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Ime in priimek 
 

Funkcija Nastop funkcije 
Dogovorjena 
višina mesečnih 
prejemkov bruto 

Dogovorjena višina 
odpravnine bruto 

Skupna višina neto izplačanih 
prejemkov v preteklem letu* 

dr. Tomaž Vidic 
predsednik 
uprave 

predsednik uprave za dobo 
treh (3) mesecev: 
od 13. 1. 2016 do 12. 4. 
2016 določen čas; 
predsednik uprave za čas 
trajanja mandata: 
od 13. 4. 2016 do 9. 7. 
2020 

    5.901,18 EUR 

Vili Žavrlan član uprave 

član uprave za čas mandata 
poslovodne osebe, in sicer 
od 7. 10. 2016 do 9. 7. 
2020 

    6.457,67 EUR 

Rožle Podboršek 
član uprave - 
delavski 
direktor 

član uprave - delavski 
direktor  
od 9. 5. 2019 

Osnovno bruto plačilo 
za leto 2022 znaša 
9.348,28 EUR. 

Šest (6) osnovnih 
mesečnih plačil člana 
uprave-delavskega 
direktorja v primeru 
predčasne razrešitve ali 
predčasne prekinitve 
pogodbe.                                                                                     

68.165,74 EUR 

 

 Informacije o višini prejemkov članov Uprave DARS, d. d. 



  

 
 

                                                                                                                             S T R A N        2 OD 2  
 

mag. Valentin Hajdinjak 
predsednik 
uprave 

od 10. 7. 2020 dalje 
Osnovno bruto plačilo 
za leto 2022 znaša 
11.685,35 EUR. 

Šest (6) osnovnih 
mesečnih plačil 
predsednika uprave v 
primeru predčasne 
razrešitve ali predčasne 
prekinitve pogodbe. 

67.846,79 EUR 

mag. Romana Fišer članica uprave od 10. 7. 2020 dalje 
Osnovno bruto plačilo 
za leto 2022 znaša 
11.685,35 EUR. 

Šest (6) osnovnih 
mesečnih plačil člana 
uprave v primeru 
predčasne razrešitve ali 
predčasne prekinitve 
pogodbe. 

70.068,06 EUR 

dr. Peter Gašperšič član uprave od 10. 7. 2020 dalje 
Osnovno bruto plačilo 
za leto 2022 znaša 
11.685,35 EUR. 

Šest (6) osnovnih 
mesečnih plačil člana 
uprave  v primeru 
predčasne razrešitve ali 
predčasne prekinitve 
pogodbe. 

78.296,90 EUR 

Boštjan Rigler  član uprave od 10. 7. 2020 dalje 
Osnovno bruto plačilo 
za leto 2022 znaša 
11.685,35 EUR. 

Šest (6) osnovnih 
mesečnih plačil člana 
uprave  v primeru 
predčasne razrešitve ali 
predčasne prekinitve 
pogodbe. 

71.266,15 EUR 

 
* Vključujoč spremenljivi prejemek, povračila stroškov za prehrano, dodatno pokojninsko zavarovanje in odpravnino. Prejemki se nanašajo na poslovno leto 2021, del je bil izplačan v letu 2022. 


