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Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije
na 115. redni seji dne 6. 1. 2011 pod točko 12A sprejela

SKLEP
o priporočilih glede nagrajevanja članov organov nadzora v gospodarskih družbah
v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize

I.
V zvezi z nagrajevanjem vseh članov nadzornih svetov in vseh zunanjih članov upravnih
odborov v gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: člani organov nadzora), ki so v delni
ali celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: gospodarske
družbe) in drugih oseb javnega prava, Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada):
–
Agenciji za upravljanje s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, glede upravljanja
kapitalskih naložb in v zvezi s pripravo Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi
naložbami države po zakonu, ki ureja kapitalske naložbe Republike Slovenije, in
–
pravnim osebam javnega prava, ki upravljajo s kapitalskimi naložbami v gospodarskih
družbah (samoupravne lokalne skupnosti, javni skladi ipd.),
priporoča:
a)

da se članom organov nadzora gospodarskih družb v času veljavnosti tega sklepa
zagotovi plačilo za njihovo delo v obliki sejnine, pri čemer naj se višina redne sejnine
določi v bruto znesku v odvisnosti od razvrstitve gospodarskih družb, kakor jih določa
zakon, ki ureja gospodarske družbe, ter ob upoštevanju gospodarskega stanja
posamezne gospodarske družbe, vendar tako da ne presegajo naslednjih višin:

VIŠINA REDNE
SEJNINE
NA SEJO
Mikro družbe
Majhne družbe
Srednje družbe
Velike družbe

Najvišja bruto redna
sejnina za člana
v EUR
75,00
150,00
200,00
275,00

Najvišja bruto redna
sejnina za predsednika
v EUR (130 %)
97,50
195,00
260,00
357,50

Ne glede na prejšnji odstavek vlada priporoča, da se bruto sejnina za člana organa
nadzora v primeru gospodarskih družb, katerih čisti prihodki od prodaje znašajo najmanj
40.000.000,00 eurov, lahko določi višje, vendar tako da ne presega 120 odstotkov
sejnine člana organa nadzora velike družbe.

Ne glede na prvi odstavek te točke vlada priporoča, da se bruto sejnina za člana organa
nadzora v primeru gospodarskih družb, katerih čisti prihodki od prodaje znašajo najmanj
250.000.000,00 eurov, in v finančnih institucijah, katerih vrednost aktive znaša najmanj
800.000.000,00 eurov, lahko določi višje, vendar tako da ne presega 150 odstotkov
sejnine člana organa nadzora velike družbe.
Vlada priporoča, da naj se višina sejnine za predsednika organa nadzora določi največ
v višini 130 odstotkov višine sejnine člana nadzornega sveta. Če je zaradi
predsednikove odsotnosti vodil sejo organa nadzora drug član, naj se mu izplača
sejnina v enaki višini, kakor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo. Določba prejšnjega
stavka naj ne velja, če je vodil sejo le deloma zaradi predsednikovega predčasnega
odhoda.
Vlada priporoča, da naj bo višina sejnine, ki se izplačuje članom organa nadzora,
odvisna od vrste dela organa nadzora, tako da se članu organa nadzora lahko izplača
le, če je sodeloval pri delu organa, in sicer na:
–
redni ali izredni seji – največ v višini redne sejnine za vsako udeležbo na seji,
–
dopisni seji – v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.
b)

da naj se v času veljavnosti tega sklepa dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v
skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe, pri
čemer se stroški za prenočišče lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma
začasnega prebivališča člana organa nadzora oziroma druge osebe, ki sodeluje v
komisiji organa nadzora, od kraja dela organa nadzora najmanj 100 kilometrov, če se ni
mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega
sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavi Sklep o stališčih glede nagrajevanja članov
nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v
lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno
funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb (št. 00712-35/2005/24 z dne
15. 2. 2007).

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do 31. decembra 2012.
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