
Informacije javnega značaja o upravi in članih nadzornega sveta SID banke, d.d., Ljubljana

Ime, priimek Funkcija
Dogovorjena višina 

mesečnih prejemkov v 
bruto znesku

Neto prejemki 
(vključujoč povračila) 
izplačani v letu 2015

mag. Sibil Svilan predsednik uprave 14.024,16 84.121,24

mag. Jožef Bradeško član uprave 12.621,74 81.501,77

Monika Pintar Mesarič predsednica nadzornega sveta 2.583,33 25.537,94

predsednica komisije za imenovanja in prejemke

Martin Jakše član nadzornega sveta do 26. 3. 2015 1.937,50 3.906,25

predsednik revizijske komisije do 26. 3. 2015

Janez Tomšič namestnik predsednice nadzornega sveta 1.743,75 18.570,49

namestnik predsednice komisije za imenovanja in prejemke 

mag. Marjan Divjak član nadzornega sveta 2.260,42 21.344,76

namestnik predsednika revizijske komisije do 2. 4. 2015

predsednik revizijske komisije od 2. 4. 2015

član komisije za tveganja do 8. 11. 2015

namestnik predsednika komisije za tveganja od 8. 11. 2015

mag. Leo Knez član nadzornega sveta 2.260,42 19.877,27

član revizijske komisije do 2. 4. 2015

namestnik predsednika revizijske komisije od 2. 4. 2015

namestnik predsednika komisije za tveganja do 8. 11. 2015

predsednik komisije za tveganja od 8. 11. 2015

Štefan Grosar član nadzornega sveta 1.614,58 15.699,73

član revizijske komisije od 24. 7. 2015 

mag. Anton Rop član nadzornega sveta do 11. 9. 2015 1.937,50 10.579,71

predsednik komisije za tveganja od 24. 7. 2015 do 10. 9. 2015

mag. Boris Škapin član nadzornega sveta od 2. 7. 2015 1.614,58 7.980,38

član komisije za imenovanja in prejemke od 24. 7. 2015

Dogovorjena višina odpravnine za predsednika in člana uprave je 6 kratnik zadnjega osnovnega mesečnega plačila (če z banko ne sklene nove 
pogodbe o zaposlitvi).

Dogovorjena višina mesečnih prejemkov za člane nadzornega sveta vključuje mesečno plačilo za opravljanje funkcije. Poleg plačila za opravljanje 
funkcije pripada članom nadzornega sveta tudi sejnina za udeležbo na seji in povračilo stroškov. Sejnina za udeležbo na redni seji nadzornega 
sveta za posameznega člana znaša 275,00 EUR bruto, sejnina za dopisno sejo znaša 80 % sejnine za redno sejo. Člani komisij za udeležbo na 
redni ali dopisni seji komisije prejmejo sejnino v višini 80 % sejnine za redno sejo nadzornega sveta. 


