
 

Datum: 28. 12. 2017 

 

 

Dr. Milan Brglez  

predsednik Državnega zbora 

 

 

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje 

 

Na podlagi 240. in 248. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije vam 

posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi z dvigom plač članom uprave SDH, ki 

ga naslavljam na Vlado Republike Slovenije. 

 

 

S spoštovanjem! 

 

 

mag. Bojana MURŠIČ, l.r. 

poslanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prilogi: 

- pisno poslansko vprašanje 
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA 

 

Slovenski državni holding (SDH) je v 100 % lasti države. Upravlja kapitalske naložbe v 

98 družbah, najpomembnejša dejavnost SDH pa je upravljanje kapitalskih naložb 

države. Torej, kot nosilec javnega pooblastila v imenu in za račun Republike Slovenije, 

SDH vodi postopke izdaje odločb o višini odškodnine in poravnava obveznosti po 

ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO. 

Člane nadzornega sveta imenuje Državni zbor RS na predlog Vlade RS. V petek, 23. 

12. 2017, je v medijih zaokrožila informacija, da je nadzorni svet SDH predsednici 

uprave Lidii Glavina z aneksom določil fiksni del prejemkov oz. osnovno plačo v 

vrednosti 15.496,20 EUR bruto, medtem ko se članici uprave Nadi Drobne 

Popovič le-ta določi v vrednosti 90 odstotkov fiksnega dela prejemkov Lidie Glavina 

oz. 13.946,58 EUR bruto. Ob tem so nadzorniki SDH-ja spomnili, da se pri določitvi 

prejemkov predsednika in člana uprave holdinga ne uporabljajo določbe t. i. 

Lahovnikovega zakona, ki omejuje plače vodilnih v državnih in občinskih podjetjih. 

Zatrdili so tudi, da je SDH ne glede na to ves čas sledil določbam zakona, prejemki pa 

so se v času gospodarske krize tudi znižali in se vse do zdaj niso uskladili. Je pa 

odločitev o zvišanju osnovne plače predsednice in članice uprave po zagotovilih 

nadzornikov še vedno v mejah, ki so skladne z omenjenim zakonom. 

V Sloveniji res beležimo visoko gospodarsko rast. A gospodarske rasti še vedno, 

predvsem tiste najranljivejše skupine, ne občutijo. Delavci imajo še vedno plače pod 

pragom življenjskega minimuma, minimalna plača je pod pragom revščine, upokojenci 

bodo prejeli redno in izredno uskladitev pokojnin, a ta povečanja bodo pri večini 

pomenila dvig pokojnin za dobre 3 - 5 EUR. Tudi policisti, vojaki, gasilci, šolniki in drugi 

v javnem sektorju napovedujejo stavko zaradi bistveno prenizkih plač in še vedno 

delujočih kriznih ukrepov.  

 

Ob vsem navedenem Vladi RS zastavljam vprašanja: 

1. Ali Vlada RS meni, da je dvig plače predsednici ter članici uprave SDH 

utemeljen? 

2. S kakšnimi kriteriji nadzorni odbor utemeljuje povišanje plač? 

3. Ali bo Vlada RS sledila dvigu plač tudi ostalim zaposlenim v javnem sektorju, 

saj iz navedenega izhaja, da je bila plača predsednici uprave SDH zvišana za 

dobrih 40 % oz. cca. 4.400 EUR? 
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Ob tem ne morem spregledati dejstva, da mesečna plača predsednika RS znaša 

5.419 EUR bruto. Medtem, ko bo Lidii Glavina samo povišanje plače naneslo 

dodatnih cca. 4.400 EUR (na dosedanjih cca. 11.000 EUR)!  

 
 


