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Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe  2.006.417,96 EUR 

 

 
 

Ptuj, dne 14. 2. 2022 

 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. v skladu z dvanajstim odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu 

do informacij javnega značaja, objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega sveta in 

njihovih komisij. 

 

 

PREJEMKI POSLOVODSTVA V LETU 2021 

 

Uprava Osebno 

ime 

Dogovorjena 

višina 

mesečnih 

prejemkov 

bruto v EUR 

Dogovorjeni 

znesek 

odpravnine 

bruto v EUR 

Mesečni 

prejemki in 

odpravnina 

dogovorjena 

v pogodbi 

Skupna višina izplačanih 

prejemkov v letu 2021 

 

Direktor 

 

mag. Janko 

Širec 

od 1. 1. 2021: 

5.237,00 

 

od 1.1.2022: 

5.913,66 

6-kratnik 

osnovne 

mesečne 

plače 

Pogodba o 

zaposlitvi z 

dne 

10.10.2018 z 

aneksi  

70.475,65  EUR (bruto) 

 

41.974,09  EUR (neto) 

 

 

 

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA ORGANA IN ČLANOV REVIZIJSKE KOMISIJE V LETU 2021  

 

DOGOVORJENI PREJEMKI 

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni s sklepom 18. seje Skupščine družbe Komunalno 

podjetje Ptuj d.d. z dne 26. 7. 2012. 

 

Skupščina  je v skladu z 284. členom Zakona o gospodarskih družbah določila sejnino članom 

nadzornega sveta, za predsednika Nadzornega sveta bruto 260,00 EUR, za člane Nadzornega 

sveta bruto 200,00 EUR, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne 

seje. V skladu s predpisi se predsedniku in članom nadzornega sveta povrnejo materialni 

stroški (dnevnice in prevozni stroški). 

 

 

 



 

V skladu s sklepom skupščine z dne 1. 7. 2020 prejme predsednik revizijske komisije za 

udeležbo na seji sejnino v višini 80% (bruto) sejnine določene za udeležbo na seji za 

predsednika nadzornega sveta. Člani revizijske komisije za udeležbo na seji prejmejo sejnino v 

višini 80% (bruto) sejnine  določene za udeležbo na seji za posameznega člana nadzornega 

sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Članom revizijske komisije 

se povrnejo materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški). 

 

V skladu s sklepom nadzornega sveta z dne 12. 11. 2021 zunanji član revizijske komisije za 

udeležbo na seji prejme isto sejnino kot predsednik revizijske komisije. Zraven sejnine zunanji 

član prejme še dodatek na sejo, ki ga bo nadzorni svet določil z dodatnim novim sklepom. 

 
 
SKUPNA VIŠINA PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN ČLANOV REVIZIJSKE 

KOMISIJE V LETU 2021 
 

 

Ime in priimek ter 

funkcija 

Vrsta prejemka bruto  

v EUR 

neto  

v EUR 

Magdalenc Marija 

predsednica NS in RK 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

iz naslova članstva v revizijski komisiji 

1820,40 

 

166,00 

1323,63 

 

121,02 

Cestnik Matevž 

namestnik predsednice 

NS in član RK 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

iz naslova članstva v revizijski komisiji 

1400,00 

 

128,00 

1018,22 

 

93,09 

Šamprl Valerija 

članica NS 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

1400,00 1018,22 

Toplak Matej  

član NS 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

1400,00 1018,22 

Trunk Andrej  

član NS do 29.10.2021 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

1000,00 727,30 

Krojsl Marjan 

član NS do 29.10.2021 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

1000,00 727,30 

Brmež Franc  

član NS od 30.10.2021 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

400,00 290,92 

Fajt Rajko 

član NS od 30.10.2021 

iz naslova opravljanja člana nadzornega 

sveta  

400,00 290,92 

Branka Neffat 

zunanja članica RK 

iz naslova članstva v revizijski komisiji 128,00 93,09 

 


