Podatki o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o. za leto 2015

Pogodbeno dogovorjeno
Uprava

Osebno ime

Dogovorjena
višina
mesečnih
Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto)
prejemkov v tekočem letu (bruto)

Direktor

Alen Hodnik

V višini 3-kratnika povprečne plače v
preteklem poslovnem letu, bruto
3.623,49 EUR

Nadzorni svet

Osebno ime

Dogovorjena
višina
mesečnih
Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto)
prejemkov v tekočem letu (bruto)

V primeru prenehanja mandata zaradi odpoklica, ki ni
posledica kršitve direktorja: 6 bruto plač. V primeru
sporazumnega prenehanja, iz objektivnih razlogov: 3 bruto
plače. V primeru zaključka mandata brez podaljšanja
mandata: 6 bruto plač.

Realizirano

Pogodbi o zaposlitvi poslovodnega
delavca z dne 23. 9. 2015

Tatjana Vaupotič
Zemljič

0

Namestnik predsednice

Branko Kumer

0

Član

Nataša Vuk

0

Član

Marjetka Eberl

Član

Irena Marčič

0

Član

Ervin Vidovič

0

0

plača 43.065,49; prehrana 866,51;
regres 790,74; prevoz na delo
126,27; prost. pok. zav. 2.520,00

plača 24.121,49; prehrana 866,51;
regres 536,20; prevoz na delo
126,27; prost. pok. zav. 2.520,00

Mesečni prejemki in odpravnina
Skupna višina izplačanih prejemkov v Skupna višina izplačanih prejemkov v
dogovorjeno
v
letu 2015 (bruto EUR)
letu 2015 (neto EUR)
pogodbi/aktu/aneksu/z dne

Skladno z veljavnim Poslovnikom o delu Nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, skupščina določi članom nadzornega sveta za njihovo delo znesek plačila, družba
jim povrne stroške prevoza in dnevnice. Skupščina sklepa o plačilih ni sprejela. Družba ni prejela zahtevkov za izplačilo stroškov dela, prevoza in dnevnic.

Predsednica

Realizirano

Mesečni prejemki in odpravnina
Skupna višina izplačanih prejemkov v Skupna višina izplačanih prejemkov v
dogovorjeno
v
letu 2015 (bruto EUR)
letu 2015 (neto EUR)
pogodbi/aktu/aneksu/z dne

/

/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizirano

Realizirano

0

0

0
0

Podatki o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o. za leto 2016
Pogodbeno dogovorjeno
Uprava

Osebno ime

Dogovorjena
višina
mesečnih
Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto)
prejemkov v tekočem letu (bruto)

Direktor

Alen Hodnik

V višini 3-kratnika povprečne plače v
preteklem poslovnem letu, bruto
3.623,49 EUR

V primeru prenehanja mandata zaradi odpoklica, ki ni
posledica kršitve direktorja: 6 bruto plač. V primeru
sporazumnega prenehanja, iz objektivnih razlogov: 3 bruto
plače. V primeru zaključka mandata brez podaljšanja
mandata: 6 bruto plač.

Dogovorjena
višina
mesečnih
Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto)
prejemkov v tekočem letu (bruto)

Mesečni prejemki in odpravnina
dogovorjeno v
pogodbi/aktu/aneksu/z dne
Pogodbi o zaposlitvi poslovodnega
delavca z dne 23. 9. 2015
Mesečni prejemki in odpravnina
dogovorjeno v
pogodbi/aktu/aneksu/z dne

Skupna višina izplačanih prejemkov v Skupna višina izplačanih prejemkov v
letu 2016 (bruto EUR)
letu 2016 (neto EUR)

52.197,00

29.497,00

Skupna višina izplačanih prejemkov v
Skupna višina izplačanih prejemkov v
letu 2016 (bruto EUR)
letu 2016 (neto EUR)

Nadzorni svet

Osebno ime

Predsednica

Tatjana
Zemljič

0

0

0

0

0

Namestnik predsednice

Branko Kumer

0

0

0

0

0

Član

Nataša Vuk

0

0

0

0

0

Član

Marjetka Eberl

0

0

0

0

0

Član

Irena Marčič

0

0

0

0

0

Član

Ervin Vidovič

0

0

0

0

0

Realizirano

Realizirano

Skladno z veljavnim Poslovnikom o delu Nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, skupščina določi članom nadzornega sveta za njihovo delo znesek plačila, družba
jim povrne stroške prevoza in dnevnice. Skupščina sklepa o plačilih ni sprejela. Družba ni prejela zahtevkov za izplačilo stroškov dela, prevoza in dnevnic.

Vaupotič

Podatki o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o. za leto 2017
Pogodbeno dogovorjeno
Uprava

Osebno ime

Dogovorjena
višina
mesečnih
Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto)
prejemkov v tekočem letu (bruto)

Direktor

Alen Hodnik

V višini 3-kratnika povprečne plače v
preteklem poslovnem letu, bruto
3.889,05 EUR

Nadzorni svet

Osebno ime

Dogovorjena
višina
mesečnih
Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto)
prejemkov v tekočem letu (bruto)

V primeru prenehanja mandata zaradi odpoklica, ki ni
posledica kršitve direktorja: 6 bruto plač. V primeru
sporazumnega prenehanja, iz objektivnih razlogov: 3 bruto
plače. V primeru zaključka mandata brez podaljšanja
mandata: 6 bruto plač.

Mesečni prejemki in odpravnina
dogovorjeno v
pogodbi/aktu/aneksu/z dne
Pogodbi o zaposlitvi poslovodnega
delavca z dne 23. 9. 2015

Mesečni prejemki in odpravnina
dogovorjeno v
pogodbi/aktu/aneksu/z dne

Skupna višina izplačanih prejemkov v Skupna višina izplačanih prejemkov v
letu 2017 (bruto EUR)
letu 2017 (neto EUR)

55.036,00

32.181,00

Skupna višina izplačanih prejemkov v Skupna višina izplačanih prejemkov v
letu 2017 (bruto EUR)
letu 2017 (neto EUR)

Skladno z veljavnim Poslovnikom o delu Nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, skupščina določi članom nadzornega sveta za njihovo delo znesek plačila, družba
jim povrne stroške prevoza in dnevnice. Skupščina sklepa o plačilih ni sprejela. Družba ni prejela zahtevkov za izplačilo stroškov dela, prevoza in dnevnic.

Predsednica

Tatjana
Zemljič

Vaupotič

0

0

0

0

0

Namestnik predsednice

Branko Kumer

0

0

0

0

0

Član

Nataša Vuk

0

0

0

0

0

Član

Marjetka Eberl

0

0

0

0

0

Član

Irena Marčič

0

0

0

0

0

Član

Ervin Vidovič

0

0

0

0

0

