
Informacije javnega značaja (10.A člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek) 

Poslovodja Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 
2020 (neto EUR) 

Vršilec dolžnosti 
direktorja 
od 2. 3. 2015 do 
5. 3. 2015 
 
Direktor 
od 6. 3. 2015 do 
30. 9. 2020 

Gregor 
KLEMENČIČ 

Osnovno plačilo se določi v višini povprečne 
bruto plače zaposlenih v družbi v preteklem 
poslovnem letu, pomnožene z 
mnogokratnikom 2,583.  
 
Osnovno izplačilo se direktorju vsako 
poslovno leto uskladi glede na izračun 
povprečne bruto plače izplačane zaposlenim 
v družbi Komunala Novo mesto d.o.o. za 
preteklo leto. 

V primeru razrešitve brez utemeljenega 
razloga pripada direktorju odpravnina v 
višini 6-kratnega zneska zadnje mesečne 
plače. 

 
V primeru sporazumnega prenehanja 
mandata pred iztekom roka, za katerega je 
bil imenovan oz. v primeru prenehanja 
mandata na željo direktorja, se direktorju 
odpravnina ne izplača. 

 
V primeru prenehanja mandata in 
delovnega razmerja zaradi upokojitve, 
pripada direktorju odpravnina v višini 6-
kratnega zneska zadnje plače. 

 
V primeru, da direktorju predčasno preneha 
mandat zaradi razlogov določenih v zakonu 
in družbeni pogodbi in je za čas mandata 
razporejen na drugo delovno mesto z nižjo 
plačo, ima še 6 mesecev pravico prejemati 
plačo izplačano za zadnji mesec pred 
prenehanjem mandata. V tem primeru se 
odpravnina direktorju ne izplača. 

 

Bruto plača: 57.836,98 EUR (v bruto je tudi 
znesek v višini  6.081,74 - spremenljivi prejemek) 

 
Regres: 1.050,00 EUR 

 
Bonitete: 2.263,56 EUR 

 
Nadomestilo za neizrabljen dopust: 1.665,44 
EUR 

 
Malica: 1.006,34 EUR 

 
Dodatno pok. zavarovanje: 
2.114,28 EUR 

 

Vršilec dolžnosti 
direktorja 
od 1. 10. 2020 do 
28. 2. 2021 

Janez BAUER Osnovno plačilo se določi v višini povprečne 
bruto plače zaposlenih v družbi v preteklem 
poslovnem letu, pomnožene z 
mnogokratnikom 2,2459.  
 
Osnovno izplačilo se direktorju vsako 
poslovno leto uskladi glede na izračun 
povprečne bruto plače izplačane zaposlenim 
v družbi Komunala Novo mesto d.o.o. za 
preteklo. 

/ Bruto plača: 7.200,20 EUR 
 

Malica: 201,96 EUR 
 

Prevoz: 83,35 EUR 
 

Dodatno pok. zavarovanje: 
563,79 EUR 

 



Direktor od 
1.3.2021      dalje 

Bojan KEKEC Osnovno plačilo se določi v višini povprečne 
bruto plače zaposlenih v družbi v preteklem 
poslovnem letu, pomnožene z 
mnogokratnikom 2,58503.  

 

V primeru razrešitve brez utemeljenega 
razloga pripada direktorju odpravnina v 
višini šestkratnega osnovnega mesečnega 
plačila direktorja. 
 
V primeru sporazumnega prenehanja 
mandata pred iztekom roka, za katerega je 
bil imenovan oz. v primeru prenehanja 
mandata na željo direktorja, se direktorju 
odpravnina ne izplača. 
 
V primeru prenehanja mandata in 
delovnega razmerja zaradi upokojitve, 
pripada direktorju odpravnina v višini 
šestkratnega osnovnega mesečnega plačila 
direktorja. 
 
V primeru, da direktorju predčasno 
preneha mandat zaradi razlogov določenih 
v zakonu in družbeni pogodbi in je za čas 
mandata razporejen na drugo delovno 
mesto z nižjo plačo, ima še 6 mesecev 
pravico prejemati plačo izplačano za zadnji 
mesec pred prenehanjem mandata. V tem 
primeru se odpravnina direktorju ne 
izplača. 

Direktor Bojan Kekec je zaposlen od 1.3.2021, 
zato bo skupna višina izplačanih prejemkov  
objavljena na  seznamu za leto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadzorni svet Komunale Novo 
mesto d.o.o. 

Osebno ime Funkcija in nastop mandata v 
nadzornem svetu 

Neto izplačani prejemki v 
preteklem letu (2020) v EUR 

predsednik nadzornega sveta Tomaž Savšek predsednik (od 6.2.2019 dalje) 4.272,66 
član nadzornega sveta Urška Ban član (od 24.10.2019 – 16.3.2020)   885,47 
član nadzornega sveta Redek Andrej član (od 6.2.2019 dalje) 2.624,79 
član nadzornega sveta Peter Stipan član (od 1.8.2018 dalje) 2.624,79 
član nadzornega sveta Vladimir Metelko član (od 1.8.2018 dalje) 2.877,78 
član nadzornega sveta Lilijana Lukšič Medved član (od 24.6.2020 dalje) 2.245,30 
član nadzornega sveta Janez Hrovat član (od 6.2.2019 dalje) 2.308,55 
član nadzornega sveta Knafelj Alojz član (od 1.8.2018 dalje) 2.624,79 

 

 

Dogovorjena višina prejemkov članov nadzornega sveta Komunale Novo mesto d.o.o.  
 
Skupščina družbe Komunale Novo mesto d.o.o. je dne 28.8.2007 sprejela sklep o plačilih članom nadzornega sveta Komunale Novo mesto d.o.o.,  ki določa višino 
prejemkov članov nadzornega sveta, in sicer naslednji sklep: 
 
»Skupščina po predlogu direktorja določi sejnine NS v predlagani višini: 

-predsednik: 310 EUR na sejo in  
-člani: 230 EUR na sejo.« 

 

 

 


