
 

 

 

I. PREJEMKI POSLOVODNIH OSEB  

 

Osnovna plača se izplačuje v skladu z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih 
družbah v večinski lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 21/10, 8/11, 23/14 – ZDIJZ-C) in Uredbe 
o določitvi najvišjih razmerjih za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Ur. 
list RS, št. 34/10, 52/11). 

 

 

ime in priimek funkcija/nastop/prenehanje osnovna mesečna 
bruto plača 

bonitete 

Marijan PREŠEREN, 
univ. dipl. inž. grad.  

direktor 

1. 3. 2017 / 8. 10. 2023 

6.300,00 EUR 288,29 EUR 
v decembru 2020  

Eva HARTMAN,  
univ. dipl. prav.  

prokurist družbe 

1. 3. 2018 / 1. 3. 2022 

1.600,00 EUR / 

 

Direktor družbe je upravičen do spremenljivega prejemka v skladu z zakonom.  

 

Direktorju družbe pripada v primeru razrešitve odpravnina v višini 3 mesečnih bruto plač, ki jih je 
direktor prejemal zadnje tri mesec pred prekinitvijo, vendar samo v primeru, da se po prekinitvi ne 
zaposli v družbi ali Skupini DRI. Odpravnine ne prejme v primeru, da sam odpove pogodbo o 
zaposlitvi ali v primeru odpovedi iz razlogov, določenih v 1., 2. in 3. alinei 2. odst. 268. člena ZGD-
1.  

 

Prokuristka do odpravnine ni upravičena. 

 

Izplačani neto prejemki poslovodnih oseb v letu 2020: 

Ime in priimek  Neto izplačani prejemki v letu 2020 v EUR 

Marijan Prešeren, univ. dipl. inž. grad., direktor 46.287,59 

Eva Hartman, univ. dipl. prav., prokurist 13.964,16 

Skupaj neto izplačilo poslovodnim osebam v letu 

2020 
60.251,75 

 

 

 

 



 

 

II. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA  

 

Poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., je, kot edini družbenik družbe, sprejel sklep 
o višini prejemkov članov nadzornega sveta, ki so v celoti upoštevani in sicer:  

 

Osnovno plačilo za opravljanje funkcije – letno   5.200,00 EUR bruto 

 

Doplačila:  

• za predsednika nadzornega sveta    50 % osnovnega plačila   
• za namestnika predsednika nadzornega sveta   10 % osnovnega plačila 

• za člane komisij       25 % osnovnega plačila 
• za predsednika komisije      50 % doplačila za opravljanje  

                                                                                    funkcije člana komisije  
• za namestnika predsednika komisije    10 % doplačila za opravljanje  

                                                                                   funkcije člana komisije 

Dogovorjeno letno osnovno plačilo se mesečno izplačuje po dvanajstinah, v višini, kot je razvidno iz 
preglednice, podane v nadaljevanju.  

 

Sejnine:  

• za redne seje nadzornega sveta  150,00 EUR bruto 
• za korespondenčne seje    80 % sejnine za redno sejo (120,00 EUR bruto) 
• za seje komisij      80 % sejnine za redno sejo (120,00 EUR bruto) 

 

Član nadzornega sveta je upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin (bodisi iz 
naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta) ne doseže 50 % 
osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana.  

Posamezni član komisije nadzornega sveta je v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila 
doplačil, vse dokler skupni znesek doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za 
opravljanje funkcije.  

Povračilo materialnih stroškov je v višini, kot to določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi 
z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS št. 140/2006 in 
76/2008). 

Člani nadzornega sveta niso upravičeni do odpravnine.  

 

 



 

 

 

Nadzorni svet, dogovorjena višina osnovnega plačila mesečno in izplačani prejemki v letu 2020:  

 

ime in priimek funkcija nastop/prenehanje 
funkcije 

bruto mesečno 
osnovno plačilo 
v EUR 

bruto prejemki 
v letu 2020 

neto prejemki v 
letu 2020 

Klemen Grebenšek  predsednik nadzornega sveta  1. 6. 2018 / 31. 5. 2022 650,00 8.370,00 6.087,43 

Borut Žličar  podpredsednik nadzornega sveta 1. 6. 2018 / 31. 5. 2022 476,67 6.290,04 4.574,71 

Saša Kovačič  član nadzornega sveta  1. 6. 2018 / 31. 5. 2022 433,33 5.769,96 4.196,47 

 

 

Ljubljana, dne 10. 2. 2021 


