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PETRA KERČMAR (voditeljica): Prav danes so ob svetovnem dnevu revščine, ko je znan podatek, da je 

lani pod pragom revščine živel vsak osmi Slovenec, z dohodkom 545 evrov neto na mesec pa so 

časopisu Dnevnik objavili lestvico top menedžerjev in top uprav lanskega leta. Z več kot 776 000 evri 

bruto prejemkov na leto oziroma na mesec je to skoraj 65 000 evrov, se je na vrh zavihtel eden od 

treh obtoženih gradbenih baronov v aferi Čista lopata, direktor Primorja, Dušan Črnigoj. Z dobrimi sto 

tisočaki manj mu sledi šef Pozavarovalnice Sava Dušan Čeč, podjetja torej, ki je tudi v lasti države, na 

tretjem mestu pa je prvi mož uspešne Krke z brutom 575 000 evrov bruto na mesec. No, najbolj pa 

med top menedžerji v oči bodejo prejemki državnih, tudi monopolnih podjetij. Kryžanowski je osmi, 

430 tisočakov je zaslužil lani in še trije petrolovci so med top 15. Potem naprej, Telekom Slovenije, šef 

Dremelj je lani zaslužil 272 tisočakov, šef Zavarovalnice Triglav Kocič pa 285 tisoč in pol. Gorenjev 

Franjo Bobinac, ki si je najprej zvišal plačo, zdaj pa je moral kloniti pred upravičeno odločnimi delavci 

je sedemnajsti, Časar Luka Koper je bil triindvajseti, Igor Bavčar, ki je potopil Istrabenz pa 275 764 

evrov lani. In ko smo ravno pri menedžerskih odkupih oziroma tudi teh poskusih, Boško Šrot 230 000 

evrov na 55. mestu, Merkurjev Kordež pa je lani zaslužil 225 000 evrov bruto. In kdo je na vrhu 

skupnih bruto prejemkov za lani? Uprava državne NLB je skupaj dobila dobra dva milijona evrov, 

potem sledi Krka pa Gorenje, kjer se je nedavno zgodil delavski punt, je četrti, monopolist Petrol šesti 

z milijonom in pol, Telekom štirinajsti. No, na lestvici top uprav pa je celo uprava Mure, lani so prejeli 

367 oziroma 376 000 evrov in celo zgubaške železnice so na 84. mestu – uprava je skupaj lani prejela 

400 tisočakov. In zdaj lep pozdrav v Velenje, gospod minister… 

MATEJ LAHOVNIK (minister za gospodarstvo): Dober večer… 

KERČMAR: Glede na to, kdo vse je na tej lestvici, še dobro, da se nam množični delavski upori niso 

zgodili že prej… Mura, Železnice, Gorenje… Novomeški Krki in gospodu Coraliču namreč nihče prav 

nič ne očita… 

LAHOVNIK: Ja jaz se strinjam z vami. Mislim, da so takšna razmerja popolnoma nedostojna, 

neprimerna in zato seveda tudi ni slučaj, da so se v nekaterih podjetjih zgodili protesti. Tam, kjer gre 

za uspešne menedžerje seveda ni težav. Je pa popolnoma nedostojno, da se v podjetjih, ki so v 

večinski lasti države, ali pa v podjetjih, ki prejemajo pomoči države, poroštva, subvencije, izplačujejo 

tako visoke plače. 

KERČMAR: Lestvica je sicer za lani pa vendarle… Ali lahko za letos, ko ste skušali s priporočili že 

pristriči krila direktorjem in upravam zagotovite, da bo poslej drugače… Da med stotimi top 

menedžerji ne bo kup direktorjev državnih, celo monopolnih podjetij z visokimi zaslužki… 

LAHOVNIK: Jaz lahko zagotovim, da v primeru Telekoma in Petrola bodo ti prejemki bistveno nižji, so 

že, uprave so si na zahtevo nadzornikov, na katere smo pritisnili, že znižali plače za več kot tretjino, 

poleg tega pa bom jaz tudi že v ponedeljek vložil zakon o omejitvi plač v podjetjih v večinski lasti 

države, ga bom poslal v medresorsko usklajevanje, ker mislim, da se morajo vzpostaviti neka 

normalna razmerja, upoštevati pa je treba, da je Državni zbor septembra letos sprejel zakon, da so vsi 

prejemki nad 12 500 evrov bruto obdavčeni 90 odstotno s skupno stopnjo, če seveda ta podjetja v 

letošnjem letu prejela kakršnokoli državno pomoč, bodisi v obliki poroštev ali subvencij. Jaz samo 



upam, da ne bo kdo sprožil ustavni spor in da to ne bo padlo na ustavnem sodišču oziroma, da bo 

ustavno sodišče prepoznalo tukaj javni interes, da podjetja, ki prejemajo seveda državno pomoč, si 

ne morejo menedžerji izplačevati tako velikih plač, črpati denar iz podjetja, hkrati postokati, da vladni 

ukrepi ne prijemajo. 

KERČMAR: Samo še to, omenili ste, v ponedeljek boste predlagali zakon - tudi pri tem bo ta vrhna 

meja plače podjetja recimo oziroma uprave in pa predsednika uprave v državnem podjetju 12 500 

bruto? 

LAHOVNIK: Z uredbo bomo uredili razmere. Jaz mislim, da je primerno razmere največ ena proti pet, 

glede na povprečno plačo menedžerja in povprečno plačo v podjetju. Mi pa imamo na vrhu te 

lestvice v podjetju, ki sicer ni državno, menedžerja, kjer je razmerje med minimalno plačo v podjetju 

in njegovimi prejemki ena proti sto. To je pa nekaj, kar je nevzdržno za neko normalno demokratično 

družbo, kot je Slovenija in prav je, da upoštevamo tudi neka druga izhodišča iz skandinavskih držav, 

kjer so primerljiva razmerja bistveno manjša. Jaz mislim, da je zakon potreben, da se te anomalije 

odpravijo. 

KERČMAR: Gospod minister, hvala lepa za pogovor! 

 


