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izplačanih 

prejemkov v letu 

2019

Peter Tomšič

Bruto plača, ki je sestavljena iz osnovnega plačila in 

spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja 

(spremenljivi prejemek). Osnovno plačilo znaša 5-

kratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah 

SMK, ki imajo sedež v RS, v preteklem poslovnem 

letu. Vsi dodatki so že vključeni v osnovno plačilo (npr. 

dodatek za delovno dobo ipd.). Spremenljivi prejemek 

znaša največ 30 % izplačanih osnovnih plačil 

predsedniku uprave v posameznem poslovnem letu in 

je odvisen od poslovnih rezultatov glede na kriterije, 

določene v pogodbi o zaposlitvi. 

6-kratnik osnovnega mesečnega 

plačila 47.782,25 EUR 

Marko Ručigaj

Bruto plača, ki je sestavljena iz osnovnega plačila in 

spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja 

(spremenljivi prejemek). Osnovno plačilo znaša 5-

kratnik povprečne mesečne bruto plače, izplačane v 

družbah SMK, ki imajo sedež na območju RS, v 

preteklem poslovnem letu. Vsi dodatki (npr. dodatek 

za delovno dobo ipd.) so že vključeni v osnovno plačilo. 

Spremenljivi prejemek znaša največ 30 % izplačanih 

osnovnih plačil članu uprave v posameznem 

poslovnem letu in je odvisen od poslovnih rezultatov 

glede na kriterije, določene v pogodbi o zaposlitvi.                                    

6-kratnik osnovnega mesečnega 

plačila 57.089,96 EUR 

Andrej Božič

mesečni pavšal za članstvo v NS, mesečni pavšal za 

člansko delo v KZP + sejnine po spodnji tabeli                                                   / 11.333,80 EUR 



Žiga Gregorinčič

mesečni pavšal za namestnika predsednika v NZ, 

mesečni pavšal za delo predsednika v RK, mesečni 

pavšal za delo predsednika v KZP + sejnine po spodnji 

tabeli                    / 15.160,37 EUR

Duško Kos

mesečni pavšal za članstvo v NS, mesečni pavšal za 

člansko delo v RK + sejnine po spodnji tabeli                    / 11.781,82 EUR

Mihael Kovač

mesečni pavšal za članstvo v NS + mesečni pavšal za 

člansko delo v KZP + sejnine po spodnji tabeli                    / 11.653,82 EUR

Petra Novak

mesečni pavšal za članstvo v NS od 1.1.2019 do 

14.1.2019 + sejnine po spodnji tabeli                    / 1.086,05 EUR

Matej Pirc

mesečni pavšal za predsednika v NS,  mesečni pavšal za 

delo člana v KZP  + sejnine po spodnji tabeli                    / 15.275,39 EUR

Sašo Susman

mesečni pavšal za članstvo v NS od  21.1.2019 dalje + 

sejnine po spodnji tabeli                    / 8.056,06 EUR

Darinka Virant

mesečni pavšal za članstvo v RK  + sejnine po spodnji 

tabeli                    / 2.498,74 EUR

SMK = Skupina 

Mladinska knjiga

RS = Republika Slovenija

RK = revizijska komisija

letni pavšal mesečni pavšal sejnine za seje

sejnina za 

korespondenčno 

sejo

nadzorni svet - član 10.650,00 887,50 275,00 220,00

KZP = komisija za prestrukturiranje

NS = nadzorni svet

Dogovorjeno plačilo za člane organa nadzora (bruto v EUR)



nadzorni svet - 

predsednik 15.975,00 1.331,25 275,00 220,00

nadzorni svet - 

namestnik predsednika 11.715,00 976,25 275,00 220,00

plačilo za delo v komisji - 

član 2.662,50 221,88 220,00 176,00

plačilo za delo v komisji - 

predsednik 3.993,75 332,81 220,00 176,00

plačilo za delo v komisji - 

namestnik predsednika 0,00 0,00

omejitev pavšala na 

letni ravni - samo znesek 

pavšala iz naslova 

komisij (brez NS) 5.325,00

omejitev sejnin na letni 

ravni - nadzorni svet in 

vse komisije 7.987,50


