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SLAVKO BOBOVNIK (voditelj): In zdaj se selimo v neko drugo ministrstvo. Gospodarski minister Matej 

Lahovnik želi z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v podjetjih v večinski državni lasti in lasti 

lokalnih skupnosti omejiti plače menedžerjev v državnih podjetjih na največ petkratnik povprečne 

plače v dejavnosti, v kateri ta družba posluje. Z uveljavitvijo zakona bi se direktorjem dohodki precej 

znižali.  

ERIK BLATNIK(novinar): Robert Časar, nekdanji predsednik uprave Luke Koper, bi po Lahovnikovem 

mnenju na letu zaslužil, namesto dobrih 300 tisoč evrov, le nekaj več kot 107 tisoč bruto. Občutno 

nižjo plačo bi imel tudi nekdanji prvi mož Zavarovalnice Triglav, Andrej Kocič, slabih 130 tisoč evrov 

bruto. Pa šef Telekoma Bojan Dremelj, namesto 272 tisoč, le 125 tisoč evrov bruto. Tanjša bi bila tudi 

denarnica Tomislava Nemca z Darsa, za slabih 80 tisoč evrov. Zanimivo, prejemki nekdanje 

štiričlanske uprave Slovenskih železnic, pod vodstvom Tomaža Šare, pa bi se morali, po 

Lahovnikovem predlogu, povečati za skoraj tisoč evrov. Predsednik Združenja nadzornikov in prvi 

mož KAD-a, največjega upravljavca državnega premoženja, napoveduje, da se bodo prejemki 

državnih menedžerjev letos občutno znižali. Kazen za neposlušne nadzornike, ki jih imenujejo vlada 

ter državna KAD in SOD, in ki bodo z vodilnimi sklepali drugačne pogodbe, kot je zapisano v zakonu in 

vladnih priporočilih, pa bo vzgojna.  

BORUT JAMNIK (predsednik Združenja nadzornikov in uprave KAD-a): Domnevam, da bo, vsaj vlada, 

kjer bo lahko vlada Republike Slovenije ukrepala, nedosledna ravnanja nadzornih svetov, ki ne bodo 

spremenili plačnih politik, ki ne bodo usklajena s stanjem gospodarstva in gospodarskih družb, pač te 

člane nadzornih svetov odpoklicala.  

BLATNIK: Ker zakon, ki naj bi plače urejal od januarja letos, predvideva tudi omejitev višine 

nadomestila za uspešnost in prepoveduje udeležbo vodilnih pri dobičkih, se menedžerji zavedajo, da 

bodo letos zaslužili občutno manj, kot lani.  

ALEKSANDER SVETELŠEK (predsednik Združenja Manager in uprave Petrola): Predvsem nas moti ta 

del, kjer je nekakšna uravnilovka in ni možnosti nagrajevanja.  

BLATNIK: Opozicijski poslanec iz vrst SDS-a Andrej Vizjak meni, da je predlagani zakon pomanjkljiv, saj 

bi morala vlada mejiti menedžerske plače tudi v podjetjih, v katerih je država manj kot 50-odstotna 

lastnica.  

ANDREJ VIZJAK (nekdanji minister za gospodarstvo, SDS): Na primer, takšna podjetja so gotovo 

Petrol, gotovo tudi recimo Gorenje, kjer je država, ne vem, 30-odstotni lastnik, hkrati največji 

posamični lastnik in ob razpršenem lastništvu tudi ključni lastnik.  

BLATNIK: Vizjak je še prepričan, da prejemki vodilnih ne bi smeli biti omejeni z zakonom. Vlada pa ga 

je po njegovem mnenju sprejela zato, ker s priporočili o omejitvi plač ni dosegla svojega namena. 

Premier Pahor je odločen.  



BORUT PAHOR (predsednik vlade): Moramo imeti tista razmerja, ki se bodo zdela tudi in zlasti v teh 

časih legitimna. To ni enostavno doseči.  

BLATNIK: Vlada bo formulo še sprejemljivih menedžerskih prejemkov določala z uredbo, saj jo je lažje 

spreminjati kot zakon. Zato bodo vodilni v državnih podjetjih med gospodarsko rastjo lahko prejemali 

tudi višje plače od zdaj predvidenih.  

BOBOVNIK: Zakonskega predloga se je že prijelo ime Lahovnikov zakon, zato minister Matej Lahovnik 

dober večer.  

Dr, MATEJ LAHOVNIK (minister za gospodarstvo): Dober večer.  

BOBOVNIK: Poglejte, prevzemate avtorstvo tega zakona? 

LAHOVNIK: Da, zakon je nastal na mojem ministrstvu.  

BOBOVNIK: Ampak očitek opozicije drži. Sprejemate ga zato, ker priporočila niso zalegla.  

LAHOVNIK: Ne, na mojem ministrstvu, vsaj v podjetjih, ki spadajo v moj resor na nek način, so 

upoštevali ta priporočila. Dobili smo tudi izjave. Ampak dva razloga sta. Prvič, zakon je dodatno 

varovalo in drugič, nanaša se na vsa podjetja v večinski lasti države in lokalnih skupnosti, v 

neposredni in posredni.  

BOBOVNIK: Kaj pa priporočila, so se nanašala samo na? 

LAHOVNIK: Podjetja v večinski državni lasti.  

BOBOVNIK: Zdaj pravi opozicija, zakaj ne urediti tudi, da bi zakon veljal za podjetja, kjer je država ne 

večinski, ampak ključen lastnik.  

LAHOVNIK: Ja, po eni strani pravijo, da to ni dobro urejati z zakonom, po drugi strani pa, da bi širili na 

vsa podjetja. Če širimo na vsa podjetja, je lahko to problem. Ker država ima pravico z zakonom urediti 

tam, kjer je večinski lastnik. Mislim, da ji tega nihče ne more oporekati. Da bi pa posegali zdaj v vsa 

podjetja, kjer pa ni, kjer je pa manjšinski lastnik, bi pa lahko preostali delničarji oporekali, da država z 

zakonom posega neposredno v njihovo pristojnost.  

BOBOVNIK: Uravnilovka je drugi očitek.  

LAHOVNIK: Ta očitek absolutno ne drži. Gre za razmerja. Razmerja bodo določena z uredbo, nekako v 

razmerju največ 1:5, glede na povprečno plačo v dejavnosti. In o uravnilovki bi lahko govorili, če bi 

bile plače vezane na plače ministra, predsednika vlade, 80, 90 odstotkov. Ampak so vezane na 

povprečno plačo v dejavnosti in bodo praviloma celo višje, bistveno višje, kot pač ministra in 

predsednika.  

BOBOVNIK: Vaš predhodnik je omenil Gorenje. Ko sem nedavno preverjal razmerja, recimo pri tujih 

proizvajalcih bele tehnike, med plačami delavca in prvega moža podjetja, je to razmerje 1:800.  

LAHOVNIK: Ja, ampak v anglosaksonskem svetu, v ZDA, v Veliki Britaniji so ta razmerja res zelo velika.  

BOBOVNIK: Ne, to je bila Nemčija.  



LAHOVNIK: Ja, ampak imamo različna okolja. Imamo skandinavsko, kontinentalno evropsko in jaz 

mislim, da za neko slovensko okolje, so neka sprejemljiva razmerja bistveno manjša. To se je pokazalo 

tudi v Gorenju, ko so pač delavci ugotovili, da 40 let delajo seveda za plačo, ki jo direktor prejme v 

enem letu, pa so še v bistvu malo naračunali, ker bi morali upoštevati obrestnoobrestni račun, se to 

zdi nesprejemljivo. In mi moramo vedno izhajati iz nekih sprejemljivih norm v okolju.  

BOBOVNIK: Ampak kaj je tisto, kar dela neka razmerja sprejemljiva pri nas in neka druga sprejemljiva 

za Nemčijo recimo, ali pa druge sosede.  

LAHOVNIK: Poglejte, saj v Nemčiji razmerje 1:800 ni pravilo. Tisto, kar je ključno, po mojem, je, kako 

se identificirajo zaposleni s podjetjem. Če bi bila plača bistveno višja, potem tudi plača v podjetju in 

če je podjetje uspešno, potem seveda so ta razmerja lahko veliko višja. Vzemimo na primer Krko. V 

Krki ima predsednik uprave precej visoko plačo in na tej lestvici menedžerjev se uvršča zelo visoko. 

Ampak povprečne plače v Krki so daleč nad slovenskim povprečjem, tudi minimalna plača je zelo 

visoka. Podjetje je uspešno. In seveda v takšnih primerih potem so lahko ta razmerja tudi višja.  

BOBOVNIK: Poglejte, sindikalne želje, da bi omejili ta razmerja tudi v zasebnem sektorju, to so seveda 

le želje, tu inštrumentov vlada nima, domnevam.  

LAHOVNIK: Saj pravim, vprašanje je, ali lahko posegamo v Krko. Če je neko podjetje uspešno, če so 

rezultati skladni z, če so nagrade skladne z rezultati in če pri teh nagradah participirajo vsi zaposleni, 

potem jaz ne vidim razloga, da bi posegali v uspešna zasebna podjetja.  

BOBOVNIK: Zakaj se gospod Lahovnik zdi, da ima ta država dve, pa recimo temu, finančno-

gospodarski politiki? Ena prihaja iz vaše pisarne, druga iz pisarne gospoda Križaniča.  

LAHOVNIK: Midva z gospodom Križaničem zelo korektno in dobro sodelujeva in tudi kar se tega tiče 

mislim, da med nama ni nekih razlik.  

BOBOVNIK: Ampak poglejte, zdaj gre za zamenjavo uprave v NLB-ju. Spet nismo vedeli, da bi to 

sedanji nadzorniki morali povedati pol leta prej. In zato nova uprava, tudi zato nova uprava ne more 

začeti z delom.  

LAHOVNIK: Tudi glede tega mislim, da imava z ministrom za finance enako stališče. Jaz sem bil zelo 

presenečen, ko sem videl, da so imenovali novo upravo, ne da bi vedeli, kdaj pravzaprav stari 

preneha mandat in pod kakšnimi pogoji jim lahko sploh odpovejo pogodbe, tako da gre za neko novo 

prakso korporacijskega upravljanja, ampak se niti minister Križanič niti jaz nisva vmešavala, to smo 

prepustili nadzornikom. Sedaj je pa drugo vprašanje, ali je prav, da se nisva vmešavala, po vsem tem, 

kar se dogaja.  

BOBOVNIK: Čakajte, gospod minister, spet ste bili presenečeni. Kdo svojega dela ni opravil? 

LAHOVNIK: Svojega dela v tem primeru, po moji oceni niso opravili nadzorniki.  

BOBOVNIK: In kaj jim boste naredili? 

LAHOVNIK: No, to je seveda stvar prihodnjih odločitev. Jaz danes ne želim ničesar prejudicirati. 

Mislim, da je za NLB ključno, da se čim prej vzpostavi uprava, ki bo imela dolgoročen mandat… 

BOBOVNIK: Če pa sedaj nadzornikov ne moremo nagnati in jim odpovedati.  



LAHOVNIK: Ne, mi imamo nove nadzornike. Problem, ki ga jaz sedaj vidim, da imamo neko upravo, ki 

ji bo mandat očitno prenehal in da nova še ni v sedlu. NLB ima skupaj z Banko Celje, če bi sešteli, 40-

odstotni tržni delež na slovenskem trgu, je na nek način, ima celo več pristojnosti šef NLB-ja, kot 

posamezni ministri in zato je ključno, da je nova uprava čim prej v sedlu in začne delati. In ta 

negotovost in to medvladje ni dobro.  

BOBOVNIK: Dobro. Poskušajte odgovoriti, prosim, na nekaj naslednjih vprašanj. Ali ste prepričani, da 

je vlada s kriznimi ukrepi dobo naložila denar davkoplačevalcev? 

LAHOVNIK: Jaz mislim, da smo ga.  

BOBOVNIK: Bi dali za to, kot rad reče vaš premier, roko v ogenj? 

LAHOVNIK: Jaz mislim, da lahko dam roko v ogenj. Se bo pa zagotovo pokazalo, da tudi pri podporah 

posameznim podjetjem, nekatere podpore bodo uspešnejše kot druge. Ampak, ko smo bili na obisku 

tudi pri britanskem premeru Brownu, ko smo ga vprašali, zakaj tako močno podpira mala in srednja 

podjetja, ker nekatera zagotovo ne bodo preživela. Je rekel: zato, ker pa nekatera bodo. In v tem 

trenutku moramo pomagati pač vsem.  

BOBOVNIK: Zakon o Pomurju, če ga primerjate sedaj z Belo krajino ali pa z Brkini, je krivičen do 

drugih območij? 

LAHOVNIK: Jaz mislim, da ne, ker je Pomurje najmanj razvita slovenska regija, dosega dve tretjini 

slovenske razvitosti. Strinjam pa se z očitki, da je treba razmisliti, ali bi veljalo spremeniti in prilagoditi 

tudi Zakon o regionalnem razvoju tako, da bi tudi druga področja, ki so manj razvita, dobila določene 

ugodnosti.  

BOBOVNIK: Poglejte, konkretno vprašanje podjetnika iz konfekcijske stroke. Mura je dobila državni 

denar, ali pa državne garancije. Zdaj bo ta ista Mura prišla na nek državni razpis za izdelavo uniform 

in pa zdravniških halj. Kako naj ta podjetnik konkurira enakopravno Muri, ki ni dobil državnega 

denarja, ne državnih garancij.  

LAHOVNIK: No, predvsem Mura ni dobila neposredne državne pomoči. SOD je kot večinski lastnik s 

poroštvi zagotovil, da je v nekem trenutku obstala na trgu in konkurenca je tukaj iz vidika evropskih 

direktiv enakopravna. Treba je vedeti, da je Mura bila poseben primer, tudi v Prekmurju in da je zato 

vlada… 

BOBOVNIK: Gospod minister, ni ta konfekcijski podjetnik v tem primeru v neenakopravnem položaju 

z Muro? 

LAHOVNIK: Ne, na razpisu ima povsem enake pogoje in možnosti, ker to zahteva…. 

BOBOVNIK: Že, že, ampak brez garancij, ki jih je dobila Mura, ali pa petih milijonov v preteklosti.  

LAHOVNIK: Garancije so namenjene samo temu, da se tisti del proizvodnje, ki lahko preživi, ohrani. 

Za nek nov razpis, če govorimo o uniformah, je tekma odprta in bodo konkurirali vsi enakopravno.  

BOBOVNIK: Poglejte, gospod Lahovnik, malo za šalo za konec. Poglejte, današnje sporočilo francoske 

tiskovne agencije, upam, da ga bo režija napisala. Skupina bogatih Nemcev je sprožila peticijo za 

ponovno uvedbo davka na bogastvo, ki bi državi pomagal izkopati se iz neugodnega položaja in tako 



naprej. To peticijo je podpisalo 44 bogatih Nemcev. Si upate prognozirati, kdaj bodo slovenski 

bogataši napisali kaj takega? 

LAHOVNIK: Ne. Očitno pa seveda ti Nemci so se najprej vprašali, kaj lahko sami storijo za državo in ne 

kaj bo država naredila zanje. Tako, da bilo bi prav zanimivo videti te najbogatejše, kot jim pravimo, 

slovenske tajkune, če bi bili pripravljeni sprejeti v Sloveniji tranzicijski, neke vrste, davek na tisto, kar 

so olastninili in s tem pomagali, recimo napolniti proračun.  

BOBOVNIK: Datuma, kdaj dobo to naredili, seveda ne veste, ne? Ha, ha.  

LAHOVNIK: Ne vem. Mislim pa si, kakšna bi bila reakcija, če bi takšen zakon predlagala vlada.  

BOBOVNIK: Hvala lepa, gospod minister.  

LAHOVNIK: Hvala tudi vam. 


