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PREJEMEK POSLOVODNEGA ORGANA V LETU 2019 

Ime in priimek 
Osnovna mesečna 

bruto plača (v EUR) 

Spremenljivi del 

plače 

Odpravnina v primeru 

nekrivdne razrešitve 

Milan Žnidaršič, dipl. inž. grad. 5.001,00 
do 10 % osnovne 

plače 

šestkratno osnovno 

mesečno plačilo 

Osnovna plača se izplačuje skladno z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 

v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in naslednji; 

v nadaljevanju: ZPPOGD) ter na podlagi Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine 

spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 in naslednji), in sicer v višini trikratnika povprečne 

bruto plače v Javnem podjetju Komunala Trbovlje, d. o. o., pri čemer so vsi dodatki (dodatek za delovno dobo, 

ipd.) že vključeni v osnovno plačilo. 

Spremenljivi del plače se prav tako izplačuje na podlagi zgoraj navedenega zakonskega in podzakonskega 

predpisa, pri čemer nadzorni svet določi, na osnovi sprejetih meril, ki odražajo izpolnjevanje zastavljenih 

poslovnih usmeritev, spremenljivi prejemek v razponu od 0 do 10 odstotkov izplačanih osnovnih plač v letu, 

za katerega se spremenljivi del obračunava.  

Organ poslovodstva ima boniteto za sklenjeno življenjsko in nezgodno zavarovanje.  

Izplačana neto plača poslovodnega organa v letu 2019 

Ime in priimek 
Neto izplačana plača v letu 2019 

(v EUR) 

Milan Žnidaršič, dipl. inž. grad. 35.447,48 

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA 

Prejemki članov nadzornega sveta v Javnem podjetju Komunala Trbovlje, d. o. o., se izplačujejo skladno s 

Priporočili glede nagrajevanja članov organov nadzora v gospodarskih družbah v zvezi z omejevanjem učinkov 

finančne krize z dne 6. 1. 2011 (številka: 10007-1/2011/2) in sicer bruto sejnina za predsednika nadzornega 

sveta v višini 208,65 EUR in bruto sejnina za člana v višini 146,05 EUR. 

Člani nadzornega sveta in izplačani neto prejemki v letu 2019 

Ime in priimek Funkcija 

Tomaž Trotovšek predsednik nadzornega sveta 

Andrej Šinkovec  podpredsednik nadzornega sveta 

Maja Hvala članica nadzornega sveta 

Janez Žlak član nadzornega sveta 

Edvard Jug član nadzornega sveta 

Vlasta Medvešek Crnkovič članica nadzornega sveta 

 

V letu 2019 so bili vsem članom nadzornega sveta skupaj izplačani neto prejemki v znesku 4.673,73   

EUR.  

Zneski neto izplačila izhajajo iz računovodskih podatkov Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., in ne 

predstavljajo dejanskih vrednosti neto izplačil, ker se le-te lahko povzemajo iz letnega obračuna dohodnine 

posameznega člana – davčnega zavezanca. 


