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V spodnjih tabelah so prikazane informacije javnega značaja v zvezi s člani organa upravljanja in člani 

nadzornega organa, ki vsebujejo informacije o višini prejemkov in bonitet teh oseb. Vsi zneski v spodnjih 

tabelah so navedeni v bruto zneskih v EUR.  

A) Uprava družbe 

v EUR 

Ime, priimek 
Dogovorjena višina mesečnih 

prejemkov 

Dogovorjena 

višina 

odpravnine 

Skupna 

višina bruto 

izplačanih 

prejemkov v 

letu 2022 

Skupna 

višina 

bonitet v letu 

2022 

Borut Jamnik 

Fiksni del prejemkov: 13.205 

Letni variabilni del prejemkov 

znaša do 24,91 odstotkov letne 

osnovne bruto plače v 

preteklem letu. 

do 6 povprečnih 

bruto osnovnih 

plač v preteklem 

letu 

159.336 2.517 

mag. Matija Debelak 

Fiksni del prejemkov: 12.545 

Letni variabilni del prejemkov 

znaša do 24,91 odstotkov letne 

osnovne bruto plače v 

preteklem letu. 

Do 6 povprečnih 

bruto osnovnih 

plač v preteklem 

letu 

150.990 714 

Boštjan Vovk 

Fiksni del prejemkov: 12.545 

Letni variabilni del prejemkov 

znaša do 24,91 odstotkov letne 

osnovne bruto plače v 

preteklem letu. 

do 6 povprečnih 

bruto osnovnih 

plač v preteklem 

letu 

154.272 309 

Bonitete: 

Predsednik uprave, Borut Jamnik, uporablja v službene in zasebne namene službeno vozilo v lasti Modre 

zavarovalnice, d. d., znamke Honda CR-V Elegance, 2.2, leto izdelave 2015. Nabavna vrednost vozila je 

na dan 5. 10. 2016 znašala 24.250 EUR, knjigovodska vrednost vozila znaša na dan 31. 12. 2022 967 EUR.  

Član uprave, mag. Matija Debelak, uporablja v službene in zasebne namene službeno vozilo v lasti Modre 

zavarovalnice, d. d., znamke Honda Accord, leto izdelave 2009. Odkupna cena vozila je ob izčlenitvi Modre 

zavarovalnice, d. d., od Kapitalske družbe, d. d., oktobra 2011 znašala 15.000 EUR. Knjigovodska vrednost 

vozila znaša na dan 31. 12. 2022 0 EUR. 

Vsi člani uprave so vključeni v kolektivno nezgodno zavarovanje in kolektivno zavarovanje specialističnega 

ambulantnega zdravljenja, za kar plačujejo mesečno boniteto.  

B) Nadzorni svet družbe 

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

družbe znaša 275,00 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo nadzornega sveta znaša 80 odstotkov 

sejnine. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 

10.450 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do 



 
 

 

doplačila v višini 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, 

podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 odstotkov osnovnega 

plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 

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

komisije znaša 80 odstotkov višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za 

korespondenčno sejo komisije nadzornega sveta znaša 80 odstotkov sejnine. Člani komisije nadzornega 

sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 odstotkov 

višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen 

tudi do dodatnega doplačila v višini 50 odstotkov doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega 

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

člana komisije nadzornega sveta. 

Posamezni član nadzornega sveta je 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 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana 

nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.  

Ime, priimek 
Skupna višina bruto izplačanih prejemkov v letu 

2022 (v EUR) 

Marko Cvetko 13.561 

Bachtiar Djalil 14.057 

Roman Jerman 13.174 

Dragan Martinović (zunanji član revizijske komisije NS) 4.189 

Janez Prašnikar 18.649 

Branimir Štrukelj 13.970 

Bojan Zupančič 16.759 

 


