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dr. Milan Brglez,  
predsednik Državnega zbora RS  
 
 
 
 
Zadeva: Pisno poslansko vprašanje  
 
 
 
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno 

poslansko vprašanje v zvezi s dvigom plače predsednice upravnega odbora SDH, ki ga 

naslavljam na Vlado RS. 

 
 
S spoštovanjem! 
                                                                                                        
                                                                                  

 
                                                                                            Franc Breznik,  
                                                                                             poslanec DZ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prilogi: 
- pisno poslansko vprašanje  
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA 

 
V medijih smo zasledili, da je Nadzorni svet  slovenskega državnega holdinga 
(SDH) v petek, dne 22. decembra 2017 povišal osnovno plačo predsednici uprave 
SDH Lidiji Glavini na 15.500 eurov, s tem pa tudi drugi članici uprave SDH Nadi 
Drobne Popovič, ki ima osnovno plačo določeno v razmerju do plače predsednice 
uprave. Do takšnega zvišanja plače je prišlo v času, ko gasilci, policisti in ostali v 
javnem sektorju zahtevajo višje plače, vendar jih Vlada RS vztrajno zavrača. 
Nadzorni svet SDH je osnovno plačo predsednici uprave SDH zvišal manj kot 
teden dni po imenovanju Janeza Vipotnika za člana Nadzornega sveta SDH. Janez 
Vipotnik, ki živi in dela v Londonu, je po nekaterih informacijah opravil izpit za 
nadzornika šele nekaj mesecev pred imenovanjem za člana Nadzornega sveta 
SDH in do imenovanja ni nadzoroval poslovanja katerekoli večje družbe, ki bi bila 
primerljiva s SDH. Znan pa je po tem, da je v času pred in po osamosvajanju 
opravljal direktorske funkcije v podjetjih tik pred njihovim propadom. To velja za 
takratno družbo Iskra in kasneje tudi za NLB d.d., ko je bil član upravnega odbora 
pred prvo dokapitalizacijo, ki je preprečila stečaj NLB d.d. Oseba, ki je z njim 
sodelovala je o njemu in njegovi vlogi po osamosvojitvi povedala sledeče: »Enkrat 
je prišel Gosar, nekdanji direktor Mercatorja, Nano Vipotnik (Janez Vipotnik) iz 
Iskre, pet jih je bilo, velikih direktorjev. In je rekel, da bi naredili tako, kot je rekel 
Mencinger, da bi pet odstotkov podjetja podarili direktorjem, potem bi pa oni v 
petih, desetih letih iz dobička izčrpavali podjetje in bi ga na koncu privatizirali, 
posojilo bi pa dala Ljubljanska banka ali pa Mariborska banka.« Bil je in je še vedno 
kader tranzicijske levice, ki naj bi po mnenju Vlade RS učinkovito opravljal funkcijo 
nadzornika, čeprav ne živi v Sloveniji in takšne funkcije do tega imenovanja sploh 
še ni opravljal. 
 
V zvezi s tem sprašujem Vlado RS:  

1. Ali Vlada RS, ki izvršuje ustanoviteljske pravice v SDH, meni, da je dvig 
plače predsednice upravnega odbora in članice upravnega odbora 
upravičen? Na podlagi katerih rezultatov, meril in kriterijev? 

2. Glede na to, da je Vlada RS zavzela stališče, da je bilo potrebno leta 2015 
menjati upravni odbor DUTB zaradi previsokih plač, ali bo Vlada RS enako 
postopala v navedenem primeru oziroma kot izvršiteljica ustanovitvenih 
pravic v SDH kakorkoli upravičila pred slovensko javnostjo, da je bil dvig 
osnovne plače upravičen?  

3. Ali držijo navedbe, da je Janez Vipotnik opravil izpit za nadzornika šele 
nekaj mesecev pred imenovanjem za nadzornika SDH in to celo preko 
predsednice uprave SDH Lidije Glavina? Se Vladi RS oseba, ki opravi izpit 
za nadzornika SDH nekaj mesecev pred imenovanjem in nima nikakršnih 
izkušenj z nadzorovanjem podjetji v slovenskem pravnem sistemu, zdi 
primerna oseba za takšno funkcijo? Če te navedbe držijo ali Vlada RS vidi v 
tem primeru elemente koruptivnega dejanja?  

4. Ali se zdi Vladi RS upravičeno, da bo državno podjetje SDH nadzorniku 
Vipotniku za vsako udeležbo na nadzorni seji plačevala tudi potne stroške iz 
Londona, kar vse skupaj znese več kot nadomestilo za udeležbo na sejah? 
Ali Vlada RS meni, da nihče v Republiki Sloveniji ni bolj primeren za člana 
Nadzornega sveta SDH od Janeza Vipotnika in koliko oseb in katere osebe 
je pristojna ministrica za finance kontaktirala v zvezi s tem, ko se je odločila, 
da bo predlagala Janeza Vipotnika mimo javnega razpisa z razlogom, da se 
na razpis niso prijavili ustrezni kandidati?    

 
 


