Volivcev malo ali nič, plače
pa
nadpovprečne:
Möderndorfer,
Bratuškova,
Erjavec in Kučan
Plače politikov so obratno sorazmerno rezultatu na volitvah:
visoke imajo tisti, ki še za poslance niso bili izvoljeni,
denimo Jani Möderendorfer (SMC), Alenka Bratušek (SAB) in Karl
Erjavec (DeSUS). Nizke pa tisti, ki jim je na volitvah
poslancev uspelo priti v državni zbor in krepko popraviti
rezultate svojih strank. Takšni so Janez Janša (SDS), Luka
Mesec (Levica) in Matej Tonin (NSi), ki jih najdemo bolj na
dnu politične plačne lestvice.
Na lestvici kraljuje šef državnega zbora Dejan Židan, ki je
nekoliko izjema: s svojo stranko je na volitvah poslancev
dosegel tretji rezultat za SDS in LMŠ Marjana Šarca in
boljšega kot na volitvah štiri leta prej, pa tudi sam je bil
izvoljen.

Kučan po plači pred ministri
Po politično povišani pokojnini, za to so poskrbeli politiki
iz njegovega bloka, se po prejemkih med politično elito visoko
uvršča nekdanji šef centralnega komiteja zveze komunistov
Milan Kučan. Ker pri pokojninah ni vseh dajatev, ki so pri
plačah, po neto prejemku, ki znaša, kot je lani povedal za
Mladino, 3235 evrov, Kučan prehiti vse ministre vlade Marjana
Šarca. Z izjemo Andreja Bertonclja in premiera Marjana Šarca,
ki sta le rahlo pred njim. Gre za vlado volilnih poražencev,
ki ji lahko rečemo Kučanova. Ni je, zaradi spretnega proti
lobiranja, sestavil relativni zmagovalec volitev Janša.

Bruto plače šefov strank in nekaterih izstopajočih politikov
so bile decembra takšne:
Plače in pokojnine pomembnejših politikov

Bruto

Dejan Židan (SD)

€ 5.867

Andrej Bertoncelj (LMŠ)

€ 5.812

Marjan Šarec (LMŠ)

€ 5.670

Zdravko Počivalšek (SMC)

€ 5.406

Karl Erjavec DeSUS)

€ 5.339

Alenka Bratušek (SAB)

€ 5.211

Aleksandra Pivec (DesUS)

€ 5.136

Zmago Jelinčič (SNS)

€ 4.998

Jani Möderndorfer (SMC)

€ 4.925

Peter Česnik (SAB)

€ 4.866

Milan Kučan

€ 4.779

Matej Tonin (NSi)

€ 4.616

Damir Črnčec

€ 4.594

Janez Janša (SDS)

€ 4.060

Lidija Ivanuša (SDS)

€ 3.927

Luka Mesec (Levica)

€ 3.871

Nik Prebil (LMŠ)

€ 3.808

Med večjimi “zmagovalci” časa po volitvah, ko gre za plače, je
nekdanji politik LDS, pozneje pa PS in SAB, ki je danes v SMC
Jani Möderndorfer.

Fenomen Möderndorfer in Erjavec
Po volitvah, na katerih Möderndorfer ni bil izvoljen, je
najprej dobival relativno veliko nadomestilo, ker si nikakor
ni mogel najti službe. Znašalo je bruto 3.916 evrov. To je več
kot zasluži kot poslanec danes Luka Mesec (Levica).
Nadomestilo je bilo visoko, ker je bila relativno visoka prej

že Möderndorferjeva plača, povišala mu jo je proti koncu
prejšnjega mandata prejšnjega DZ koalicija SMC, SD in DeSUS, s
preiskovalno komisijo, ki je preiskovala, kar je že prej
odkril Anže Logar (SDS), dejansko pa je za predvolilne namene
Möderndorfer predvsem preiskoval financiranje opozicijske
stranke SDS.
Möderndorfer je po volitvah dobil celo večje nadomestilo kot
Marjan Šarec prvo poslansko plačo, ki je bila bruto 3818
evrov.
Pozneje se je Šarcu plača popravila, ko je bil izvoljen za
šefa vlade. Decembra je dobil bruto 5.670 evrov. Neto Šarec
dobi le malo več kot Milan Kučan neto pokojnine. Šarec 3.345
evrov. Kučan 3235. Vzpon je uspel tudi Möderndorferju. Najprej
je po izvolitvi Mira Cerarja za zunanjega ministra dobil
nadomestni poslanski sedež in državi potem ni bilo treba več
plačevati nadomestila, ker nikakor ni mogel najti službe. Ker
je koalicija na hitro spet ustanovila posebno preiskovalno
komisijo zanj za preiskovanje poslov SDS v času lanske
kampanje, pa je Möderndorferju še krepko poskočila plača. V
letu dni iz bruto 4035 na 4925.
S tem je prehitel Janeza Janšo, torej šefa na lanskih volitvah
relativne zmagovalke SDS. Janša je bil za poslanca izvoljen z
glasovi 7020 volivcev v Grosupljem in najvišjim deležem med
vsemi kandidati na volitvah. Möderndorfer ni bil izvoljen s
1416 glasovi v okraju Šiška.
A še precej bolj na to, da v politiki ni važen rezultat,
pomembne so kravje kupčiji po volitvah, pokažeta plači Karla
Erjavca (nekoč SKD in LDS) in Alenke Bratušek (nekoč Zares in
PS), ki za poslanca nista bila izvoljena, niti nista postala
nadomestna poslanca kot Möderndorfer. Erjavca je v okraju
Tržič volilo 394 volivcev. V absolutnem številu kar 18 krat
manj kot Janšo v Grosupljem s 7020 .
Šefe majhnih strank so pred desetletji z volilnim sistemom v

državni zbor spravljali s posebno nacionalno listo. A
nacionalne listo so bile ukinjene. Neizvoljene šefe strank se
zdaj rešuje tako, da dobijo kar plače ministrov, ki so precej
višje od poslanskih. Bratuškova je bruto dobila 5.211 evrov,
Erjavec pa 5.339 evrov. Oba sta krepko prehitela
Möderndorferja. In Janšo. Po neto plači pa sta zaostala za
Milanom Kučanom. Bratuškova je neto prejela 3.098 evrov,
Erjavec pa 3.031 evrov. Kučan pa, kot je povedal za Mladino,
3235.
Med ministri ga je rahlo prehitel finančni minister Andrej
Bertoncelj, ki je razvrščen v višji razred kot preostali
ministri. Ta dodatek je še iz časov druge vlade Janeza Janše:
za izjemno zahtevnost reševanja finančnih in bančnih težav je
plačo Janša povišal Janezu Šušteršiču, ki je izpeljal vrsto
pomembnih varčevalnih projektov in pripravil sanacijo bank, ki
jo je potem s sanacijo najprej tajkunskih in za državo precej
nepomembnih Probanke in Factor banke mimo teh zakonov nekoliko
zavozila vlada Alenke Bratušek, ko je druga Janševa vlada
padla. Šušteršič je avtor zadnjih večjih in resnejših reform v
tej državi sploh.
Bertoncelj je neto dobil 3258 evrov. 33 evrov več kot Kučan
pokojnine.
Plače

vseh

ministrov

in

državnih

sekretarjev

si

lahko

pogledate v preglednici, ki so jo oblikovali v vladi:

Plače za november 2019, izplačane decembra 2019
Bertoncelj je v bruto znesku dobil najvišjo plačo v vladi,
višjo celo od premiera Marjana Šarca. Znašala je 5812 evrov.
Šarec je, ker ima manj delovne dobe, dobil 5.670 evrov, a je
zaradi več olajšav s 3345 evri neto dobil več od
Bertonclja. Višjo bruto plačo od premiera ima Bertoncelj, ker
ima več dodatka za delovno dobo.

Mlinarjeva
plačanimi

ne

bo

med

bolje

Polne plače pa ta mesec še ne bo dobila Angeliko Mlinar (SAB),
ki ji je vlada s sklicevanjem, da je tak nacionalni interes,
omogočila hitro pridobitev državljanstva, koalicija pa tik
pred novim letom za las, z enim samim glasom večine, izvolila
za ministrico brez listnice.
Pomagal sta predsednik SNS Zmago Jelinčič in Dušan Šiško
(SNS), ki nista glasovala in poslanec SDS Andrej Šircelj, ki
je bil na dopustu v Indiji.
Mlinarjeva bo med slabše plačanimi ministri, ko bo februarja
dobila prvo polno plačo, ker v Sloveniji nima veliko delovne
dobe. V vladi najnižjo plačo zdaj dobiva minister brez
listnice Peter J. Česnik (prej Zares, danes Desus). Decembra
je dobil 4.866 (neto 2.788) evrov. Česnik je večino kariere
delal v Avstraliji. Nima dodatka za delovno dobo.
Visok Kučanov prihodek, ki neto znaša krepko več kot 80
odstotkov plače predsednika republike, je kot poseben
politični privilegij leta 2003 uzakonila koalicija LDS, SD,
DeSUS in SLS vlade Antona Ropa. V času krize, ko je druga
vlada Janeza Janše ukinjala vrsto zapravljivih privilegijev,
pa so na predlog PS Zorana Jankovića Kučanu z leve ubranili ta
poseben dodatek, ki mu povišuje pokojnine, da v netu znesku
dobi več kot ministri v vladi.
Podobnega privilegija nima noben drug politik in tudi
državljani lahko le sanjajo, da bi bila njihova pokojnina
skoraj takšna kot je bila pred upokojitvijo njihova najvišja
plača.
Najvišjo plačo v DZ je zadnji mesec lanskega leta dobil šef DZ
Dejan Židan zaradi najvišjega dodatka za vodenje med vsemi:
bruto je zaslužil 5867 evrov. Med predsedniki strank pa je
najnižje plačilo dobil Luka Mesec (Levica).

Plače vseh poslancev, ki so jih dobili prejšnji mesec, so bile
od najnižje do najvišje takšne:
PREBIL NIK

3.807,69 €

KOVAČIČ ALJAŽ

3.820,26 €

ŠUŠTAR TADEJA

3.832,82 €

KEPA FRANCI

3.854,30 €

MESEC LUKA

3.870,52 €

KORDIŠ MIHA

3.870,53 €

PREDNIK JANI

3.883,08 €

LENART JOŽEF

3.902,89 €

KORAŽIJA BOŠTJAN

3.914,96 €

IVANUŠA LIDIJA

3.927,06 €

IVANUŠA JANI

3.932,79 €

SITER PRIMOŽ

3.945,91 €

LEP ŠIMENKO SUZANA

3.971,04 €

KORČE JERCA

3.973,09 €

RAJH ANDREJ

3.975,31 €

HOT MEIRA

3.983,61 €

KOPRIVC MARKO

3.983,61 €

LISEC TOMAŽ

3.983,61 €

PAVŠIČ ROBERT

3.983,61 €

MAUROVIČ NINA

3.996,17 €

KRAMAR FRANC

4.002,43 €

DIVJAK MIRNIK LIDIJA

4.021,30 €

DOBLEKAR BORIS

4.023,70 €

POGAČNIK MARKO

4.046,44 €

ZABRET ANDREJA

4.046,44 €

KALOH DEJAN

4.059,01 €

JANŠA JANEZ IVAN

4.059,96 €

CIGLER ŽELJKO

4.072,05 €

BAH ŽIBERT ANJA

4.096,69 €

ŽNIDARIČ MOJCA

4.096,69 €

SUKIČ NATAŠA

4.103,77 €

JERAJ ALENKA

4.109,26 €

UDOVČ MATEJA

4.121,30 €

GREGORČIČ MONIKA

4.134,39 €

REBERŠEK ALEKSANDER

4.142,97 €

BANDELLI MARKO

4.146,97 €

SLUGA JANJA

4.169,11 €

VERBIČ DUŠAN

4.204,95 €

BAKOVIĆ PREDRAG

4.209,78 €

ŽIDAN GREGOR

4.209,78 €

POJBIČ MARIJAN

4.222,35 €

PODKRAJŠEK BOJAN

4.222,36 €

ŠIRCELJ ANDREJ

4.234,92 €

MURŠIČ BOJANA

4.245,79 €

KNEŽAK SONIBOJ

4.272,60 €

URH KARLA

4.272,61 €

ROSEC FRANC

4.299,79 €

LENART JOŽE

4.310,00 €

ŠIŠKO DUŠAN

4.312,86 €

IRGL EVA

4.347,11 €

LEP JURIJ

4.430,47 €

BRINOVŠEK NADA

4.469,68 €

MAHNIČ ŽAN

4.478,96 €

PERIČ GREGOR

4.515,38 €

LOGAR ANŽE

4.554,93 €

VRTOVEC JERNEJ

4.557,37 €

TAŠNER VATOVEC MATEJ

4.572,08 €

TONIN MATEJ

4.616,17 €

FURMAN KARMEN

4.645,57 €

PAVLIN BLAŽ

4.660,26 €

NEMEC MATJAŽ

4.660,27 €

ZORČIČ IGOR

4.674,96 €

HORVATH FERENC

4.748,46 €

GOLUBOVIĆ BRANE

4.763,15 €

KOCIPER MAŠA

4.776,76 €

GODEC JELKA

4.777,84 €

ŽIŽA FELICE

4.777,85 €

PAULIČ EDVARD

4.792,55 €

TRČEK FRANC

4.807,97 €

RAJIĆ BRANISLAV

4.821,96 €

BREZNIK FRANC

4.851,37 €

HAN MATJAŽ

4.866,06 €

DIMIC IVA

4.866,07 €

GRIMS BRANKO

4.880,76 €

PEČEK IGOR

4.895,46 €

TOMIĆ VIOLETA

4.895,46 €

ČERNAČ ZVONKO

4.910,17 €

MODERNDORFER JANKO

4.924,86 €

HEFERLE TINA

4.935,31 €

POLNAR ROBERT

4.954,26 €

STAROVIĆ VOJKO

4.954,26 €

HORVAT JOŽEF

4.983,66 €

JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO 4.998,36 €
BEVK SAMO

5.013,07 €

HRŠAK IVAN

5.042,47 €

JURŠA FRANC

5.100,36 €

KRIVEC DANIJEL

5.215,43 €

TANKO JOŽE

5.422,12 €

SIMONOVIČ BRANKO

5.469,82 €

ŽIDAN DEJAN

5.866,65 €

