
V državnih družbah višino
nagrad in sejnin
nadzornikom s priporočili
omejuje vlada, v zasebnih
družbah pa so do
nadzornikov kar precej
radodarni. V predlogu
sklepa skupščine NKBM
so nagrade novost,
prvi nadzornik naj bi dobil
letno 23.232 evrov bruto,
prvi nadzornik NLB
pa 16.500 evrov bruto.
Sejnine in potni stroški
se obračunavajo posebej
IRENA FERLUGA
Glede na predlagane sklepe skupščin,
ki se zgoščeno vrstijo v juniju in juliju,
se spet začenjajo časi, ko bodo nadzor-
niki obilneje plačani, med njimi tudi
nadzorniki NLB, NKBM in Zavaroval-
nice Triglav, družb, v katerih ima prev-
ladujoč lastniški delež država. Vlada
glede na gospodarsko krizo lahko le
apelira na zmernost tovrstnih apeti-
tov, saj ni prisojna za določanje sejnin
in nagrad članom nadzornih svetov go-
spodarskih družb. To področje ureja
Zakon o gospodarskih družbah v 284.
členu, ki govori o plačilu članom nad-
zornega sveta. "Članom nadzornega
sveta se lahko za njihovo delo zagotovi
plačilo, kar določi statut ali skupščina.
Plačilo mora biti v ustreznem razmer-
ju z nalogami članov nadzornega sveta
in finančnim položajem družbe. Člani
nadzornega sveta ne morejo biti udele-
ženi pri dobičku."
Glede sejnin ni dileme
Vlada je glede nagrajevanja nadzorni-
kov letos januarja sprejela priporoči-
la, ki pa zavezujejo le družbe, ki so v
njeni delni, celotni ali posredni lasti,
veljajo pa do konca leta 2012. Vlada v
posebnem sklepu priporoča, naj najviš-
ja sejnina v velikih družbah ne presega
275 evrovbruto za člana in 357 evrov
bruto za predsednika nadzornega
sveta (odvisno od prihodkov družbe).
Glede višine sejnin se državne družbe
priporočil večinoma držijo, nagrade
za delo članov nadzornih svetov pa so
prepuščene odločanju na skupščinah.

Kako bo glede predlaganihnagrad
nadzornikom NLB in NKBM, bo znano
na skupščinah, ki bosta bosta 30. juni-
ja in 22. julija. Glasovanje na nedav-
ni skupščini Zavarovalnice Triglav
pa kaže, da je nov trend v uvajanju
in višini nagrad dogovorjen. Nadzor-
niki Triglava bodo namreč po letoš-
nji skupščini dobivali (poleg sejnin in
potnih stroškov) za opravljanje funkci-
je po 13.000 evrovbruto letno, predsed-
nik nadzornega sveta pa za polovico
več, torej 19.500 evrov bruto letno.
Nadzorniki dobivajo tako dogovorje-
no plačilo po dvanajstinah mesečno,
dodatno pa še nagrade za delo v komi-
sijah nadzornega sveta.
Nagrade v tisočih evrov
Prvi nadzornik NLB dr. Marko Simone-
ti bo, če bo skupščina tak predlog spre-
jela, dobival 16.500 evrov bruto letne
nagrade, posamezen član pa 11.000
evrov bruto, razdeljeno na mesečne
prejemke, nagradabo spremenjena po
samo enem letu od sprejetja tovrstne-

ga sklepa, je pa bila v prejšnjih manda-
tih tudi višja. Za skupščino NKBM je
ta nagrada predlagana v višini 23.232
evrovbruto letno (ali 1936 evrovbruto
mesečno) za predsednika nadzornega
sveta (trenutno je to mag. Danilo Top-
lek, bivši predsednik uprave Taluma),
za člana pa 15.492 evrov bruto (ali
1291 evrov bruto mesečno).

Irena Prij'ovič, generalna sekretar-
ka Združenja nadzornikov Slovenije, o
takšni višini nagrad meni: "Naša razi-
skava med letoma 2007 in 2009 je po-
kazala, da imajo javne delniške družbe
v povprečju neprimerno plačane člane
nadzornih svetov tako glede struktu-
re (samo sejnine, brez plačila za oprav-
ljanje funkcije) kot višine prejemkov.
To je bila predvsem posledica sklepa
vlade iz leta 2009, ki je povsem raz-
vrednotil funkcijo nadzora. AUKN je
po tem, ko je strukturo plačil nadzor-
nih svetov uredila v svojem kodeksu
in merilih, aprila letos sprejela tudi pri-
poročila za odločanje o sejninah in pla-
čilih za člane nadzornih svetov, kjer se
je opredelila do višine teh plačil, kar
se izraža v predlogih skupščinskih
sklepov. Ta plačila postavlja okvirno
na ravenpred sprejetjem omenjenega
vladnega sklepa in upošteva velikost
družbe, kompleksnost nadzora in fi-
nančni položaj družbe. Sejnine pa naj
bi se celo znižale."

Glede dileme, ali so tako zvišane na-
grade moralno sprejemljive gledena go-
spodarsko krizo, Irena Prijovič pravi:
"Plačilo nadzornikov je treba postaviti
v kontekst odgovornostiin strokovno-
sti funkcije, saj ne gre za častno funkci-
jo, ampak za resno in strokovno delo,
ki je v času krize in gospodarske situa-
cije še toliko bolj pomembno. Ni spre-
jemljivo, da je član nadzornega sveta v
polovici javnih delniških družb v letu
2009 za opravljanje te funkcije prejel
le četrtino letne povprečne plače zapo-
slenega v tej družbi, kar je manj kot naj-
nižja plača v teh družbah."
Kako je v zasebnih družbah
Najbolj so bili radodarni lastniki Banke
Koper, ki je v 97,48-odstotni lasti itali-
janske finančne skupine Intesa Sanpa-
olo. Prvi nadzornik Vojko Čok je dobil
50.000 evrov neto nagrade za minulo
delo, preostala zunanja člana nadzor-
nega sveta dr. Borut Bratina in Rober-
te Civalleri pa po 20.000 evrov bruto.
Lastniki so še sklenili, da članom upra-
ve pripada nagrada, kakor jo določajo
interna pravila skupine Intesa Sanpa-
olo, o višini pa odloča nadzorni svet.
Delničarji dobijo 9,92 evra dividende
na delnico, skupaj bodo razdelili 5,26
milijona evrov bilančnega dobička.

Precej bolj skromno delijo nagrade
nadzornikom v Abanki Vipa. Bruto na-
domestilo za delo predsednika nadzor-
nega sveta znaša 1041 evrov mesečno
(ali 12.492 evrovbruto letno), za člana
pa 750 evrov mesečno (ali 9000 evrov
bruto letno). Bruto sejnina za sejo nad-
zornega sveta znaša za predsednika in
člana enako, to je 358 evrov. Nadzorni
svet ni bil udeležen pri dobičku banke
od delitve bilančnega dobička za leto
2005 dalje. Sklep o višini nadomestil
za delo je bil sprejet na skupščini Aban-
ke leta 2006. Zaradi pridobljenega po-
roštva Republike Slovenije za izdano
obveznico so bili v Abanki Vipa primo-
rani znižati nadomestila za delo nad-
zornikov.

V Probanki, ki lani ni imela blešče-
čih rezultatov, so pred dnevi na skupš-
čini odločili, da bo dobival predsednik
nadzornega sveta (doslej je bil dr.
Roman Glaser, predsednik uprave Pe-
rutnine Ptuj) 48.000 evrov bruto letno,
posamezenčlan pa 24.000 evrov bruto
letno. Predsedniku nadzornega sveta
pripada po 300 evrov sejnine za sejo,
članu pa 200 evrov.

V Krki, slovenskem gospodarskem



biseru, kjer imajo za leto 2010 skoraj
169 milijonov evrov bilančnega dobič-
ka in ga bodo za dividende razdelili
nekaj več kot 47 milijonov evrov (1,40
evra bruto na delnico), bo skupščina 7.
julija. Glede na to, da bo dividenda, če
bo izglasovana, za 27 odstotkov višja
od lanske, po dveh letih spreminjajo
tudi nagrade nadzornikom. Nadzor-
ni svet je devetčlanski, predseduje mu
Jože Lenič, predsednik uprave Aban-
ke Vipa. Prvi nadzornik bo tako dobil
23.250 evrov bruto letno, posamezen
član pa 19.375 evrovbruto v mesečnih
akontacijah.

Tudi v Gorenju spreminjajo višino
nagrad nadzornikom po dveh letih.
Skupščina bo 5. julija, 2,24 milijona
evrov bilančnega dobička po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta naj ne

bi delili,nadzornikom pa naj bi poleg
sejnine in potnih stroškov delničarji
odobrili 12.000 evrovbruto letne na-
grade za predsednika (to je Uroš Sla-
vinec, predsednik uprave Heliosa) in
9600 evrov bruto za člana nadzorne-
ga sveta. Nadzorni svet ima za stroške
dela na voljo 50.000 evrov v posebnem
proračunu.

"Plačilo
nadzornikov
je treba postaviti
v kontekst
odgovornosti
in strokovnosti
funkcije, saj ne gre
za častno funkcijo,
ampak za resno
in strokovno delo"

Najbolj so bili letos radodarni lastniki Banke Koper, kije v 97,48-odstotni lasti italijanske finančne skupine Intesa Sanpaolo.
Prvi nadzornik Vojko Čok je dobil 50.000 evrov neto nagrade za minulo delo, člana nadzornega sveta pa po 20.000 evrov bruto.
(Damijan Toplak)

Družba Predsednik NS Član NS

Banka Koper 50.000 (neto) 20.000
Probanka 48.000 24.000
Krka 23.250 , 19.375
NKBM 23.232 15.492
Zavarovalnica Triglav 19.500 13.000
NLB 16.500 11.000
Gorenje 12.000 9.600
VEČER Vir: sklepi ali sklici skupščin družb


