
Objave na podlagi 12. točke 10. a člena Zakona o dostopu informacij javnega značaja 

Poslovodstvo v letu 2021 

Skladno z 12. odst. 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 117/06 - 

ZDavP2, 23/14 in 50/14, v nadaljevanju: ZDIJZ) v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člena ZDIJZ objavljamo podatke o 

prejemkih zastopnika ter članov organov upravljanja, in sicer osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, 

dogovorjeno višino odpravnine, skupno višino izplačanih prejemkov v letu 2021. 

Osnovna plača obsega bruto plačilo, z vključenimi vsemi dodatki, nezmanjšano za davke in prispevke. Nadzorni svet je 

direktorici odobril nagrado iz naslova uspešnega poslovanja podjetja v letu 2020. 

 * Dogovorjeni znesek odpravnine znaša  (bruto) 6 * mesečno plačilo. Odpravnina se ne izplača v primeru utemeljene 

razrešitve z mesta direktorja pred potekom mandata ali pa se z direktorico sklene nova pogodba o zaposlitvi v podjetju.  

Uprava Osebno ime 

Dogovorjena višina 
mesečnih 

prejemkov v 
tekočem letu 

(bruto) 

Skupna višina 
izplačanih 

prejemkov v letu 
2021 (bruto) 

Skupna višina 
izplačanih 

prejemkov v letu 
2021 (neto) 

Direktorica Monika Pulko  

 
 

    3.900,00 EUR     
  

46.800,00 27.961,44 

plača plača 

4.623,41 2.492,06 

nagrada nagrada 

1.050,00 1.050,00 

regres regres 

 

Nadzorni svet   

Nadzorni svet  je bil imenovan 12.02.2019 za obdobje štirih let. Za predsednika nadzornega sveta je bil imenovan Janez 

Miklič. 

Občinski svet Občine Brezovica je dne 29.9.2017 sprejel sklep o višini sejnin na posamezno sejo. Za člane Nadzornega 

sveta znaša sejnina 70,00 € neto/posamezno sejo,  za predsednika nadzornega sveta pa 100 € neto na posamezno sejo. 

Osebno ime Funkcija 
Dogovorjena višina sejnine 

(bruto) 
Skupna višina izplačanih 

prejemkov v letu 2021 (neto) 

    Janez Miklič Predsednik 137,50 EUR 300,00 EUR 

    Jožef Selan Član 96,24 EUR 210,00 EUR 

    Pirc Pavle Član 96,24 EUR 210,00 EUR 

    Pretnar Marcel Član 96,24 EUR 210,00 EUR 

    Vesel Nejc Član 96,24 EUR 140,00 EUR 

 


