Informacije javnega značaja - podatki o poslih (10. člen ZDIJZ, 12. odstavek)
A. Prejemki poslovodstva v letu 2018
Direktorica družbe je edina članica uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njo sklenil nadzorni svet družbe ob nastopu mandata 1. 12. 2015 in je
usklajena z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) (Uradni list RS, št.
21/10, 8/11 - ORZPPOGD4 in 23/14 - ZDIJZ-C) in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10, 52/11).
Vsi dodatki, vključno z dodatkom za minulo delo, so vključeni že v osnovno plačo.
* odpravnina direktorici pripada le v primeru nekrivdne predčasne razrešitve in prekinitve pogodbe in ne more biti izplačana, če se direktorica takoj ali v letu dni po prekinitvi
pogodbe ponovno zaposli v družbi.
** znesek prejemkov vključuje: dogovorjeni znesek osnovne plače in spremenljivega prejemka, regres za letni dopust, povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, prehrano med
delom ter potne stroške.
Uprava

Direktorica

Osebno ime

Dogovorjena višina mesečne
osnovne plače (bruto)

Dogovorjeni znesek
odpravnine (bruto)*

Skupna višina izplačanih
prejemkov (bruto €)**

Skupna višina izplačanih
prejemkov (neto)**

mag. Brigita Šen Kreže

Trikratnik povprečne bruto
plače, izplačane v podjetju v
preteklem poslovnem letu,
povečan za 2,23 %.

Šestkratnik osnovnega
mesečnega plačila

65.164,17

39.084,27

Višina plačila za udeležbo na
seji (bruto)

(bruto €)

B. Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2018
Skupna višina izplačanih prejemkov

Član nadzornega sveta

Funkcija v nadzornem svetu

Mirko Antolović

predstavnik Občine Vrhnika,
predsednik

150,00 € + potni stroški / sejo

1.048

762

Roman Strgar

predstavnik Občine Vrhnika

100,00 € + potni stroški / sejo

699

508

595

433

574

433

(neto €)

Boštjan Rigler

predstavnik Občine Borovnica,
podpredsednik
100,00 € + potni stroški / sejo
predstavnik Občine Log Dragomer
100,00 € + potni stroški / sejo

Primož Štalec

predstavnik delavcev

100,00 € + potni stroški / sejo

417

303

Matevž Snoj

predstavnik delavcev

100,00 € + potni stroški / sejo

483

351

Siniša Pezelj

