
 

 

 

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

 

 

  Pogodbeno 

dogovorjeno 

Pogodbeno 

dogovorjeno 

Pogodbeno 

dogovorjeno 

Realizirano 2020 

Uprava/ 

poslovodja 

 

 

 

Ime in priimek Dogovorjena višina 

mesečnih prejemkov 

v tekočem letu 

Dogovorjeni znesek 

odpravnine  

Mesečni 

prejemek in 

odpravnina 

dogovorjeno v 

pogodbi 

Skupna višina izplačanih 

prejemkov v letu 2020 

(neto EUR) 

Direktor 

 

 

 

 

Miran Lovrič, 

univ. dipl. inž. 

grad. 

v višini 3-kratnika 

povprečne plače 

družbe v preteklem 

poslovnem letu 

v višini 4-kratnika 

osnovnega mesečnega 

plačila direktorja 

Pogodba o 

zaposlitvi z dne 

11.12.2017 

 

 

39.264,49  EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nadzorni svet družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  

 

 

 

Osebno ime člana Funkcija v nad. svetu Neto izplačani prejemki v letu 2020 

Luka GABERŠČIK predsednik          / 

Ema KLADNIK podpredsednica 1.604,61  EUR 

Anita MANFREDA članica 1.516,69  EUR 

Peter PTIČAK član 1.171,77 EUR 

Karmen BUDIN članica 1.522,27  EUR 

Saša ROZMAN član 1.338,32  EUR 

Primož COTIČ član 1.388,63  EUR 

Nataša AMBROŽIČ članica 1.504,51  EUR 

 

 

Dogovorjena višina prejemkov članov nadzornega sveta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  
 
Skupščina družbe javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., je dne 23.08.2004 sprejela sklep, ki določa višino prejemkov članov 
nadzornega sveta, in sicer pripada predsedniku in članom nadzornega sveta za njihovo delo sejnina v neto znesku in sicer predsedniku 
nadzornega sveta v višini 250,38 EUR na sejo, članom nadzornega sveta pa 166,92 EUR.  
Izplačani prejemki direktorju in članom nadzornega sveta so objavljani v vsakoletnih revidiranih letnih poročilih javnega podjetja Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d.d.. 



Revizijska komisija nadzornega sveta družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  

 

 
 
 
 

Osebno ime člana Funkcija v rev. komisiji Neto izplačani prejemki v letu 2020 

Primož COTIČ predsednik   536,28  EUR    

Ema KLADNIK članica   346,43  EUR 

Mirjam ZELEN Zunanja članica re. komisije   339,77  EUR 

 

Dogovorjena višina prejemkov revizijske komisije nadzornega sveta družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  
 
Skupščina družbe javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., je na svoji 22. seji skupščine, z dne 24.7.2020 sprejela sklep, ki 
določa višino prejemkov članov revizijske komisije nadzornega sveta, in sicer pripada predsedniku in članom komisije za njihovo delo sejnina v 
neto znesku in sicer predsedniku v višini 250,38 EUR, članom pa 166,92 EUR na sejo. 
 


