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Prejemki članov uprave Intereurope d.d. 
 
Ime in priimek Funkcija Osnovna bruto 

plača v EUR  
(od 13.2.2020) 

Spremenljivi prejemki Odpravnine v 
primeru nekrivdne 

razrešitve 
Marko Cegnar Predsednik 

uprave 
9.367,62 do 30% letne plače 

 
50% izplačila se odloži 
za najmanj dve leti. Če 
predsedniku uprave 
poteče mandat pred 
potekom obdobja odloga 
izplačila, se izplača 50% 
dodatka ob izteku 
mandata. Če je bil 
predsednik uprave manj 
kot 2 leti, mu 50% 
spremenljivega prejemka 
ne pripada 

3 mesečnih bruto 
plač  

Marko Rems Član uprave 8.430,86 do 30% letne plače 
 
50% izplačila se odloži 
za najmanj dve leti. Če 
članu uprave poteče 
mandat pred potekom 
obdobja odloga izplačila, 
se izplača 50% dodatka 
ob izteku mandata. Če je 
bil član uprave manj kot 2 
leti, mu 50% 
spremenljivega prejemka 
ne pripada 

3 mesečnih bruto 
plač  

Matija Vojsk Začasni član 
uprave 

8.425,75 do 25% letne plače 
 
50% izplačila se odloži 
za najmanj dve leti. Če 
začasnemu članu uprave 
poteče mandat pred 
potekom obdobja odloga 
izplačila, se izplača 50% 
dodatka ob izteku 
mandata. Če je bil 
začasni član uprave manj 
kot 2 leti, mu 50% 
spremenljivega prejemka 
ne pripada 

3 mesečne bruto 
plače 

 
Osnovne plače se izplačujejo skladno s pogodbami o zaposlitvi, ki so skladne z določili Zakona o 
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS 21/2010).  
 
Spremenljivi prejemek določi nadzorni svet enkrat letno po sprejetju revidiranega letnega poročila. 
Spremenljivi prejemek se določi v skladu s Pravilnikom o nagrajevanju uspešnosti dela uprave.  
 
Kot boniteto imajo člani uprave v uporabi službeni avtomobil za službene in privatne namene,  uporabo 
službenega GSM aparata za službene in privatne namene, povračilo stroškov reprezentance, 
vsakoletni preventivni zdravstveni pregled za predsednika in člana uprave in razširjeni zdravniški 
pregled enkrat na dve leti za začasnega člana uprave, nezgodno zavarovanje, plačilo članarine za 
managerska stanovska združenja in klube ter zavarovanje odgovornosti. 
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Izplačani neto prejemki članov uprave v letu 2019 
 

Ime in priimek Funkcija Neto prejemki v EUR 
Marko Cegnar Predsednik uprave - od 12.11.2019 

 
Član uprave - do 11.11.2019 

78.556 

Marko Rems Član uprave 74.480 

Matija Vojsk Začasni član uprave - od 12.11.2019 3.100 

Ernest Gortan 
 

Predsednik uprave - do 11.11.2019 86.872 

 SKUPAJ 243.007 
 
 

 
Prejemki članov nadzornega sveta Intereurope d.d. 
 
Osnovno plačilo:  
Člani nadzornega sveta (NS) Intereurope d.d. prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 
11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. 
 
Funkcijski dodatki: 

- predsednik NS je upravičen do doplačila v višini  50 % osnovnega plačila za opravljanje 
funkcije člana NS (letna nagrada 16.500,00 EUR),  

- podpredsednik/namestnik predsednika NS je upravičen do doplačila v višini 10 % osnovnega 
plačila za opravljanje funkcije člana NS (letna nagrada 12.100,00 EUR), 

- člani komisij NS prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije 
znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, 

- predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za 
opravljanje funkcije člana komisije NS, 

- podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 %  doplačila za 
opravljanje funkcije člana komisije NS. 
 

Zunanja članica revizijske komisije ni upravičena do osnovnega plačila in funkcijskega dodatka, 
temveč do mesečnega pavšala v višini 595,83 EUR bruto (letna nagrada 7.150,00 EUR).  
 
Povračilo materialnih stroškov: 
Člani NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo 
v zvezi z njihovim delom v NS, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v 
zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 
 
Sejnine:  

- za redne seje nadzornega sveta: 275,00 EUR bruto,  
- za korespondenčne seje nadzornega sveta: 220,00 EUR bruto (80% sejnine za redno sejo),  
- za seje revizijske komisije in komisije za imenovanje in prejemke : 220,00 EUR bruto (80% 

sejnine    za redno sejo),  
- za korespondenčno sejo komisij : 176,00 EUR bruto (80% za redno sejo komisij). 

 
 
Izplačani neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2019 
 

Ime in priimek Funkcija Neto prejemek 
Vojko Čok  predsednik NS in član komis. za 

imenovanja in prejemke družbe   
18.091,22 

Tjaša Benčina namestnica pred. NS in član kom. za 
imenovanja in prejemke družbe 

14.648,68 

Rok Rape  član NS in namestnik pred. revizijske 
komisije 

15.633,23 
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Matija Vojsk član NS in predsednik revizijske 
komisije 

15.871,77 

Zlatka Čretnik  član NS in član revizijske komisije 16.662,75 

Jure Fišer  član NS in predsednik kom. za 
imenovanje in prejemke družbe  
- do 19.6.2019 

9.797,18 

Jože Golobič  član NS in pred. komisije za 
imenovanja in prejemke družbe 
- od 27.6.2019 

5.852,58 

Barbara Nose zunanji član revizijske komisije  7.469,99 

 SKUPAJ 104.027,40 
 
 


