
Datum: 1.7. 2011

Vlada Republike Slovenije
g. Borut Pahor, predsednik 

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS 
Dunajska cesta 160,1000 Ljubljana
ga. Dagmar Komar, predsednica uprave

Zadeva: Poslanska pobuda 

Spoštovani,

v prilogi Vam pošiljam poslansko pobudo v zvezi s Sklepom Vlade RS o priporočilih 
glede  nagrajevanja  članov  organov  nadzora  v  gospodarskih  družbah  v  zvezi  z 
omejevanjem učinkov finančne krize, št. 10007-1/2011/2.

S spoštovanjem!

                                                                                    Franco Juri
vodja PS Zares                                                                                  
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Spoštovana,

gospodarska  ocena  stanja  v  Sloveniji,  glede  na  pričujočo  finančno  krizo  in 
gospodarsko recesijo,  zahteva ustrezne ukrepe tudi glede nagrajevanja nadzornih 
organov  v  družbah,  v  katerih  je  Republika  Slovenija  neposredno  ali  posredno 
imetnica večinskega deleža družbe. 

Zato je  Vlada RS v  okviru  danih zakonskih možnosti  poenotila  določanje  nagrad 
članom nadzornih svetov gospodarskih družb, na katere ima država prevladujoč vpliv  
in sprejela ukrepe v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize na področju sejnin 
in nagrajevanja organov nadzora.

Določanje nagrad nadzornikom je sicer poenotila že prejšnja Janševa vlada, in sicer 
s  Sklepom  o  stališčih  glede  nagrajevanja  članov  nadzornih  svetov  in  upravnih 
odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike 
Slovenije,  ter  o  nezdružljivosti  opravljanja  javnih  funkcij  funkcionarjev  z  nadzorno 
funkcijo  v  nadzornih  svetih  in  upravnih  odborih  gospodarskih  družb,  št.  00712-
35/2005/24 z dne 15. 2. 2007. Sklep je določal, da se nadzornikom zagotovi plačilo 
za  njihovo  delo  v  obliki  sejnine  in  povračila  stroškov,  ki  jih  imajo  v  zvezi  z 
opravljanjem  dela  v  nadzornem  svetu,  v  obliki  dnevnice,  prevoznih  stroškov  in 
stroškov za prenočišče, ter da so lahko po sklepu skupščine udeleženi pri dobičku, 
če se le-ta hkrati nameni za izplačilo družbenikom, in sicer v skupni višini, ki ne sme 
presegati 3 odstotke višine dobička, kakršen je izplačan družbenikom, zmanjšan za 
skupni znesek letnih sejnin v preteklem letu in ki se deli med člane nadzornega veta 
v enakih deležih,  vendar največ do zneska 15.000 evrov za posameznega člana. 
Sejnine članov in predsednikov nadzornih svetov so se določile v naslednjih višinah:

                               član    predsednik
Mikro družbe       150,00     195,00
Majhne družbe     300,00    390,00
Srednje družbe    400,00     520,00
Velike družbe       550,00     715,00

Posledica sklepa Janševe vlade je bila, da so se nagrade nadzornikom postoterile. 
Če to ponazorimo na primeru naše največje banke v večinski državni lasti NLB, se je 
strošek  sejnin  in  drugih  prejemkov  nadzornikov  v  letu  2007  povišal  za  1663,38 
odstotka v primerjavi z letom 2004. 

NADZORNI SVET 2004 (11 članov)
Sejnine: 3.400.000,00 sit (14.187,94 EUR)
Povprečni prejemek člana NS: 1.289,81 EUR

NADZORNI SVET 2007 (11 članov)
Sejnine: 91.000,00 EUR 
Nagrade: 145.000.00 EUR
Povprečni prejemek člana NS: 21.454,54 EUR 

Zato je nova vlada, katere član je bila tudi stranka Zares, v zvezi z omejevanjem 
učinkov  finančne  krize  na  področju  sejnin  in  nagrajevanja  organov  nadzora 
22.1.2009 s sklepom št. 1007-1/2009/3 priporočila, da se nadzornikom ne omogoči  
udeležba na dobičku in da se višina sejnine na sejo zniža oz. naj bodo te za člane 
določene v višini: 75 EUR bruto za člana v mikro družbi, 150 EUR bruto v majhni  
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družbi, 200 EUR bruto v srednji družbi in 275 EUR bruto v veliki družbi. Bruto sejnina 
za predsednika pa naj bo v znesku 130 odstotkov sejnine za člana.

Na  podlagi  navedenega  sklepa  je  vlada  pozvala  uprave  in  nadzorne  svete,  da 
ravnajo v skladu z omenjenimi priporočili in izvedejo ustrezne ukrepe. Če to ponovno 
ponazorimo na  primeru  naše  največje  banke  v  večinski  državni  lasti  NLB,  se  je 
strošek sejnin oz. prejemkov nadzornikov letu 2010 v primerjavi z letom 2007 znižal  
za 66 odstotkov. 

NADZORNI SVET 2009 (11 članov)
Sejnine: 135.128 EUR
Povprečni prejemek člana NS:  12. 284 EUR

NADZORNI SVET 2010 (11 članov)
Sejnine: 81.291 EUR 
Povprečni prejemek člana NS: 7.390  EUR 

Ker je bil sklep časovno omejen do konca leta 2010, je vlada s Sklepom o priporočilih 
glede  nagrajevanja  članov  organov  nadzora  v  gospodarskih  družbah  v  zvezi  z 
omejevanjem učinkov finančne krize, št. 10007-1/2011/2 nadomestila omenjeni sklep 
o  stališčih  do  izplačevanja  sejnin  in  nagrad  v  zvezi  z  omejevanjem  učinkov 
gospodarske krize. Vlada je priporočila, da se članom organov nadzora gospodarskih 
družb v času do 31. decembra 2012 zagotovi plačilo za njihovo delo zgolj v obliki 
sejnine, pri čemer naj se višina redne sejnine določi v bruto znesku v odvisnosti od 
razvrstitve gospodarskih družb, kakor jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, 
ter ob upoštevanju gospodarskega stanja posamezne gospodarske družbe.

V Zares se zavedamo, da vlada ne more več podajati  stališč ali navodil za ravnanja, 
temveč  gre  za  »priporočila«  drugim  državnim  organom,  ki  so  s  spremembo 
zakonodaje  postali  pristojni  za  upravljanje  s  kapitalskimi  naložbami  države.  Tako 
sklep velja kot priporočilo za z Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb Republike 
Slovenije ustanovljeno Agencijo za upravljanje s kapitalskimi naložbami Republike 
Slovenije, ki je sedaj pristojna za upravljanje s kapitalskimi naložbami države. 

Agencija je 18. januarja letos sprejela akte, ki natančneje opredeljujejo dobro prakso 
glede plačil organov nadzora v družbah s kapitalskimi naložbami države. Agencija je  
v skladu z 48. členom Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države 
sprejela merila za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami 
države, s tem pa nadzornim svetom in upravnim odborom teh družb daje smernice 
za  ustrezno  oblikovanje  predlogov  skupščinskih  sklepov.  Plačilo  tem organom je 
sestavljeno iz plačila za opravljanje funkcije in sejnin. Merila ne opredeljujejo višine 
plačila  za  opravljanje  funkcije  in  sejnin;  plačilo  mora biti  v  ustreznem razmerju  z 
nalogami (obseg, zahtevnost in kompleksnost nadzora, odgovornost, velikost družbe 
in kompleksnost njenega poslovanja) in finančnim položajem družbe. 

Te dni v medijih lahko dnevno sledimo novice o posledicah omenjenih meril Agencije.  
Agencija tako v sklepih skupščin v družbah, v katerih ima prevladujoč vpliv država, v 
imenu države  po  mnenju  Zaresa  omogoča neutemeljeno  visoke  nagrade  članom 
nadzornih svetov. Član nadzornega sveta druge največje slovenske banke NKBM, ki 
je v prevladujoči državni lasti, bo tako poleg sejnin dobil še 15.500 EUR bruto na leto 
(predsednik  23.250).  Ravno  včeraj  so  delničarji  oz.  Agencija  v  imenu  države 
izglasovali višje sejnine tudi za nadzornike NLB. Kar pomeni, da bodo nadzorniki za 
vsako sejo dobili sejnino v višini 275 EUR plus fiksni letni prejemek v višini 11.000 
EUR oziroma 16.500 za predsednika. In to po zgolj treh mesecih, ko je država banko 
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dokapitalizirala s skoraj 250 mio EUR oziroma potem, ko je ta sporočila, da nujno 
potrebuje še eno dokapitalizacijo v podobni višini.

V Zaresu ugotavljamo, da Agencija v imenu države v času največje gospodarske 
krize po drugi svetovni vojni uveljavlja višje nagrade za člane nadzornih svetov kot  
Janševa vlada v času "debelih krav". Že ti so se nam takrat zdeli ekscesni. 

Spoštovana ga. Dagmar Komar !

Ne glede na omenjena dejstva Vas želim opozoriti,  da  Sklep o priporočilih glede 
nagrajevanja  članov  organov  nadzora  v  gospodarskih  družbah  v  zvezi  z 
omejevanjem  učinkov  finančne  krize,  št.  10007-1/2011/2 predstavlja  cilje  in 
pričakovanja Vlade oz. Republike Slovenije kot lastnice. In da jih je Agencija kot zgolj 
upravljavec državnih naložb (ni lastnik) dolžna upoštevati. Pa četudi bo zato v času 
gospodarske krize morala spremeniti omenjena merila. 

Naj Vas spomnim, da kapitalske naložbe države upravljate v imenu vseh nas in da 
niste država v državi.

Spoštovani g. Borut Pahor!

Medtem  ko  nas  pozivate  k  skromnosti  in  varčevanju,  ko  po  padcu  pokojninske 
reforme napovedujete hitro  fiskalno konsolidacijo  z  rebalansom proračuna za leto 
2011, pa Agencija v imenu vas in nas, tj. države, članom nadzornih svetov v državnih  
gospodarskih družbah neutemeljeno veča nagrade.

V  stranki  Zares  se  nam  tako  zvišane  nagrade  za  nadzornike  v  času  največje 
gospodarske krize po drugi svetovni vojni zdijo moralno nesprejemljive. Zato od Vas 
kot predsednika vlade pričakujem, da boste z vso svojo avtoriteto v imenu vlade oz. 
Republike Slovenije kot lastnice, skladno z zakonom in na podlagi pooblastil, ki jih 
imate kot  predsednik vlade,  glede nagrajevanja članov organov nadzora uveljavili 
interese  lastnika  oziroma  države.  In  da  boste  v  primeru,  da  Agencija  ne  bo 
upoštevala  omenjenih  priporočil,  na  podlagi  18.  člena  začeli  s  postopkom  za 
razrešitev predsednice in članov uprave Agencije. 

Franco Juri 
vodja PS Zares
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