
Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v družbi Intereuropa d.d. Koper v letu 2020 

 

Prejemki članov uprave   

Ime in 
priimek 

Delovno 
mesto 

Osnovno 
plačilo  Spremenljivi prejemki 

Odpravnine v primeru 

nekrivdne razrešitve 

Marko 
Cegnar 

Predsednik 
uprave 

8.167,10 
 
  

Največ 30% izplačanih osnovnih 
plačil pred. uprave v poslovnem 
letu. 
 
Izplačilo 50% spremenljivega 
prejemka se odloži najmanj za 
dve leti. Če predsedniku uprave  
mandat poteče  pred potekom 
obdobja odloga izplačila,  je 
upravičen do izplačila 50% 
spremenljivega prejemka že ob 
izteku mandata. Če je bil 
predsednik uprave manj kot dve 
leti, mu 50 % spremenljivega 
prejemka ne pripada.   

3 mesečnih osnovnih 

plačil predsednika 

uprave  

Marko 
Rems 

Član 
uprave 7.350,39 

največ 30% izplačanih osnovnih 
plačil člana uprave v poslovnem 
letu 
 
izplačilo 50% spremenljivega 
prejemka se odloži najmanj za 
dve leti. Če članu uprave  
mandat poteče  pred potekom 
obdobja odloga izplačila,  je 
upravičen do izplačila 50% 
spremenljivega prejemka že ob 
izteku mandata. Če je bil član 
uprave manj kot dve leti, mu 
50% spremenljivega prejemka 
ne pripada.   

3 mesečnih osnovnih 

plačil člana uprave  

Matija 
Vojsk 

Član 
uprave do 
11.11.2020 7.350,39 

največ 30% izplačanih osnovnih 
plačil člana uprave v poslovnem 
letu 
izplačilo 50% spremenljivega 
prejemka se odloži najmanj za 
dve leti. Če članu uprave  
mandat poteče  pred potekom 
obdobja odloga izplačila,  je 
upravičen do izplačila 50% 
spremenljivega prejemka že ob 
izteku mandata. Če je bil član 
uprave manj kot dve leti, mu 
50% spremenljivega prejemka 
ne pripada.   

3 mesečne osnovnih 

plačil člana uprave 



 

 

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 (ZPPOGD) (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – 

ZDIJZ-C). Osnovne plače so  za poslovodnike Intereurope d.d. naslednje:  

● za predsednika uprave v višini petkratnika povprečne bruto  plače izplačane v Skupini PS v 

preteklem letu in   

● za člana uprave  v višini 90% plače predsednika uprave.  

Višino spremenljivega  prejemka določi nadzorni svet s sklepom po koncu posameznega poslovnega 

leta  in sicer najkasneje v roku meseca dni po potrditvi letnega poročila. Pri odločanju o priznanju in 

višini spremenljivega prejemka se upoštevajo merila uspešnosti, ki jih sprejme nadzorni svet.  

Druge pravice predsednika in članov uprave:  

-pravica in dolžnosti do strokovnega izobraževanja,  

-uporaba službenega vozila v privatne in službene namene,  

-pravica do vsakoletnega preventivnega zdravstvenega pregleda,  

-pravica do uporabe poslovne plačilne ali kreditne kartice za plačevanje službenih obveznosti doma 

in v tujini, za kritje stroškov reprezentance in drugih stroškov,   

-uporaba službenega GSM za službene in privatne namene,  

-pravica do zavarovanja odgovornosti,  

- nezgodno zavarovanje, - plačilo članarine za managerska stanovska združenja in klube ter pravica 

do dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

 

Izplačani neto prejemki članov uprave v letu 2020 

Ime in priimek Funkcija Neto prejemki v 
EUR 

Marko Cegnar Predsednik uprave 66.426 

Marko Rems Član uprave 60.337 

Matija Vojsk Član uprave od 1.01.2020 
do 11.11.2020 

54.858 

 SKUPAJ 181.621 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0880
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0279
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0876


Prejemki članov Nadzornega sveta   

Člani nadzornega sveta  družbe Intereuropa  d.d. Koper (v nadaljevanju  NS)  prejmejo osnovno 

plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. 

- predsednik NS je upravičen tudi do doplačila v višini  50 % osnovnega plačila za opravljanje 

funkcije člana NS (letna nagrada 16.500,00 eur) 

- podpredsednik/namestnik predsednika NS pa 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 prejme plačilo mesečnega pavšala 595,83  EUR bruto(letna nagrada 7.150,00 EUR)  

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  za člane Nadzornega sveta v Intereuropi d.d. v letu 2020 
 

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NETO PREJEMEK v EUR  

Mag. BORIS NOVAK  predsednik NS in član komis. za 
imenovanja in prejemke družbe 

14.946,05 

ANDREJ RIHTER namestnik pred. NS in pred. kom. za 
imenovanja in prejemke družbe 

13.131,95 

VINKO FILIPIČ  član NS in namestnik pred. revizijske 
komisije 

12.682,99 

MILAN PEROVIĆ član NS in predsednik revizijske 
komisije 

13.631,09 

TJAŠA BENČINA  član NS in član kom. za imenovanja in 
prejemke 

12.918,29 

ZLATKA ČRETNIK član NS in član rev. komisije 
 

14.668,50 

BARBARA GORJUP zunanja članica  revizijske komisije 5.857,10 

BARBARA NOSE do 
12.1.2020 

zunanja članica revizijske  komisije 770,81 

 SKUPAJ 88.606,78 

 
 



 


