
Datum: 25.5. 2011

Agencija za upravljanje 
kapitalskih  naložb Republike Slovenije
ga. Dagmar Komar, predsednica uprave

Zadeva: Poslanska pobuda 

Spoštovana ga. Komar,

v prilogi vam pošiljam poslansko pobudo v zvezi s priporočili Vlade RS o omejitvi plač 
in  osebnih  prejemkov  v  javnih  podjetjih  in  gospodarskih  družbah,  ki  opravljajo 
gospodarske  javne  službe  in  gospodarskih  družbah  v  večinski  lasti  Republike 
Slovenje ali lokalnih skupnosti ter njihovih odvisnih družb.

S spoštovanjem!

                                                                                    Franco Juri, poslanec 

Priloga: - poslanska pobuda



Poslanska pobuda

Spoštovani,

gospodarska  ocena  stanja  v  Sloveniji,  glede  na  pričujočo  finančno  krizo  in 
gospodarsko recesijo, zahteva ustrezne ukrepe tudi glede prejemkov v družbah, v 
katerih je Republika Slovenija neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža 
družbe. Do začetka leta 2010 urejanje prejemkov direktorjev v gospodarskih družbah 
ni  bilo  v  pristojnosti  Vlade  Republike  Slovenije,  tudi  če  so  bile  v  neposredni  ali  
posredni  večinski  lasti  države.  Vlada  Republike  Slovenije  je  tako  lahko  članom 
nadzornih  organov  v  gospodarskih  družbah,  ki  so  v  večinski  lasti  države,  zgolj 
priporočala, kako naj ravnajo pri določanju plač direktorjem. Zato je državni zbor na 
predlog  bivšega  ministra  za  gospodarstvo  dr.  Mateja  Lahovnika  4.3.2010  sprejel 
Zakon  o  prejemkih  poslovodnih  oseb  v  gospodarskih  družbah  v  večinski  lasti 
Republike  Slovenje  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti,  ki  določa  okvir  članom 
nadzornih organov pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi  za poslovodje. Z 
zakonom se je  vzpostavil  enoten sistem prejemkov in pravic  poslovodnih oseb v 
družbah,  v  katerih  je  Republika  Slovenija  neposredno  ali  posredno  imetnica 
večinskega  deleža  družbe.  Ti  naj  bi  bili  takšni,  da  bodo  spodbujali  dolgoročno 
vzdržnost družbe, in v skladu z dosežki in finančnim stanjem družbe.

Prav tako se je vlada kmalu zatem oziroma poleti 2010 (92. redna seja) odločila, da 
bo zaradi gospodarske recesije sprejela tudi Priporočila v zvezi z omejitvijo plač in 
osebnih  prejemkov  zaposlenih  v  javnih  podjetjih  in  gospodarskih  družbah,  ki 
opravljajo gospodarske javne službe, pri čemer priporočila veljajo za javna podjetja in 
gospodarske družbe, ki so v neposredni večinski lasti države ali lokalnih skupnosti, 
za  njihove  odvisne  (hčerinske)  družbe  ter  vse  nadaljnje  odvisne  družbe  (družbe 
vnukinje itd.).

Na podlagi sprejetih priporočil  je vlada pozvala uprave in nadzorne svete oziroma 
upravne odbore, da ravnajo v skladu z omenjenimi priporočili in izvedejo ustrezne 
ukrepe.

Te  dni  pa  smo  v  medijih  zasledili  novice  o  izplačilu  regresa  za  letni  dopust  v 
nekaterih gospodarskih družbah, ki so v neposredni ali posredni večinski lasti države. 
Kot veste so delodajalci dolžni do 1. julija letos izplačati regres za letni dopust in sicer  
najmanj v višini minimalne plače. Ta trenutno znaša 748 EUR bruto. Po podatkih 
medijev pa naj bi najvišje regrese izplačevali v dejavnosti energetike. Med drugim je 
bilo objavljeno, da so na Pošti Slovenije izplačali regres v višini 1.045 EUR bruto,  
Slovenskih železnicah 1.082 EUR bruto, NLB 1.565 EUR bruto, medtem ko so v 
javnem sektorju v skladu z vladnimi varčevalnimi ukrepi izplačali nižji regres kot je 
minimalna plača in sicer v višini 692 EUR bruto.

V PS Zares menimo, da je v omenjenih primerih gospodarskih družb in banke, ki so v 
neposredni ali posredni večinski lasti države, šlo za neodgovorno ravnanje uprav in 
nadzornih  svetov.  Prav  včeraj  smo  npr.  glasovali  o  noveli  zakona  o  ki  državi  
omogoča poplačilo obveznosti do železnic v višini 134,26 milijona evrov. Sredstva 
bodo iz proračuna izplačana v prihodnjih petih letih. Država bo obveznost do železnic 
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poravnala v letih od 2012 do 2016, in sicer vsako leto po 26,8 milijona evrov.  Gre za 
zakonsko  novelo,  s  katero  se  bo  lahko  nadaljevala  sanacija  podjetja.  In  zato  je 
nepojmljivo, da se bo tudi s temi sredstvi pokrivalo višje izdatke za osebne prejemke 
zaposlenih.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije je bila ustanovljena z 
Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 38/10),.Na 
predlog Vlade Republike Slovenije je Državni  zbor dne 20.10.2010 z večino vseh 
poslancev  izvolil  tričlansko  upravo  in  petčlanski  svet  Agencije  za  upravljanje 
kapitalskih naložb RS (v nadaljevanju: AUKN). AUKN je na podlagi določila 40. člena 
zakona  formalno  prevzela  upravljanje  kapitalskih  naložb  z  dnem  imenovanja 
(20.10.2010) predsednika in članov sveta. 

Ne  glede  na  omenjena  dejstva  oziroma ne  glede  na  to,  kdaj  je  AUKN prevzela 
upravljanje kapitalskih naložb (tri mesece po sprejetju omenjenih priporočil vlade), bi 
vas  rad  opozoril,  da  Priporočila  v  zvezi  z  omejitvijo  plač  in  osebnih  prejemkov 
zaposlenih  predstavljajo  cilje  in  pričakovanja  Vlade  oz.  republike  Slovenije  kot 
lastnice za leti 2011 in 2012. In da jih je AUKN dolžna upoštevati in na tej podlagi 
vrednotiti delovanje organov vodenje in nadzora omenjenih družb.

Zavedam  se  določenih  težav  pri  sprejemanju  strateških  dokumentov,  na  podlagi 
katerih deluje AUKN (strategija upravljanja, sektorske politike, strateški in letni načrti  
za upravljanje posameznih naložb ...). Vendar pa slednje AUKN dosedaj pri njenem 
ravnanju ni preveč motilo (npr. dokapitalizacija NKBM).

Ker je AUKN samostojen in neodvisen državni organ, ki skrbi za državne kapitalske 
naložbe  v  podjetjih,  bankah  in  zavarovalnicah  in  za  svoje  delovanje  odgovoren 
državnemu zboru,  se na vas obračam na podlagi instituta poslanske pobude.

Od vas pričakujem, da boste preverili,  ali  so organi vodenja in organi nadzora pri  
oblikovanju in potrjevanju poslovnih načrtov družb (poslovne načrte pripravijo uprave, 
potrjujejo  pa  nadzorni  sveti)  za  leti  2011  in  2012  zaradi  gospodarske  krize  po 
priporočilih lastnika, tj. Republike Slovenije, uveljavljali naslednje varčevalne ukrepe:

− regres za letni dopust za leti 2011 in 2012 načrtovali in izplačali v višini minimalne 
plače,

− višino plač obdržali na ravni meseca julija 2010,
− sredstva za izplačilo poslovne uspešnosti namenili za razvojne investicije,
− stroške dela z optimizacijo v letu 2011 znižali za 5% glede na stroške dela v letu 

2010 in jih v enaki višini načrtovali za leto 2012.

in ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi.

Franco Juri, vodja PS Zares
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