
Komunala Kranj d.o.o. skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o informacijah 

javnega značaja objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa 

za leto 2019 

 

Uprava/ 

poslovodja 
Osebno ime 

Dogovorjena višina 

bruto mesečnih 
prejemkov 

Dogovorjena 

višina 
odpravnine 

Skupna višina 
neto 

izplačanih 
prejemkov v 

letu 2019 

Direktor 
01.01.2019 -

30.06.2019 

Marko Kocjančič 

Osnovno plačilo 

direktorja se določi v 
višini povprečne bruto 

plače na zaposlenega 
v javnem podjetju v 

preteklem poslovnem 

letu, pomnožene z 
mnogokratnikom 3 

 

Direktorju pripada 
odpravnina v višini 

največ 
šestkratnega 

osnovnega 
mesečnega plačila 

direktorja. Višina 

odpravnine se 
določi s sklepom 

skupščine javnega 
podjetja 

Plača 28.606,69 
EUR 

Povračila 
stroškov: 

1.380,86 EUR, 

Dod.pok.zav: 
210,00 EUR 

Odpravnina: 
28.606,68 EUR 

Odškodnina 

neizk.dopust: 
657,62 EUR 

Regres: 525,00 
EUR 

 

 
Direktor – 

v.d. 
16.05.2019 -

20.10.2019 

 

 
 

 
Mojca Košir Štojs  

 

Osnovno plačilo v.d. 
direktorice se določi v 

višini povprečne bruto 
plače na zaposlenega 

v javnem podjetju v 

preteklem poslovnem 
letu, pomnožene z 

mnogokratnikom 3 
 

 

 
Ni bila dogovorjena 

Plača 24.460,78 

EUR 
Povračila 

stroškov: 
1.449,88 EUR, 

Dod.pok.zav: 

210,00 EUR 
Regres: 437,50 

EUR 

 

 
 

 
 

 

Direktor 
21.10.2019 

dalje 

 

 
 

 
 

 

 
Matjaž Berčon 

 

 
 

 
Osnovno plačilo 

direktorja se določi v 

višini povprečne bruto 
plače na zaposlenega 

v javnem podjetju v 
preteklem poslovnem 

letu, pomnožene z 

mnogokratnikom 3. 
 

V primeru 

odpoklica 
direktorju pripada 

odpravnina v višini 
največ 

šestkratnega 

osnovnega 
mesečnega plačila 

direktorja.  V 
primeru odpovedi 

iz poslovnega 

razloga ali razloga 
nesposobnosti 

direktorju pripada 
odpravnina skladno 

z določili ZDR-1. 
Višina odpravnine 

se določi s sklepom 

skupščine javnega 
podjetja. 

 

 
 

 
Plača 11.334,07 

EUR 

Povračila 
stroškov: 

620,81 EUR, 
Regres: 175,00 

EUR 

 



 

Skupna višina prejemkov članov skupščine 

 v letu 2019 

 

Uprava/poslovodja Osebno ime Bruto višina sejnine 

Skupna višina 

neto izplačanih 
prejemkov v letu 

2019 

Član skupščine 
 

Katarina Blažič 
160,00 € bruto/koresp. sejo 
200,00 € bruto/redno sejo 

698,20 EUR 

Član skupščine 
 

Florijan Bulovec  
160,00 € bruto/koresp. sejo 
200,00 € bruto/redno sejo 

581,84 EUR 

Član skupščine 

 
Aleš Puhar 

160,00 € bruto/koresp. sejo 

200,00 € bruto/redno sejo 
727,27 EU7R 

Član skupščine 
 

Jurij Markič 
160,00 € bruto/koresp. sejo 
200,00 € bruto/redno sejo 

261,82 EUR 

Po pooblastilu člana 
skupščine Jurija 

Markiča 

Mojca Markič 
160,00 € bruto/koresp. sejo 

200,00 € bruto/redno sejo 
290,92 EUR 

Po pooblastilu člana 
skupščine Jurija 

Markiča 

 
Iztok Tonejec  

160,00 € bruto/koresp. sejo 

200,00 € bruto/redno sejo 

 
290,92 EUR 

Član skupščine 
 

Marko Bohinec  160,00 € bruto/koresp. sejo 
200,00 € bruto/redno sejo 

145,46 EUR 

Član skupščine 

 

Zdravko Cankar  160,00 € bruto/koresp. sejo 

200,00 € bruto/redno sejo 

552,74 EUR 

Po pooblastilu člana 

skupščine Zdravka 

Cankarja 

Peter Hkavc  
160,00 € bruto/koresp. sejo 
200,00 € bruto/redno sejo 

 

145,46 EUR 

Član skupščine 

 

Jan Hlade  160,00 € bruto/koresp. sejo 

200,00 € bruto/redno sejo 

145,46 EUR 

Član skupščine Jure Narobe  160,00 € bruto/koresp. sejo 
200,00 € bruto/redno sejo 

698,20 EUR 

Predsednik skupščine Zoran Stevanović  208,00 € bruto/koresp. sejo 

260,00 € bruto/redno sejo 

907,65 EUR 

Predsednik skupščine 

 

Igor Velov  208,00 € bruto/koresp. sejo 

260,00 € bruto/redno sejo 

378,18 EUR 

 

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. skupščina 

opravlja nadzor nad vodenjem poslov javnega podjetja. 

 


