzornih 
svetov v obdobju 2013 – 2015

Število družb s 
poimenskimi razkritji 

prejemkov uprav

Število družb s 
poimenskimi razkritji 
prejemkov nadzornih 

svetov

Število družb 
v vzorcu

2013 16 12 16

2014 16 12 16

2015 15 11 15

Slika 34: Delež družb s poimenskim razkritjem prejemkov uprav in nadzornih 
svetov v obdobju 2013 – 2015 v odstotkih

100% 100% 100%

75% 75% 73%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2013 2014 2015

Delež družb s poimenskimi razkritji prejemkov članov uprav

Delež družb s poimenskimi razkritji prejemkov članov nadzornih svetov



Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015  | Pregled razkritij v javnih delniških družbah, bankah in zavarovalnicah

44

Skupni prejemki uprav in nadzornih svetov 
vključujejo letne bruto prejemke uprav in 
nadzornih svetov v družbi in predstavljajo 
celoten strošek upravljanja družbe (stroški 
vodenja in nadzora). V izračunih so vključeni 
tudi stroški nadzornega sveta, čeprav po 
svoji vsebini ne predstavljajo prejemkov 
članov nadzornih svetov.

3 Skupni prejemki uprav 
in nadzornih svetov – 
banke in hranilnice

Tabela 28: Povprečni skupni bruto prejemki uprav in nadzornih svetov v obdobju 
2013 – 2015 v EUR

Povprečni skupni 
bruto prejemki 

uprav

Povprečni skupni 
bruto prejemki 

nadzornih svetov

Skupni povprečni bruto 
prejemki uprav in nadzornih 

svetov

2013 521 935 79 808 601 743

2014 526 855 89 633 616 488

2015 593 758 90 269 684 027

Slika 35: Povprečni skupni bruto prejemki uprav in nadzornih svetov v obdobju 
2013 – 2015 v EUR

Slika 36: Sestava stroškov vodenja in nadzora v obdobju 2013 – 2015 v odstotkih
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Celotni prejemki uprav so sestavljenih iz 
naslednjih elementov:

 • fiksni prejemki

 • variabilni prejemki (del plače, odvisen od 
uspešnosti) ter

 • drugi prejemki (bonitete, zavarovanja) ne 
glede ali so v denarju ali v obliki drugih 
ugodnosti.

Vsi zneski so predstavljeni na letni ravni.

4.1 Skupni prejemki uprave – banke in 
hranilnice
Med skupnimi bruto prejemki uprav 
so zajeti prejemki celotne uprave, torej 
predsednika uprave in vseh njenih članov. 
V proučevanem obdobju nobena banka ni 
imela enočlanske uprave.

V povprečju so bile uprave v letu 2013 2,8 
članske, v letu 2014 3 članske in v letu 2015 
2,9 članske. 

4 Prejemki članov uprav – 
banke in hranilnice

Slika 37: Gibanje skupnih bruto prejemkov uprav v obdobju 2013 – 2015 v EUR
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4.2 Prejemki članov uprave – banke in 
hranilnice
Bruto prejemki člana uprave bank 
in hranilnic so izračunani iz celotnih 
prejemkov uprave, torej predsednika 
uprave in vseh njenih članov.

Slika 38: Gibanje bruto prejemkov člana uprave v obdobju 2013 – 2015 v EUR
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4.2.1 Razmerja med prejemki članov 
uprav in plačami zaposlenih – banke in 
hranilnice

Tabela 29: Razmerje letnih povprečnih bruto prejemkov članov uprav v primerjavi 
s povprečnimi bruto plačami zaposlenih v obdobju 2013 – 2015

Povprečni bruto 
prejemek člana 

uprave

Povprečni bruto 
prejemek na 
zaposlenega

Povprečni mnogokratnik 
bruto prejemka člana 
uprave v primerjavi s 

povprečno bruto plačo 
zaposlenega

2013 171 651 33 180 5,2

2014 160 588 33 222 4,9

2015 183 504 34 264 5,4

Slika 39: Gibanje mnogokratnika povprečnega bruto prejemka člana uprave v 
primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenega v obdobju 2013 - 2015

Opomba: Povprečni prejemki članov uprav so izračunani na podlagi prejemkov vseh članov 
uprav, vključno s predsedniki. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih 
mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno banko oziroma hranilnico posebej.
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Celotni prejemki članov nadzornega sveta 
so sestavljeni iz:

 • plačila za opravljanje funkcije (osnovno 
plačilo za opravljanje funkcije, doplačilo 
za članstvo v komisijah nadzornega sveta, 
doplačilo zaradi posebnih obveznosti 
- predsedovanje nadzornemu svetu ali 
komisiji),

 • sejnine (nadomestilo za udeležbo na 
seji nadzornega sveta ali komisijah 
nadzornega sveta) in

 • stroški - povračila potnih stroškov (po 
svoji vsebini ne gre za plačilo članom 
nadzornega sveta, ampak potne stroške 
posameznih članov nadzornega sveta, 
ki jih zadevni člani nadzornega sveta 
uveljavljajo kot strošek šele s pritožbo na 
dohodninsko odločbo). 

Vsi zneski so predstavljeni na letni ravni.

5.1 Skupni prejemki nadzornih svetov – 
banke in hranilnice
Skupni prejemki nadzornih svetov 
predstavljajo celotne prejemke 
predsednika in članov nadzornega sveta ter 
vključujejo tudi stroške nadzornega sveta. 
Skupaj predstavljajo stroške nadzora v 
bankah in hranilnicah.

V povprečju so bili nadzorni sveti v letu 
2013 6,2 članski, v letu 2014 5,7 članski in v 
letu 2015 5,4 članski.

5 Prejemki članov 
nadzornih svetov – 
banke in hranilnice 

Slika 40: Gibanje skupnih bruto prejemkov nadzornih svetov v obdobju 
2013 – 2015 v EUR

Opomba: Bruto prejemki nadzornih svetov vsebujejo tudi stroške.

Tabela 30: Povprečni skupni bruto prejemki nadzornih svetov po posameznih 
vrstah v obdobju 2013 – 2015 v EUR

Povprečni zneski sejnin 
nadzornih svetov

Povprečna plačila za 
opravljanje funkcije 

nadzornih svetov

Povprečna nadomestila 
stroškov nadzornih 

svetov

2013 52 311 54 158 21 110

2014 44 733 76 214 22 172

2015 47 665 83 278 26 799

Slika 41: Sestava povprečnih skupnih prejemkov nadzornih svetov v obdobju 2013 
– 2015 v odstotkih
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5.2 Prejemki članov nadzornih svetov – 
banke in hranilnice
Bruto prejemki člana nadzornega sveta 
so izračunani iz celotnih prejemkov 
nadzornega sveta, torej predsednika 
predsednika NS in vseh njegovih članov.

V izračunih so vključeni tudi stroški 
nadzornega sveta, čeprav po svoji vsebini 
ne predstavljajo prejemkov članov 
nadzornih svetov.

Slika 42: Gibanje bruto prejemkov člana nadzornega sveta v obdobju 2013 – 2015 
v EUR

Opomba: Bruto prejemek člana nadzornega sveta vsebuje tudi stroške.
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5.2.1 Razmerja med prejemki članov
uprav in prejemki članov nadzornih
svetov - banke in hranilnice

Opomba: Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih mnogokratnikov, ki so 
izračunani za vsako posamezno banko oziroma hranilnico posebej.

Tabela 31: Povprečni letni bruto prejemek člana uprave in povprečni letni bruto 
prejemek člana nadzorega sveta v obdobju 2013 - 2015 v EUR

Povprečni bruto 
prejemek člana uprave

Povprečni bruto 
prejemek člana 

nadzornega sveta

Povprečni 
mnogokratnik

2013 171 651 17 292 16,2

2014 160 588 20 947 16,8

2015 183 504 19 945 14,8

Slika 43: Gibanje mnogokratnika povprečnega prejemka članov uprav v primerjavi 
s povprečnim prejemkom članov nadzornega sveta v obdobju 2013 - 2015
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5.2.2 Razmerja med prejemki članov 
nadzornih svetov in plačami zaposlenih 
– banke in hranilnice

Opomba: Povprečni prejemki članov nadzornih svetov so izračunani na podlagi prejemkov 
vseh članov uprav, vključno s predsedniki. Bruto prejemek člana nadzornega sveta vsebuje 
tudi stroške. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih mnogokratnikov, ki 
so izračunani za vsako posamezno banko oziroma hranilnico posebej.

Tabela 32: Razmerje letnega bruto prejemka člana nadzornega sveta v primerjavi 
s povprečno bruto plačo zaposlenega v obdobju 2013-2015

Povprečni bruto 
prejemek člana 

nadzornega sveta

Povprečna bruto plača 
na zaposlenega

Povprečni mnogokratnik 
bruto prejemka člana 

nadzornega sveta v 
primerjavi s povprečno 

bruto plačo zaposlenega

2013 17 292 33 180 0,4

2014 20 947 33 222 0,5

2015 19 945 34 264 0,5

Slika 44: Gibanje mnogokratnika letnih bruto prejemkov članov nadzornih svetov 
v primerjavi s povprečnimi plačami zaposlenih v obdobju 2013 – 2015

Opomba: Povprečni prejemki članov nadzornih svetov so izračunani na podlagi prejemkov 
vseh članov nadzornih svetov, vključno s predsedniki. Bruto prejemek člana nadzornega 
sveta vsebuje tudi stroške Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih 
mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno banko oziroma hranilnico posebej 
posebej.
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6 Seznam bank in 
hranilnic v vzorcu

Tabela 33: Seznam bank in hranilnic v vzorcu

2013 2014 2015

Abanka X X X

Banka Celje X X

Banka Koper X X X

Banka Sparkasse X X X

Delavska hranilnica X X X

Deželna banka 
Slovenije

X X X

Gorenjska banka X X X

Hranilnica LON X X X

Hranilnica Vipava X X X

Hypo Alpe-Adria 
bank

X X X

NLB X X X

Nova KBM X X X

Raiffeisen Banka X X X

Sberbank X X X

SID banka X X X

UniCredit Banka 
Slovenija

X X X

Skupaj 16 16 15

Opomba: Zaradi združitve z Abanko je bila v letu 2015 iz vzorca izvzeta Banka Celje.
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Pregled razkritij prejemkov 
uprav in nadzornih svetov 

v zavarovalnicah v obdobju 
2013-2015
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 • V vzorcu so bile vse zavarovalnice, 
ki imajo dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov za vse ali nekatere 
zavarovalne vrste.

 • Zavarovalnice so imele najmanj dvo in 
največ štiričlanske uprave ter najmanj 
tričlanske in največ devetčlanske 
nadzorne svete. 

 • V povprečju so imele družbe tričlanske 
uprave in petčlanski nadzorni svet. 

 • V raziskavo je bilo leta 2013 vključenih 
11 zavarovalnic, 34 članov uprave in 56 
članov nadzornih svetov. 

 • Leta 2014 je bilo vključenih 11 
zavarovalnic, 35 članov uprav, 48 članov 
nadzornega sveta, v povprečju so bile 
uprave tričlanske in nadzorni sveti 
petčlanski. 

 • Leta 2015 je bilo vključenih 11 
zavarovalnic, 35 članov uprave, 48 članov 
nadzornega sveta. V povprečju so imele 
družbe tričlanske uprave in petčlanske 
nadzorne svete. 

 • V raziskavo so vključeni podatki o 
prejemkih uprave in nadzornih svetov 
družb, ki so bili skladno z zakonodajo 
razkriti v prilogah k letnim poročilom. 
Pri skupinah zavarovalnic smo 
upoštevali stroške vodenja in nadzora 
za matično družbo, razkrite v revidiranih 
konsolidiranih letnih poročilih. 

1 Značilnosti vzorca - 
zavarovalnice

Slika 45: Gibanje števila družb, skupnega števila članov uprav in skupnega števila 
članov nadzornih svetov v vzorcu v obdobju 2013 – 2015

Tabela 34: Povprečno število članov uprav in članov nadzornih svetov v družbah v 
vzorcu v obdobju 2013 – 2015

Povprečno število 
članov uprav

Povprečno število članov 
nadzornih svetov

2013 3,1 5,6

2014 3,2 5,3

2015 3,2 4,8

Slika 46: Gibanje povprečnega števila članov uprav in članov nadzornih svetov v 
družbah v vzorcu v obdobju 2013 – 2015
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V poglavju o razkritjih prikazujemo, kakšna 
je bila preglednost objav prejemkov uprav 
in nadzornih svetov v proučevanem 
obdobju.

2 Razkritja - zavarovalnice

Opomba: Grafa za poimenska razkritja ne razkrivamo, saj se delež razkritij v proučevanem 
obdobju ni spreminjal in bi bil prikaz nesmiseln.

Tabela 35: Število družb s poimenskim razkritjem prejemkov uprav in nadzornih 
svetov v obdobju 2013 – 2015

Število družb s 
poimenskimi razkritji 

prejemkov uprav

Število družb s 
poimenskimi razkritji 
prejemkov nadzornih 

svetov

Število družb 
v vzorcu

2013 11 7 11

2014 11 7 11

2015 11 7 11
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Skupni prejemki uprav in nadzornih svetov 
vključujejo letne bruto prejemke uprav in 
nadzornih svetov v družbi in predstavljajo 
celoten strošek upravljanja družbe (stroški 
vodenja in nadzora). V izračunih so vključeni 
tudi stroški nadzornega sveta, čeprav po 
svoji vsebini ne predstavljajo prejemkov 
članov nadzornih svetov.

 

3 Skupni prejemki uprav 
in nadzornih svetov – 
zavarovalnice

Tabela 36: Povprečni skupni bruto prejemki uprav in nadzornih svetov v obdobju 
2013 – 2015 v EUR

Povprečni skupni bruto 
prejemki uprav

Povprečni skupni bruto 
prejemki nadzornih 

svetov

Skupni povprečni bruto 
prejemki uprav in 
nadzornih svetov

2013 441 097 59 328 500 425

2014 513 350 65 105 578 454

2015 467 420 63 581 531 001

Slika 47: Povprečni skupni bruto prejemki uprav in nadzornih svetov v obdobju 
2013 – 2015 v EUR

Slika 48: Sestava stroškov vodenja in nadzora v obdobju 2013 – 2015 v odstotkih
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Celotni prejemki uprav zavarovalnic so 
sestavljenih iz naslednjih elementov:

 • fiksni prejemki

 • variabilni prejemki (del plače, odvisen od 
uspešnosti) ter

 • drugi prejemki (bonitete, zavarovanja) ne 
glede ali so v denarju ali v obliki drugih 
ugodnosti.

Vsi zneski so predstavljeni na letni ravni.

4.1 Skupni prejemki uprave - 
zavarovalnice
Med skupnimi bruto prejemki uprav 
so zajeti prejemki celotne uprave, torej 
predsednika uprave in vseh njenih 
članov. V proučevanem obdobju nobena 
zavarovalnica ni imela enočlanske uprave.

V povprečju so bile uprave v letu 2013 3,1 
članske, v letih 2014 in 2015 pa 3,2 članske. 

4 Prejemki članov uprav - 
zavarovalnice

Slika 49: Gibanje skupnih bruto prejemkov uprav v obdobju 2013 – 2015 v EUR
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4.2 Prejemki članov uprave - 
zavarovalnice
Povprečni bruto prejemki člana uprave 
zavarovalnice so izračunani iz celotnih 
prejemkov uprave, torej predsednika 
uprave in vseh njenih članov.

Slika 50: Gibanje bruto prejemkov člana uprave v obdobju 2013 – 2015 v EUR
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4.2.1 Razmerja med prejemki članov 
uprav in plačami zaposlenih - 
zavarovalnice

Tabela 37: Razmerje letnega bruto prejemka člana uprave v primerjavi s 
povprečno bruto plačo zaposlenega v obdobju 2013 – 2015

Povprečni bruto 
prejemek člana 

uprave

Povprečna bruto 
plača na zaposlenega

Povprečni mnogokratnik 
bruto prejemka člana 
uprave v primerjavi s 

povprečno bruto plačo 
zaposlenega

2013 143 639 28 337 6,7

2014 163 691 28 424 7,0

2015 143 749 29 852 5,4

Opomba: Povprečni prejemki članov uprav so izračunani na podlagi prejemkov vseh članov 
uprav, vključno s predsedniki. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih 
mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno zavarovalnico posebej.

Slika 51: Gibanje povprečnega mnogokratnika bruto prejemka člana uprave v 
primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenega v obdobju 2013 - 2015

Opomba: Povprečni prejemki članov uprav so izračunani na podlagi prejemkov vseh članov 
uprav, vključno s predsedniki. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih 
mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno zavarovalnico posebej.
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Celotni prejemki članov nadzornega sveta 
so sestavljeni iz:

 • plačila za opravljanje funkcije (osnovno 
plačilo za opravljanje funkcije, doplačilo 
za članstvo v komisijah nadzornega sveta, 
doplačilo zaradi posebnih obveznosti 
- predsedovanje nadzornemu svetu ali 
komisiji),

 • sejnine (nadomestilo za udeležbo na 
seji nadzornega sveta ali komisijah 
nadzornega sveta) in

 • stroški - povračila potnih stroškov (po 
svoji vsebini ne gre za plačilo članom 
nadzornega sveta, ampak potne stroške 
posameznih članov nadzornega sveta, 
ki jih zadevni člani nadzornega sveta kot 
strošek uveljavljajo šele s pritožbo na 
dohodninsko odločbo). 

Vsi zneski so predstavljeni na letni ravni.

5.1 Skupni prejemki nadzornih svetov – 
zavarovalnice
Skupni prejemki nadzornih svetov 
predstavljajo vse prejemke predsednika 
in članov nadzornega sveta ter vključujejo 
tudi stroške nadzornega sveta. Skupaj 
predstavljajo stroške nadzora v 
zavarovalnicah.

5 Prejemki članov 
nadzornih svetov - 
zavarovalnice 

Slika 52: Gibanje skupnih bruto prejemkov nadzornih svetov v obdobju 2013 – 
2015 v EUR

Opomba: Bruto prejemki nadzornih svetov vsebujejo tudi stroške.

Tabela 38: Povprečni skupni bruto prejemki nadzornih svetov po posameznih 
vrstah v obdobju 2013 – 2015 v EUR

Povprečni zneski sejnin 
nadzornih svetov

Povprečna plačila za 
opravljanje funkcije 

nadzornih svetov

Povprečna nadomestila 
stroškov nadzornih 

svetov

2013 41 500 14 986 6 304

2014 50 396 19 330 8 713

2015 40 552 10 786 10 399

Slika 53: Sestava povprečnih skupnih prejemkov nadzornih svetov v obdobju 2013 
– 2015 v odstotkih
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5.2 Prejemki članov nadzornih svetov – 
zavarovalnice
Bruto prejemki članov nadzornega sveta 
so izračunani iz celotnih prejemkov 
nadzornega sveta, torej predsednika NS in 
vseh njegovih članov.

V izračunih so vključeni tudi stroški 
nadzornega sveta, čeprav po svoji vsebini 
ne predstavljajo prejemkov članov 
nadzornih svetov.

Slika 54: Gibanje bruto prejemka člana nadzornega sveta v obdobju 2013 – 2015 v 
EUR

Opomba: Bruto prejemek člana nadzornega sveta vsebuje tudi stroške.
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5.2.1 Razmerja med prejemki članov 
uprav in prejemki članov nadzornih 
svetov – zavarovalnice

.

Tabela 39: Povprečni letni bruto prejemki članov uprav in povprečni letni bruto 
prejemek članov nadzornih svetov v obdobju 2013 - 2015 v EUR 

Povprečni bruto 
prejemek člana uprave

Povprečni bruto 
prejemek člana 

nadzornega sveta
Povprečni mnogokratnik

2013 143 639 8 153 16,8

2014 163 691 11 843 9,3

2015 143 749 10 635 10,5

Opomba: Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih mnogokratnikov, ki so 
izračunani za vsako posamezno zavarovalnico posebej

Slika 55: Gibanje mnogokratnika povprečnega prejemka članov uprav v primerjavi 
s povprečnim prejemkom članov nadzornega sveta v obdobju 2013 - 2015
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5.2.2 Razmerja med prejemki članov 
nadzornih svetov in plačami zaposlenih - 
zavarovalnice

Tabela 40: Razmerje letnih bruto prejemkov članov nadzornih svetov v primerjavi 
s povprečnimi plačami zaposlenih v obdobju 2013 - 2015

Povprečna bruto plača 
člana nadzornega sveta

Povprečna bruto plača 
na zaposlenega

Povprečni mnogokratnik 
bruto prejemka člana 

nadzornega sveta v 
primerjavi s povprečno 

bruto plačo zaposlenega

2013 8 153 28 337 0,3

2014 11 843 28 424 0,4

2015 10 635 29 852 0,3

Opomba: Povprečni prejemki članov nadzornih svetov so izračunani na podlagi prejemkov 
vseh članov nadzornih svetov, vključno s predsedniki. Bruto prejemki nadzornih svetov 
vsebujejo tudi stroške. Povprečni mnogokratnik predstavlja povprečje povprečnih 
mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno zavarovalnico posebej.

Slika 56: Gibanje mnogokratnika letnih bruto prejemkov članov nadzornih svetov 
v primerjavi s povprečnimi plačami zaposlenih v obdobju 2013 – 2015

Opomba: Povprečni prejemki članov nadzornih svetov so izračunani na podlagi prejemkov 
vseh članov nadzornih svetov, vključno s predsedniki. Povprečni mnogokratnik predstavlja 
povprečje povprečnih mnogokratnikov, ki so izračunani za vsako posamezno zavarovalnico 
posebej.
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6 Seznam zavarovalnic v 
vzorcu

Tabela 41: Seznam zavarovalnic v vzorcu

2013 2014 2015

Adriatic Slovenica X X X

ERGO Versicherung 
Aktiengesellschaft

X X X

GENERALI 
zavarovalnica

X X X

GRAWE 
zavarovalnica

X X X

Merkur 
zavarovalnica

X X X

Modra zavarovalnica X X X

Sava RE X X X

Vzajemna 
zdravstvena 
zavarovalnica

X X X

Zavarovalnica 
Maribor

X X X

Zavarovalnica Tilia X X X

Zavarovalnica Triglav X X X

Skupaj 11 11 11
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V razkritjih iz letnih poročil družb v 
opazovanem obdobju nismo zasledili 
nobene družbe, ki bi imela sprejeto 
politiko prejemkov uprav, ki bi jo 
potrdila skupščina in jo natančneje 
urejata Zakon o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) in Zakon o 
Slovenskem državnem holdingu 
(ZSDH-1).
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specializirana pa je za revizijo družb 
finančnega in proizvodnega sektorja 
ter za revidiranje večjih skupin podjetij. 
Trenutno je v postopku pridobivanja 
mednarodne licence pooblaščenega 
revizorja ACCA. Kot vodja revizijske ekipe 
na terenu sodeluje tako pri posebnih 
revizijah kot pri revizijah računovodskih 
izkazov.

Mag. Irena Prijović je generalna 
sekretarka Združenja nadzornikov 
Slovenije. Profesionalno se ukvarja s 
področjem korporativnega upravljanja. 
V okviru svojega dela se ukvarja s 
postavljanjem različnih priporočil dobre 
prakse korporativnega upravljanja, 
z raziskavami s tega področja, 
izobraževanjem in certificiranjem znanj 
za delovanje v nadzornih svetih. Dejavna 
je kot predavateljica in svetovalka s 
področja samoocenjenvanja nadzornih 
svetov. Je članica nadzornega sveta 
družbe Petrol d.d. Mednarodno je aktivna 
v okviru European Confederation of 
Directors’ Association in Svetovne banke.

O avtoricah

Mag. Barbara Žibret Kralj je članica 
uprave ter odgovorna partnerica družbe 
Deloitte za Slovenijo. Diplomirala je na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
kjer je tudi magistrirala. Izkušnje s 
področja financ je pridobivala na 
University of Glasgow. V revizijski družbi 
Deloitte je zaposlena 16 let. Že nekaj 
let sodeluje s Slovenskim inštitutom 
za revizijo pri izvajanju izobraževanj 
za pridobitev naziva pooblaščeni 
revizor, na področju izobraževanj pa 
tudi z Združenjem nadzornih svetov. 
Poleg revizije, kjer se specializira za 
področje svetovanja in posebnih revizij, 
je v družbi Deloitte odgovorna za 
številne izobraževalne projekte kot so 
Deloitte Akademija, interna in eksterna 
izobraževanja s področja revidranja, 
računovodenja, računovodskih 
standardov ter druga. Je tudi vodja 
iniciative SheXO, kluba poslovnih žensk. 

O mentorici
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Kontakt

mag. Barbara Žibret Kralj
odgovorna partnerica družbe Deloitte v 
Sloveniji
Tel. št. +386 31 602 595
E-naslov: bzibretkralj@deloittece.com

mag. Irena Prijović
generalna sekretarka ZNS
Tel. št. +386 41 361 059
E-naslov: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si 



Združenje nadzornikov Slovenije (www.zdruzenje-ns.si) je strokovna, 
nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in 
upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Združenje 
spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja 
in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj 
in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova 
znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom 
in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje. Od leta 2007 je član 
European Confederation of Directors’ Associations iz Bruslja in regijski partner 
IFC in Svetovne banke.

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, 
ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo 
njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben 
opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih 
družb članic je na voljo na http://www.deloitte.com/si 

Deloitte opravlja storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega 
svetovanja za javne in zasebne družbe iz različnih gospodarskih panog. Z 
globalno povezanim omrežjem družb članic v več kot 150 državah Deloitte ponuja 
prvovrstne zmogljivosti in izjemno kakovostne storitve ter strankam omogoča 
vpogled v kompleksne izzive, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju. Deloitte 
ima približno 225.000 strokovnjakov, zavezanih k zagotavljanju rezultatov, ki 
štejejo.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. 
(pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe 
Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve 
v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega 
svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več kot 100 
domačih in tujih strokovnjakov.
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