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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je analizirati prejemke članov uprav izbranih slovenskih podjetij in 

ugotoviti, v kolikšni meri so ti povezani s poslovno uspešnostjo podjetja. Izvedena analiza 

korelacije pokaže, da je gibanje variabilnih prejemkov na člana uprave v vzorcu izbranih 

nefinančnih podjetij pozitivno povezano z gibanjem vseh izbranih spremenljivk uspešnosti 

podjetij. Pri gibanju variabilnih prejemkov uprav finančnih družb, izbranih v vzorec, obstaja 

statistično značilna povezanost le med variabilnimi prejemki na člana uprave in donosnostjo 

na delnico. Pri izplačevanju variabilnih prejemkov še vedno ni zaznati sistema nagrajevanja, 

ki bi temeljil na dolgoročni uspešnosti poslovanja podjetij. Prav tako vsa podjetja nimajo 

sprejetih politik prejemkov. To sta dve področji, katerim bi morali lastniki družb v prihodnje 

posvetiti več pozornosti. 

Ključne besede: poslovodstvo, prejemki uprave, nagrajevanje, uspešnost podjetij 

SUMMARY 

The aim of this master’s thesis is to analyse the salaries of board members from selected 

Slovenian companies and determine the extent to which they are linked to the business 

performance of the company. The conducted correlation analysis shows that the movement of 

the variable income of the Management Board in the sample of selected non-financial 

companies is positively related with the movement of all selected variables of company 

performance. In the movements of variable income of the Management Board in the sample 

of selected financial companies is a statistically significant correlation only between the 

variable income of the Management Board and the earnings per share. In the payment of 

variable income of the Management Board not many long-term remuneration systems are 

detected. Also, all the companies have not yet accepted remuneration policies. These are the 

two areas which should get more attention from the owners of companies in the future. 

Key words: management, income of the Management Board, remuneration, performance of 

the company 
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1 UVOD  

Prejemki vodilnih poslovodij so v svetu in tudi pri nas v zadnjih dvajsetih letih, še posebej v 

obdobju pred nastopom gospodarske in finančne krize, strmo rasli. Plače poslovodij so v letu 

2004 v tujini znašale od 11- do 475-kratnik plače povprečnega zaposlenega (Kroll 2005, po 

Prosser 2009, 8). Zato plače in nagrade poslovodij zbujajo veliko pozornosti in vprašanj. 

Slednja so usmerjena predvsem na to, ali so plače poslovodij ustrezne glede na njihovo 

uspešnost oziroma ali so prejemki poslovodij sorazmerni z njihovimi opravljenimi nalogami. 

Določanje višine prejemkov poslovodij in njihovih nagrad je v pristojnosti nadzornih svetov 

družb. Ti v imenu lastnikov družbe sklepajo pogodbe s poslovodstvom, v katerih so 

dogovorjena tudi merila uspešnosti ter oblike nagrad in spodbud za uspešnost.  

Optimalna pogodba poslovodje lahko vključuje številna nadomestila, če so taka nadomestila 

namenjena zagotavljanju uspešnosti poslovodje in s tem povečevanju vrednosti za delničarje. 

A pogodbe z veliko nadomestili so pogosto prešibko vezane na uspešnost poslovodstva. Zato 

je sama številčnost nadomestil v pogodbah lahko za lastnike zavajajoča pri presoji o 

optimalnosti oziroma učinkovitosti pogodb za nagrajevanje uspešnosti poslovodij (Bebchik in 

Fried 2003, 13).  

Nadzorni svet je pristojen za sklepanje pogodb in oblikovanje politike prejemkov, v kateri so 

določene kategorije prejemkov, vrste nagrad za uspešnosti in merila uspešnosti. Pri tem naj bi 

upošteval zakonodajo, priporočila in kodekse, ki urejajo področje korporativnega upravljanja, 

vodenja in nagrajevanja. Zato se nam na tem mestu postavlja vprašanje, kako v Slovenji 

zakonodaja, smernice, priporočila in predpisi urejajo nagrajevanje uprave. 

Večina raziskav s področja nagrajevanja uprav, narejenih v Sloveniji, je bila opravljena na 

kratkih časovnih obdobjih in na enakem vzorcu podjetij. Tako med do sedaj opravljenimi 

raziskavami najdemo raziskavo z naslovom Nagrajevanje uprav in nadzornih svetov v 

Sloveniji 2005–2006 (Dolinar idr. 2007), raziskavo Nagrajevanje uprav in nadzornih svetov v 

Sloveniji 2007–2009 (Slapničar, Podbevšek in Prijović 2010) in raziskavo z naslovom 

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb v Sloveniji v 

obdobju 2010–2012. Primerjava z obdobjem 2007–2009 (Kravanja, Prijović in Slapničar 

2013). 

Z našo analizo želimo podati celovit pregled nad gibanjem prejemkov uprav v preteklosti, 

obenem pa omogočiti vpogled v razlike med nagrajevanjem uprav finančnih družb in 

nefinančnih družb ter nagrajevanjem uprav pred obdobjem krize in v času krize. Zato smo v 

naši analizi (1) v obdobje proučevanja zajeli leta med 2006 in 2013, (2) obdobje razdelili na 

obdobje pred krizo in v krizi, (3) podjetja razdelili na finančne družbe in nefinančne družbe 

ter (4) izvedli dve korelacijski analizi, posebej za celotne prejemke na člana uprave in posebej 

samo za variabilne prejemke na člana uprave. 
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Namen magistrske naloge je analizirati prejemke članov uprav izbranih slovenskih podjetij in 

ugotoviti, v kolikšni meri so ti povezani s poslovno uspešnostjo podjetja.  

Cilj magistrske naloge je (1) opisati različne oblike prejemkov poslovodstev, ki izhajajo iz 

domače in tuje literature, s poudarkom na sistemu nagrajevanja, (2) predstaviti zakonodajo in 

priporočila ter kodekse, ki urejajo nagrajevanje uprav v Sloveniji, (3) analizirati prejemke 

članov uprav, njihovo strukturo in njihovo povezavo z uspešnostjo poslovanja v vzorcu 

zajetih javnih delniških družb, (4) ugotovitve primerjati s smernicami in priporočili o 

prejemkih poslovodstev ter dosedanjimi domačimi in tujimi raziskavami ter (5) podati 

predloge za izboljšave. 

Pri analizi se bomo omejili na vzorec podjetij, katerih delnice kotirajo v prvi in standardni 

kotaciji Ljubljanske borze. Ljubljanska borza trg delnic deli na tri segmente oziroma kotacije: 

(1) prvo kotacijo, (2) standardno kotacijo in (3) vstopno kotacijo. V kateri kotaciji nastopajo 

posamezni vrednostni papirji družb, je odvisno od meril za uvrstitev.  

Prav zaradi dodatnih borznih zahtev za transparentnost poslovanja, ki jih morajo izpolnjevati 

družbe iz prve in standardne kotacije, te zahteve pa ne veljajo za družbe iz vstopne kotacije, 

so javno dostopni podatki družb iz prvih dveh kotacij transparentnejši in kakovostnejši za 

obdelavo. Zato bomo v raziskavi zajeli družbe iz prve in standardne kotacije.  

Podjetja so do leta 2009, ko je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-

1C), ki je uredila transparentnejšo objavo podatkov o prejemkih uprav, objavljala v svojih 

letnih poročilih skope podatke o prejemkih uprav, kar je treba omeniti kot omejitev v naši 

analizi. Nekatera podjetja niso objavljala razčlenjenih prejemkov po posameznih članih 

uprave in po strukturi njihovih prejemkov. Pri pregledu zakonodaje, priporočil in kodeksov s 

področja nagrajevanja uprav je bila uporabljena le slovenska zakonodaja. 

Pri analizi prejemkov uprav bomo predpostavljali, da so podatki v letnih poročilih družb v 

vzorcu resnični in pošteni. Izsledkov analize ni mogoče posplošiti na ostala slovenska 

podjetja.  

V magistrski nalogi bomo na podlagi javno dostopnih podatkov o prejemkih uprav, 

pridobljenih iz letnih poročil javnih delniških družb prve in standardne kotacije, preverjali 

naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Prejemki članov uprav so povezani z uspešnostjo poslovanja družbe. 

Ugotoviti želimo smer in jakost povezave med gibanjem prejemkov uprav in izbranimi 

kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja. Pri prejemkih uprav se bomo osredotočili 

na gibanje celotnih prejemkov uprav kot stroškov upravljanja in vodenja podjetij ter na 

gibanje variabilnega dela prejemkov uprav kot nagrade za dosežene rezultate v povezavi s 
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kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja. Kot statistično metodo bomo uporabili 

korelacijsko analizo in izračun korelacijskega koeficienta. 

Hipoteza 2: Struktura prejemkov uprav je skladna s priporočili o strukturi prejemkov. 

Primerjali bomo strukturo prejemkov predsednikov uprav in članov uprav ter skušali 

ugotoviti, ali je struktura prejemkov skladna s priporočili Združenja Manager in Združenja 

nadzornikov Slovenije.  

Hipoteza 3: Prejemki uprav so bili pred finančno krizo višji kot v krizi. 

Ugotoviti želimo, ali sta finančna in gospodarska kriza v Sloveniji vplivali na višino 

prejemkov članov uprav podjetij, zajetih v raziskavo. Obe krizi sta namreč vplivali na to, da 

so bila mnoga podjetja pri poslovanju neuspešna (AJPES 2014, 2). Zaradi slabših rezultatov 

poslovanja družb v krizi bi pričakovali tudi nižje prejemke uprav, predvsem iz naslova 

neizplačanega dela prejemkov, vezanega na uspešnost poslovanja podjetja. Kot model 

testiranja smo uporabili testiranje aritmetične sredine odvisnih vzorcev. 

V prvem delu magistrske naloge bomo predstavili teoretična izhodišča nagrajevanja 

poslovodij, teorijo agenta in principala ter uspešnost podjetja kot merilo za nagrajevanje 

poslovodij. Nato bomo predstavili, kako zakonodaja in priporočila urejajo nagrajevanje uprav 

v Sloveniji, delitev prejemkov uprav in njihovo javno objavo.  

V drugem delu teoretičnih izhodišč bomo s predstavitvijo dosedanjih študij in raziskav s 

področja nagrajevanja uprav v Sloveniji in tujini predstavili modele, ki so bili podlaga za 

študije in njihove rezultate. Tako bomo omogočili pregled sistemov in načinov nagrajevanja 

tudi v tujini, saj bomo predstavili dosedanje ugotovitve tujih raziskav in jih primerjali z 

ugotovitvami naše analize.  

V empiričnem delu bomo analizirali prejemke članov uprav javnih delniških družb v obdobju 

2006–2013. V vzorec podjetij smo izbrali slovenske javne delniške družbe, ki so bile 

vključene v prvo kotacijo in standardno kotacijo na Ljubljanski borzi. Predstavili bomo 

prejemke predsednikov uprav in njihovo strukturo, prejemke članov uprav in njihovo 

strukturo, mnogokratnik med prejemki članov uprav in predsedniki uprav, mnogokratnik med 

prejemki vseh članov uprav in povprečno bruto plačo zaposlenih v podjetjih iz vzorca, 

mnogokratnik med prejemki vseh članov uprav in povprečno minimalno plačo v Sloveniji, 

razliko med prejemki uprav pred krizo in v času krize, prejemke uprav v finančnih družbah in 

nefinančnih družbah ter korelacijo med prejemki uprav in spremenljivkami uspešnosti 

podjetja. 
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2 NAGRAJEVANJE 

Preden nadaljujemo z opisom nagrajevanja poslovodij, bomo predstavili teorijo agenta in 

principala kot odnos med lastniki in poslovodstvom. 

2.1 Teorija agenta in principala 

Teorija agentov in principalov govori o neskladju interesov med lastniki (principali) in upravo 

oziroma poslovodstvom (agenti).  

Lastniki in nadzorni sveti skušajo s pogodbami o nagrajevanju usmerjati poslovodje, da bi ti 

upravljali in izboljševali poslovanje podjetij skladno z interesi lastnikov. S pogodbami o 

nagrajevanju notranji nadzorni mehanizmi, kot je na primer nadzorni svet, ki ga določijo 

lastniki, zagotavljajo, da poslovodstvo izvršuje poslovno politiko s ciljem maksimiranja 

vrednosti podjetja oziroma premoženja lastnikov. Svojevrstni mehanizem je tudi pogodba o 

nagrajevanju poslovodij. Sistemi nagrajevanja pa vsebujejo sodila, ki morajo biti izpolnjena 

za izplačilo nagrade. Tako se s sistemom nagrajevanja spodbuja zaželeno vedenje poslovodij. 

Ta sistem tvori povezavo med cilji, stopnjo njihove uresničitve in nagrado (Rejc in Slapničar 

2003b). 

Pri odnosu agenta in principala govorimo o treh različnih pravnih razmerjih, in sicer o (1) 

korporacijskopravnem, (2) obligacijskopravnem in (3) delovnopravnem razmerju. Imenovanje 

članov in predsednika uprave je korporacijskopravni akt, sklepanje pogodbe med gospodarsko 

družbo in predsednikom ter člani uprave je obligacijskopravni akt, ta pa lahko (ni pa nujno) 

vključuje tudi delovno razmerje (Krašovec 2002, 84–86). 

Pravnega razmerja oziroma pogodb o nagrajevanju med poslovodjo in lastniki ne smemo 

analizirati zgolj z enega zornega kota, na primer korporacijskega prava. Potrebno je širše 

videnje, ki zajema vse pravne vidike glede na vrsto razmerja, ki ga imata lastnik in 

poslovodja. 

Krašovec (2002, 84–86) navaja, da je predsednik ali član uprave na podlagi pogodbe, ki jo 

sklene s predsednikom nadzornega sveta družbe, v obligacijskopravnem razmerju z družbo. V 

slovenski praksi, ki je v nasprotju s tujo, pa velja, da je predsednik uprave ali član uprave tudi 

v delovnopravnem razmerju z družbo, kar sicer ni pogoj. S korporacijskega in obligacijskega 

vidika za položaj direktorjev zadoščata, tako za družbo kot poslovodjo, samo statusnopravna 

in obligacijskopravna ureditev. Namesto delovnopravnega razmerja zadošča obligacijska 

pogodba oziroma poslovodna pogodba. To pa lahko sklene poslovodstvo, ki nastopa pri 
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sklenitvi pogodbe kot samostojni podjetnik ali kot družba z omejeno ali družba z neomejeno 

odgovornostjo.
1
 

Ne glede na obliko pogodbenega razmerja morajo lastniki in poslovodstvo zbližati oziroma 

uskladiti cilje posameznika s cilji družbe, ki se v osnovi razlikujejo, saj poslovodstvo s svojim 

delovanjem sledi cilju zadovoljevanja lastnih potreb, ki se lahko tudi razlikujejo od interesov 

družbe oziroma delničarjev. 

Če osebni cilji poslovodij, ki so navadno zadovoljevati lastne materialne in nematerialne 

potrebe, niso usklajeni s cilji družbe, lahko pride do nelojalnega in nepoštenega ravnanja 

poslovodij (Dolinar idr. 2007, 10). 

Z uskladitvijo in uresničevanjem ciljev in s tem tudi koristi lastnikov kot principalov in 

poslovodstva kot agenta se povečujejo tako plače poslovodij kot tudi uspešnost podjetja, s tem 

pa premoženje lastnikov. Z vidika lastnikov je tudi pomembno, da je sistem nagrajevanja 

poslovodij konkurenčen, saj tako lahko lastniki pridobijo dobre kadre oziroma poslovodje. 

Potem ko so si lastniki pridobili kader, morajo poslovodjo spodbuditi, da svoje zmožnosti čim 

bolj izkoristi za doseganje zastavljenih ciljev (Zupan 2001, 233). 

Peklar idr. so mnenja, da je treba poslovodje oziroma člane uprave nagraditi predvsem zato, 

da opravljajo svoje naloge optimalno in najučinkoviteje, da ostanejo lojalni družbi in da s 

svojimi dejanji ne škodijo družbi ali ji kvarijo ugled. Avtorji dodajajo, da mora imeti 

nagrajevanje poslovodij motivacijski učinek, tako da je del prejemkov odvisen od uspešnosti 

upravljanja. Uspešnost pa se meri po različnih merilih (Peklar idr. 2003, 24). 

2.2 Nagrajevanje poslovodij 

Delo poslovodij je, v primerjavi z delom ostalih delavcev v podjetju, težje opredeliti, saj je v 

večji meri prepuščeno prav pobudi in zamisli poslovodje, kaj in kako bo delal. Ker je delo 

manj predvidljivo, obenem pa zahtevnejše in obsežnejše, ga je tudi težje nadzirati. Zato 

morajo lastniki zagotoviti, da se poslovodje obnašajo v skladu z njihovimi interesi in ne samo 

skladno s preferencami poslovodij po čim večjih osebnih koristih. Orodje, ki ga za to imajo 

lastniki, je prav pogodba o plačevanju in nagrajevanju poslovodij (Zupan 2001, 233). 

Poslovodstvo ima torej v podjetju drugačno vlogo, funkcijo in status kot ostali zaposleni. 

Temu primerno pa imajo drugačno ne samo višino plače, ampak sta drugačna tudi načina 

motivacije in nagrajevanja oziroma plačila.  

                                                 

1
 Pri tem mora biti poslovodja v pogodbi o poslovodenju z družbo, ki jo bo vodil, imenovan kot oseba, 

ki bo izvajala naloge poslovodstva.  
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Zupanova (2001, 234) meni, da se plače poslovodij in nagrade v svoji sestavi razlikujejo od 

plač drugih zaposlenih po treh značilnostih: (1) delež osnovne plače v celotnem dohodku je 

manjši, (2) variabilni del dohodka, ki je odvisen od uspešnosti, se nanaša na daljše 

obračunsko obdobje (največkrat poslovno leto) in merila uspešnosti bolj izražajo uspešnost 

celotnega podjetja kot pa posameznika ter (3) poslovodje imajo manj dodatkov in ugodnosti 

na plačo, ki izhajajo iz delovnih razmerij, in več dodatkov in ugodnosti, ki izhajajo iz položaja 

poslovodje in individualne pogodbe.  

Glede na vlogo poslovodstva v podjetju je poleg razmerja z ostalimi zaposlenimi treba 

upoštevati problem teorije agenta, čemur so namenjeni mehanizmi motivacije in nadzora 

poslovodstva za usklajevanje interesov posameznika s cilji družbe.  

Optimalni sistem upravljanja družb je tisti, (1) ki razvije motivacijske in nadzorne mehanizme 

poslovodstva, (2) čim bolj zniža stroške razhajanja ciljev in (3) pri tem povzroči čim manj 

novih stroškov, povezanih z uvedbo in vzdrževanjem takih mehanizmov (Dolinar idr. 2007, 

10). 

Krašovec (2002, 7) navaja tri temeljne ugotovitve glede modelov nagrajevanja, in sicer: 

- da ni univerzalnega oziroma idealnega modela nagrajevanja, ki bi ga lahko uporabili v 

vseh gospodarskih družbah, ekonomijah in državah, 

- da vedno prihaja do različnega popačenja in izigravanja modelov nagrajevanja in 

poslovno-etičnih načel zaradi človeškega napuha, 

- da različne korporacijske ureditve in fiskalni mehanizmi lahko koristno ali škodljivo 

vplivajo na nagrajevanje poslovodij.  

Ob zgoraj navedenem lahko ugotovimo, da je pri primerjavi modelov nagrajevanja, višine in 

strukture prejemkov poslovodij ter uspešnosti podjetij v različnih državah oziroma 

gospodarstvih treba upoštevati različno kulturo in odnos do nagrajevanja poslovodij, različen 

davčni vidik nagrajevanja oziroma davčno obremenitev plač in nagrad poslovodij ter tudi 

različne osebnostne lastnosti poslovodij glede etičnih načel in nepoštenega ravnanja. 

Ko pa želimo primerjati prejemke poslovodstva glede na uspešnost podjetja, moramo 

opredeliti, kaj je uspešnost podjetja in katera merila za uspešnost podjetja se uporabljajo za 

nagrajevanje poslovodstva. To bomo predstavili v naslednjem poglavju. 

2.3 Uspešnost podjetja kot merilo za nagrajevanje poslovodij  

Uspeh podjetja razumemo kot dosežen rezultat, ta pa je lahko večji ali manjši. Kosijeva 

(2004, 14) meni, da lahko uspeh pojmujemo tudi »kot doseganje ali preseganje cilja, medtem 

ko se nedoseganje smatra za neuspeh«. 
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Uspešnost je merilo, ki kaže, kdaj nekdo dela prav in kdaj ne. V poslovnem svetu je uspešno 

podjetje tisto, ki uresničuje svoj namen oziroma poslanstvo, iz njega pa dosega izpeljane 

strateške cilje (Rejc in Slapničar 2003a, 60). 

Cilji morajo biti izraženi kot želeni izid v prostoru in času, obenem pa po kakovosti, količini 

ali vrednosti. Ob postavljanju cilja je treba preveriti, ali je ta dosegljiv in kakšni napori so 

potrebni za želeni izid. Izidi, ki jih poslovodstvo oziroma podjetje doseže, so lahko 

maksimalno možni, minimalno pozitivni, minimalno potrebni ali celo negativni izidi. 

Kakovost poslovanja se meri glede na postavljene cilje in izide (Kralj 2003, 206–210). 

S spreminjanjem postavljenih ciljev se spreminjajo tudi merila za merjenje uspešnosti 

podjetij. V poslovni praksi navadno za merila uspešnosti poslovanja družb uporabljamo 

različne računovodske kategorije in kazalnike, kot so na primer kazalniki gospodarnosti, 

donosnosti in dohodkovnosti. Pri njihovi uporabi je treba biti previden. 

Rejc in Slapničar (2003a, 60) navajata, da se je izkazalo, da finančna merila uspešnosti, ki 

izhajajo iz finančnih podatkov in računovodskih izkazov, vodijo do nekaterih nezaželenih 

oblik vedenja poslovodij. Poslovodje so bili zaradi tako določenih meril usmerjeni v 

kratkoročne rezultate tudi na račun poslabšanja dolgoročnih.  

Ta problem lahko lastniki rešijo z nagrajevanjem poslovodstva, ki temelji na dolgoročnih 

ciljih in spodbudah. Temu načinu sledijo tudi zakonodaja in priporočila o nagrajevanju 

poslovodstva, kar je predstavljeno v nadaljevanju.  

Druga težava finančnih kazalnikov, ki jo navajata Rejc in Slapničar (2003a, 60), je ta, da ne 

zajemajo strateških področij, ki jih težko denarno ovrednotimo. Obenem pa so ti kazalniki 

usmerjeni v preteklost, saj odsevajo rezultate poslovanja v preteklih letih. Obenem pa 

poudarjata, da so ti kazalnik pomembni, saj je eno od temeljnih meril v praksi še vedno prav 

finančni kazalnik, kot je, denimo, dobičkonosnost kapitala ali ekonomski dobiček.  

Poleg finančnih kazalnikov poslovanja je za merjenje poslovanja podjetja treba spremljati tudi 

nefinančne kazalce in kazalnike. Ključna področja, ki so pomembna za uspešnost podjetja in 

se merijo z nefinančnimi kazalci in kazalniki, so v splošnem poslovanje s strankami, kakovost 

notranjih poslovnih procesov, učenje in rast ter podobno.  

Zato sta Rejc in Slapničar (2003a, 60) mnenja, da so sodobni modeli kazalcev uspešnosti 

poslovanja celoviti, kar pomeni, da upoštevajo interese oziroma cilje več skupin udeležencev 

v poslovanju, in sicer interese lastnikov, kupcev, zaposlenih in drugih. 

Po drugi strani Krpan (2012, 23) meni, da plačila za uspešnost lahko vedno kritiziramo, češ da 

so variabilni prejemki vezani na trenutno uspešnost podjetja, ki je v veliki meri odvisna tudi 

od splošne gospodarske uspešnosti nekega okolja in ne le od relativne uspešnosti podjetja 
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glede na panogo in okolje. Z drugimi besedami, variabilni prejemki so do neke mere odvisni 

tudi od splošnih gospodarskih razmer. 

2.4 Nagrajevanje kriznih poslovodij  

Lastniki podjetij, ki so zašla v krizo, se morajo zavedati, da podjetje v slabih razmerah 

potrebuje dobro poslovodstvo, ki bo s svojimi pristojnostmi in izkušnjami znalo kljubovati 

razmeram, v katere je podjetje zašlo. Ker kriznega vodenja ne obvlada vsak poslovodja, je 

toliko pomembneje izbrati pravega predsednika ali člana uprave in ga nadalje tudi zadržati in 

motivirati za uresničevanje interesov in ciljev lastnikov. 

Eden od ciljev gospodarske družbe in njenih lastnikov v času kriznega poslovanja je zagotovo 

realno ohranjanje kapitala. Ko podjetje ustvarja izgubo in ta začenja zmanjševati osnovni 

kapital, prihaja do realne izgube vloženih sredstev, kar predstavlja največjo nevarnost za 

lastnike. Cilj ohranjanja kapitala lahko tako družba kot lastniki zasledujejo pri poslovanju 

družbe v krizi, zato lahko gibljivi del plače ali nagrade upravi družbe vežejo na doseganje 

ciljev sanacije poslovanja (Krašovec 2002, 34). 

Združenje Manager se je v svojih Priporočilih za individualne pogodbe vodilnih managerjev v 

določenih poglavjih dotaknilo tudi vodenja v krizi. Tako priporočila navajajo, da se pri 

vodenju v krizi merila za spremljanje uspešnosti podjetja in pri določanju obveznosti 

kriznemu poslovodstvu opredelijo za celotno obdobje sanacije družbe, medtem ko se za 

poslovanje v normalnih razmerah postavljajo trimesečna, polletna ali letna obdobja 

spremljanja uspešnosti podjetja. 

Priporočila za individualne pogodbe vodilnih managerjev v 18. členu opredeljujejo, da je 

poslovodstvo v času krize lahko nagrajeno za dosego ciljev in uspešnost uresničevanja 

sanacijskega programa. Za cilje v krizi pa priporočila opredeljujejo »hitro zmanjševanje 

izgube, odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja, okrepitev kapitala družbe, 

uveljavljanje izdelkov in storitev gospodarske družbe na novih trgih, uvajanje novih izdelkov 

ter storitev, nove zaposlitve, izboljšanje odnosov med zaposlenimi in podobno« (Združenje 

Manager 2014, 10). 

V času kriznega vodenja se torej priporočila ne nanašajo zgolj na zasledovanje finančnih 

ciljev, ampak tudi nefinančnih ciljev, ki so usmerjeni na zaposlene, odnose in razvoj. 

Lastniki in poslovodstvo morajo ob oblikovanju sistema nagrajevanja in pri sklepanju 

pogodbe o nagrajevanju upoštevati in slediti zakonodaji, smernicam in priporočilom s 

področja korporativnega upravljanja, vodenja in nagrajevanja. Zato v nadaljevanju 

povzemamo, kako zakonodaja in predpisi urejajo nagrajevanje uprav v Sloveniji. 
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3 KAKO ZAKONODAJA IN PREDPISI UREJAJO NAGRAJEVANJE UPRAV V 

SLOVENIJI 

Pri predstavitvi zakonodaje s področja nagrajevanja uprav se bomo osredotočili na Zakon o 

gospodarskih družbah.  

3.1 Zakon o gospodarskih družbah 

Tako Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, Uradni list RS, št. 15/2005), ki je veljal do leta 

2006, kot tudi novi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006) iz 

leta 2006 skromno urejata prejemke uprav in nadzornih svetov. ZGD-1 iz leta 2006 se zgolj v 

štirih členih dotakne določil o prejemkih, in sicer ureja v 269. in 270. členu prejemke uprav, v 

289. členu prejemke članov upravnega odbora pri enotirnem sistemu vodenja ter v 284. členu 

plačila članom nadzornega sveta. Zakon tako v 269. in 270. členu vsebuje določbe, kdo je 

pristojen za določanje prejemkov članov uprave ter da se lahko za njihovo delo zagotovi 

udeležba pri dobičku.  

V 270. členu ZGD-1 ureja, da prejemke posameznega člana uprave določi nadzorni svet, ob 

tem pa mora poskrbeti, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov 

uprave in finančnim stanjem družbe. Isti člen je sprva določal, da v primeru poslabšanja 

poslovanja družbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje ali je povzročilo škodo, lahko 

nadzorni svet zniža prejemke članom uprave. Tako zakon določa le pristojnosti nadzornega 

sveta glede prejemkov uprave, obenem pa nadzornemu svetu nalaga, da pri določitvi 

prejemkov upošteva funkcijo, odgovornost, obseg in zahtevnost dela posameznega člana 

uprave. Nadzorni svet mora, glede na določilo zakona, pri določanju višine prejemkov uprave 

upoštevati finančno stanje družbe oziroma jih po potrebi prilagoditi finančnemu stanju 

družbe. 

ZGD-1 v 269. členu opredeljuje udeležbo člana uprave pri dobičku zgolj tako, da ureja, da se 

lahko v statutu družbe določi, da se članom uprave za njihovo delo zagotovi udeležba pri 

dobičku ter da se višina udeležbe pri dobičku praviloma določi v odstotku letnega dobička 

družbe.  

Prejemki članov uprave so bili pozneje dodatno urejeni z novelo zakona oziroma z Zakonom 

o spremembah in popolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 

42/2009). Ta je spremenil oziroma razširil prav 270. in 284. člen ZGD-1.  

Dopolnjeni 270. člen ZGD-1C iz leta 2009 že načelno razčleni oziroma našteva določene 

prejemke članov uprave, kot so povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost 

(delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba v dobičku itd.), odpravnina in drugi 

prejemki. V tretjem odstavku 270. člena novela zakona ZGD-1C uvaja, da nadzorni svet 

lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen sorazmerni del: 
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- če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi nanašajo na 

postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje nagrade, ali 

- na podlagi posebnega revizorjevega poročila, s katerim se ugotovi, da so bila napačno 

uporabljena merila za določitev nagrade ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in 

drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani. 

Nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade v roku treh let od dneva izročitve 

nagrade ali dela nagrade. 

Novela zakona je z dodanim četrtim, petim in šestim odstavkom 270. člena ZGD-1C uvedla 

dolžnost nadzornega sveta, da v prej navedenih primerih od uprave zahteva vračilo nagrade 

ali njenega dela. Dolžnost nadzornega sveta se kaže prav v šestem odstavku 270. člena, ki 

določa odškodninsko odgovornost članov nadzornega sveta, če v navedenih primerih ne 

zahtevajo vračila nagrade.  

Novela ZGD-1C uvaja tudi pristojnosti skupščine glede določil politike prejemkov članov 

organov vodenja. Pri določitvi politike prejemkov članov uprave in izvršnih direktorjev mora 

(po dopolnjenem 294. členu ZGD-1) »skupščina slediti naslednjim načelom: 

- politika prejemkov članov uprave in izvršnih direktorjev spodbuja dolgoročno vzdržnost 

družbe in zagotavlja, da so prejemki v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem 

družbe; 

- celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del. Variabilni del prejemkov mora 

biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril. Skupščina lahko določi najvišji 

znesek variabilnega dela prejemka; 

- odpravnina se lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina ne 

more biti izplačana, če je član uprave ali izvršni direktor odpoklican iz razlogov, 

določenih v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 268. člena tega zakona2
 ali če 

član uprave ali izvršni direktor sam odpove pogodbo. Skupščina lahko določi najvišji 

znesek odpravnine.« 

Širši javnosti je novela ZGD-1C znana predvsem po tem, da je z njo uvedena javna objava 

prejemkov članov vodenja in nadzora, kar je opisano v nadaljevanju.  

3.2 Priporočila 

V nadaljevanju bomo predstavili šest priporočil, ki v Sloveniji urejajo nagrajevanje uprave.  

                                                 

2
 To je v primerih, če huje krši obveznosti, če ni sposoben voditi poslov in če mu skupščina izreče 

nezaupnico.  
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3.2.1 Kodeks upravljanja javnih delniških družb  

Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska 

borza, d. d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager že leta 2004. 

Zadnja dopolnitev oziroma prenovljena oblika kodeksa je bila sprejeta decembra 2009. 

Kodeks upošteva slovensko zakonodajo, smernice in priporočila Evropske unije, etična načela 

poslovne kulture, notranje akte prej omenjenih snovalcev kodeksa in mednarodno priznane 

standarde za odgovorno in kakovostno upravljanje družb. Namen kodeksa je natančnejša 

določitev standardov upravljanja in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so 

uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. 

Kodeks opredeljuje tudi vsebino politike prejemkov. Ta naj bi po navedenem kodeksu 

vsebovala (Ljubljanska borza 2009, 6): 

- višino fiksnih prejemkov člana uprave, 

- možnost variabilnih prejemkov člana uprave, 

- naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov po vrstah, 

- morebitne omejitve variabilnega dela, 

- letno dinamiko določanja meril za variabilni del, 

- opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih finančnih instrumentih in omejitve 

teh plačil ter 

- letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nadzornega sveta na tem področju. 

Kodeks deli plačilo uprave na dva dela, na fiksni in na variabilni del. Variabilni del 

prejemkov mora biti odvisen od vnaprej določenih meril uspešnosti, le-ta pa morajo poleg 

uspešnosti poslovanja spodbujati tudi trajnostni razvoj družbe in vključevati nefinančna 

merila, pomembna za ustvarjanje dolgoročne vrednosti družbe, kot je spoštovanje veljavnih 

pravil družbe in etičnih standardov. Kodeks določa, da naj bo fiksni del prejemkov takšen, da 

predstavlja zadostno plačilo za primer, ko družba članom uprave zadrži izplačilo variabilnega 

dela prejemkov zaradi neizpolnjevanja meril uspešnosti. 

Kodeks določa tudi omejitve glede na različne oblike variabilnega dela prejemkov, in sicer 

(Ljubljanska borza 2009, 14–15):  

- Če variabilni prejemki presegajo fiksne prejemke, se izplačilo presežka – razlike odloži 

vsaj za eno leto. 

- Odpravnine poslovodstvu ne smejo presegati njegovega fiksnega dela prejemkov v enem 

letu.  

- Delnice kot izplačilo variabilnega dela prejemkov se ne izplačajo vsaj tri leta po njihovi 

dodelitvi. 

- Opcijski načrti in primerljivi finančni instrumenti ne smejo predstavljati pretežnega dela 

variabilnih prejemkov. Poslovodja ne sme delnic, pridobljenih z opcijskimi upravičenji, 

prodati še najmanj eno do dve leti po prenehanju mandata.  
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- Izvrševanje delniških opcij ali katerih koli drugih pravic do pridobitve delnic ne sme biti 

mogoče vsaj tri leta po njihovi dodelitvi. 

Da se sistem plačil nagrad razvije in izvaja skladno z gornjimi navedbami kodeksa, ta določa, 

da je za to pristojen nadzorni svet družbe. Nadzorni svet mora cilje članov uprave in merila za 

variabilna plačila določiti za vsako poslovno leto v povezavi z obravnavanjem letnih načrtov 

družb. Uspešnost članov uprave mora nadzorni svet določiti vsako leto skladno z merili v 

povezavi z obravnavanjem letnih izkazov družb. 

Povzamemo lahko, da je kodeks s svojimi določili precej usmerjen v nagrajevanje uprav. 

Upošteva trajno oziroma dolgoročno uspešnost. To je razvidno prav iz predstavljenih 

opredelitev, ki poudarjajo trajnostni razvoj družbe ter omejitve glede takojšnjega izplačila 

delnic in delniških opcij kot nagrad. Iz tega lahko sklepamo, da kodeks sledi mnenju stroke 

glede nagrajevanja poslovodij, usmerjenega k dolgoročni uspešnosti podjetij.  

3.2.2 Priporočila za individualne pogodbe vodilnih managerjev  

Združenje Manager je leta 2005 izdalo Priporočila pri sklepanju individualnih pogodb 

vodilnih managerjev v gospodarskih družbah, decembra 2014 pa njihovo novo izdajo. Z njimi 

je Združenje managerjev želelo ponuditi pomoč svojim članicam in članom ter drugim 

vodilnim poslovodjem pri sklepanju individualnih pogodb o zaposlitvi ali drugih sorodnih 

pogodb za urejanje njihovega statusa v različnih gospodarskih družbah, predvsem v delniških 

družbah in družbah z omejeno odgovornostjo. Kot je zapisano v priporočilih, se ta opirajo na 

sodobna dognanja s področja korporativnega upravljanja, vključno s politiko prejemkov, 

Kodeks upravljanja javnih delniških družb in evropske direktive ter na raziskave s področja 

nagrajevanja vodilnih poslovodij v Sloveniji in svetu (Združenje Manager 2014, 2). 

Spremenjena priporočila iz leta 2014 prinašajo predvsem spremembe pri pojmovanju fiksnega 

in variabilnega dela plače. V predhodnih priporočilih je bil za fiksni del plače uporabljen izraz 

»plača«, za variabilni del plače pa »nagrada«. V spremenjenih priporočilih je za fiksni del 

plače uporabljen izraz »osnovna plača«, za variabilni del plače pa »variabilni delež plače«. 

Spremenil se je tudi izraz »celotni prejemek« v »celotni zaslužek«. 

Dopolnjen je tudi del, ki se nanaša na izbiro meril za presojo uspešnosti vodilnih poslovodij. 

Ta sprememba naj bi bila predvsem odgovor na izsledke raziskav
3
 o prejemkih uprav in 

nadzornih svetov javnih delniških družb v Sloveniji, ki so pokazale, da so zaslužki vodilnih 

poslovodij manj odvisni od poslovne uspešnosti družbe, ki jo vodijo, kot je to priporočljivo. 
                                                 

3
 Raziskava Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Združenjem Manager, avtorici 

Maša Madon in Meta Mestnik, september 2014; Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov 

javnih delniških družb v Sloveniji 2010–2012 s primerjavo 2007–2009, Združenje nadzornikov 
Slovenije, november 2013; Raziskava o nagrajevanju uprav in nadzornih svetov v Sloveniji 2007–
2009, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.  
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Če je bilo v predhodnih priporočilih navedeno, da naj pristojni organ pri določitvi meril 

uspešnosti upošteva po dve merili iz skupine poslovne in finančne uspešnosti, so nova 

priporočila uvedla nekaj sprememb: (1) število meril je povečano, in sicer na pet do sedem 

meril, opredeljenih za različna področja poslovne in finančne uspešnosti, (2) dodane so 

opredelitve o ciljnih vrednostih, ko so lahko vezane na pretekla obdobja in/ali na kazalce, ki 

veljajo za panogo, (3) priporočajo, naj bo eno od meril vodilno in izključitveno za izplačilo 

variabilnega deleža, (4) naj bodo izbrana poslovna in finančna merila, na katere vodilni 

poslovodja oziroma uprava vpliva, ter (5) naj postavitev določenega merila ne vpliva 

negativno na poslovodje drugih ravni (Združenje Manager 2014, 8). 

Priporočena poslovna merila so na primer (Združenje Manager 2014, 8):  

- vlaganje v razvoj (naložbe v razvojno-raziskovalno dejavnost, spodbujanje inovacij, 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih), 

- uspešnost procesov (procesi vodenja, kakovosti dela, obvladovanja tveganj, notranjega 

nadzora, poročanja delničarjem in javnosti), 

- dosežene izboljšave (pri zadovoljstvu in zvestobi strank, pri pridobivanju novih strank, 

pri zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih, ugledu podjetja in njegovih blagovnih znamk), 

- napredek na specifičnih področjih (krepitev družbene odgovornosti družbe, uveljavljanje 

korporativne integritete in podobno), 

- druga merila.  

Priporočena finančna merila so na primer (Združenje Manager 2014, 9): 

- povečevanje obsega poslovnih aktivnosti (merjeno z rastjo prihodkov, bilančne vsote ali 

kako drugo ustrezno mero), 

- povečevanje sposobnosti ustvarjanja dodane vrednosti (merjeno z dodano vrednostjo na 

zaposlenega, deležem dodane vrednosti v prihodkih ali kako drugo ustrezno mero), 

- povečevanje sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov (merjeno z dobičkom iz poslovanja 

pred amortizacijo, z ustvarjenim denarnim tokom v poslovni dejavnosti, prostim 

denarnim tokom ali kako drugo ustrezno mero), 

- povečevanje dobičkonosnosti (merjeno s čisto dobičkonosnostjo lastniškega kapitala, 

čisto dobičkonosnostjo sredstev, čisto dobičkonosnostjo prihodkov ali kako drugo 

ustrezno mero), 

- povečevanje tržne vrednosti podjetja (smiselno merjeno s tržno kapitalizacijo pri 

podjetjih, katerih delnice kotirajo na borzi, oziroma na podlagi ocene pooblaščenega 

ocenjevalca vrednosti podjetij ali drugih strokovnjakov pri drugih podjetjih),  

- bonitetne ocene neodvisnih agencij,  

- druga finančna merila, merjena z ustreznimi kvantitativnimi merami.  

Zgoraj opredeljena finančna merila temeljijo predvsem na računovodskih kategorijah, 

kazalcih in kazalnikih. Glede na to, da so ti podatki javno dostopni enako, kakor so dostopni 

tudi podatki o prejemkih uprav, bomo v empiričnem delu naloge kot spremenljivke primerjali 
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prav zgoraj navedene računovodske postavke in kazalnike. S tem bomo na vzorcu podjetij 

ugotavljali korelacijo med prejemki uprav in priporočenimi finančnimi merili. V našo analizo 

korelacije bomo vključili del zgoraj navedenih kazalnikov in kazalcev, ki so dostopni 

raziskovalcu. To so: rast prihodkov, rast bilančne vsote, dodana vrednost na zaposlenega, 

dobiček iz poslovanja, dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo, čista 

dobičkonosnost lastniškega kapitala, čista dobičkonosnost sredstev, čista dobičkonosnost 

prihodkov in tržna kapitalizacija. 

Priporočila določajo (Združenje Manager 2014, 9), da se lahko variabilni delež plače izračuna 

po formuli, vezani na izpolnjevanje strateških in letnih ciljev družbe ter ciljev, postavljenih 

osebno vodilnemu poslovodji. Ciljne vrednosti so lahko vezane na pretekla obdobja in/ali na 

kazalce, ki veljajo za panogo oziroma sorodna podjetja. Pri merilih, kjer ni mogoče podati 

zgolj ocene »cilj dosežen/ni dosežen«, priporočila navajajo, naj se presoja po vnaprej 

pripravljeni večstopenjski lestvici. Pri merilih, kjer vrednostna opredelitev cilja ni mogoča 

(npr. o krepitvi ugleda podjetja, krepitvi družbene odgovornosti, etičnem ravnanju in 

podobnem), mora biti merilom uspešnosti namenjena še posebna pozornost. Določitev 

variabilnega deleža plače za doseganje rezultatov na teh področjih je v domeni nadzornega 

sveta oziroma nadrejenih poslovodij.  

V priporočilih Združenja Manager iz leta 2014 je dodano tudi poglavje o vračilu variabilnega 

deleža, ki je enako določilu 270. člena ZGD-1.  

Priporočila opredeljujejo tudi, kolikšen naj bo variabilni del plače, in sicer (Združenje 

Manager 2014, 10): 

- v primeru, da je podjetje doseglo načrtovano raven poslovne uspešnosti za opazovano 

poslovno leto in/ali doseglo raven poslovne uspešnosti preteklega leta, je poslovodstvo 

upravičeno do variabilnega deleža plače v višini do 6 mesečnih plač, 

- v primeru, da je podjetje preseglo načrtovano raven poslovne uspešnosti za opazovano 

poslovno leto in/ali pomembno preseglo raven poslovne uspešnosti za preteklo leto, je 

poslovodstvo upravičeno do variabilnega deleža plače za uspešno opravljeno delo v višini 

najmanj 6 in največ 12 mesečnih plač.  

V primeru izjemnih presežkov načrtovane ravni poslovne uspešnosti je lahko poslovodja 

dodatno upravičen do posebne nagrade za enkratne dosežke. Višino take nagrade določi 

pristojni organ družbe ob upoštevanju poslovnih okoliščin, v katerih je bil poslovni rezultat 

dosežen. 

Medtem ko je kodeks upravljanja javnih delniških družb, predstavljen v predhodnem 

poglavju, bolj v splošnem usmerjen v nagrajevanje uprav, priporočila Združenja Manager 

konkretneje in nazorneje opredeljujejo prav merila uspešnosti podjetij, ki so podlaga za 

nagrajevanje uprav in določajo tudi, kolikšna naj bo višina variabilnega dela plače glede na 

doseženo uspešnost. 
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3.2.3 Priporočila za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov uprave  

Združenje članov nadzornih svetov je leta 2005 sprejelo Priporočila za imenovanje, odpoklic 

in ureditev prejemkov članov uprave, da bi izboljšalo prakso delovanja nadzornih svetov in 

njihovo aktivnejšo vlogo pri motiviranju in spremljanju uspešnosti dela uprav.  

Ta priporočila nalagajo nadzornim svetom, naj pri določanju sistemov nagrajevanja 

poslovodij oziroma članov uprave upoštevajo vrednost lastnega kapitala družbe in vrednost 

sredstev družbe, zmožnost družbe za ustvarjanje prihodkov in dobička ter celoten strošek 

poslovanja in upravljanja družbe, ki zajema celotne in skupne stroške za prejemke vseh 

članov uprave in oseb iz kroga širšega managementa ter vseh članov nadzornega sveta. 

Priporočila navajajo merila za določanje letnih prejemkov uprav ob doseganju poslovnega 

načrta družbe, odvisno od velikosti družbe in kompleksnosti poslovanja družbe. Za 

predsednika uprave se priporoča fiksni letni prejemek v višini od 36.700 do 115.200 EUR.  

Na sliki 1 so prikazana merila za določanje letnih prejemkov uprav ob doseganju poslovnega 

načrta družbe, kot opredeljeno v Priporočilih za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov 

članov uprave (ZNS 2005). 

 

 

Slika 1: Merila za določanje letnih prejemkov uprav ob doseganju poslovnega načrta 
družbe 

Vir: Združenje nadzornikov Slovenije 2005. 

Ta merila so bila smiselno uporabljena tudi v Priporočilih Združenja Manager pri sklepanju 

individualnih pogodb vodilnih managerjev v gospodarskih družbah iz leta 2005. V novih 

priporočilih Združenja Manager iz leta 2014 pa te preglednice z merili ni več.  
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Priporočila Združenja članov nadzornih svetov se dotaknejo tudi razmerja med plačo 

predsednika uprave in ostalih članov uprave. Višina letnih fiksnih prejemkov člana uprave naj 

bi znašala do 85 % višine letnih fiksnih prejemkov predsednika uprave v isti družbi. Razmerje 

med višinami letnih fiksnih prejemkov se določi v odvisnosti od pristojnosti in s tem 

povezane povečane odgovornosti predsednika uprave glede na pristojnost in odgovornost 

člana uprave.  

Glede na jasno opredelitev razmerja med prejemki predsednika uprave in ostalih članov 

uprave bomo v raziskavi, predstavljeni v nadaljevanju, preverili, ali v slovenskih podjetjih, 

zajetih v vzorec, upoštevajo zgoraj navedeno razmerje.  

Povezavo med uspešnostjo podjetja in variabilnimi prejemki pa priporočila obravnavajo dokaj 

skopo, saj le navajajo, naj bo razmerje med višino variabilnih prejemkov in doseženo stopnjo 

uspešnosti čim bolj zvezno. Sistem nagrajevanja z variabilnimi prejemki za kratkoročno 

uspešnost naj bi bil po priporočilih oblikovan tako, da lahko član uprave za doseganje ciljev, 

določenih z letnim poslovnim načrtom, pridobi variabilne prejemke v višini okoli 50 % letnih 

fiksnih prejemkov. Ob preseganju planirane uspešnosti naj bi imel član uprave možnost 

pridobiti prejemke v višini, ki je navzgor neomejena. Variabilni prejemki za preseganje 

letnega poslovnega načrta, do katerih je član uprave upravičen, pa morajo biti po priporočilih 

do ene polovice izplačani v obliki denarnih prejemkov, preostanek pa v obliki delnic. 

Priporočila ločijo tudi časovno komponento uspešnosti. Tako razlikujejo med prejemki za 

kratkoročno in prejemki za dolgoročno uspešnost. Priporočila navajajo, naj se razmerje med 

prejemki za dolgoročno uspešnost in prejemki za kratkoročno uspešnost določi v odvisnosti 

od razvojnega stanja družbe. V družbi, ki je v začetni razvojni fazi, naj bi bil večji delež 

prejemkov za dolgoročno uspešnost. 

Iz zgoraj ugotovljenega lahko povzamemo, da se priporočila sicer dotaknejo razmerja med 

uspešnostjo in višino prejemkov uprav, vendar z veliko mero previdnosti oziroma splošnosti. 

Podobno velja tudi za Zakon o gospodarskih družbah, Kodeks upravljanja javnih delniških 

družb ter priporočila Združenja Manager. Slednja so še najbolj konkretna pri določanju meril 

za merjenje uspešnosti podjetja kot podlago za nagrajevanje poslovodstva. Vsi ti dokumenti 

pa težijo k nagrajevanju poslovodstva, ki temelji tudi na dolgoročni uspešnosti podjetja. 

3.2.4 Sklep o priporočilih predstavnikov RS v nadzornih organih gospodarskih družb, 

katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne 

osebe 

Vlada RS je v začetku leta 2009 sprejela Sklep o priporočilih predstavnikov RS v nadzornih 

organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi 

za poslovodne osebe. Vlada je s tem sklepom določila merila, ki jih morajo v gospodarskih 
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družbah, katerih večinska lastnica je država, upoštevati kot priporočila pri odločanju o 

sklepanju pogodb o zaposlitvi direktorjev oziroma predsednikov in članov uprav. Priporočila 

navajajo merila o določitvi plač, nagrad za uspešnost in odpravnin predsednikov in članov 

uprave. Priporočila omejujejo osnovno plačo največ do višine ustreznega mnogokratnika 

povprečne bruto plače glede na velikost družbe. Mnogokratnik glede na velikost družbe tako 

znaša za male družbe 3, za srednje družbe 4 in za velike družbe 5 (Vlada Republike Slovenije 

2009, točka 3). Kot merilo za velikost družbe se uporablja 55. člen Zakona o gospodarskih 

družbah. V primeru kriznega managementa pa se lahko ta mnogokratnik ob predhodnem 

soglasju pristojnega ministra poveča za 1, tako da znaša 4, 5 oziroma 6 glede na velikost 

družbe. Družbe s področja energetike so v teh priporočilih obravnavane posebej, saj 

priporočila določajo, da se pri teh družbah za izračun osnovne plače direktorjev upošteva 

mnogokratnik povprečne bruto plače 2 za srednje in 3 za velike družbe. V primeru kriznega 

managementa pa se ta mnogokratnik poveča za 1.  

V raziskavo prejemkov uprav, ki jo bomo opravili v empiričnem delu magistrske naloge, 

bomo vključili tudi analizo mnogokratnika med plačo članov uprav in povprečno bruto plačo. 

Čeprav vsa podjetja, zajeta v vzorcu, niso v lasti RS, bomo rezultate raziskave primerjali z 

zgoraj omenjeno omejitvijo glede mnogokratnika. 

Priporočila določajo tudi nagrado za uspešnost poslovanja. Skladno s priporočili ima direktor 

pravico do enkratne letne nagrade za uspešnost poslovanja, če je družba v preteklem letu 

poslovala z dobičkom in hkrati presegla zastavljene poslovne cilje. Nagrada lahko znaša do 

višine dveh osnovnih plač. Nadzorni sveti morajo pri odločanju o priznanju in višini nagrade 

za vsako poslovno leto določiti konkretne cilje, ki omogočajo zanesljivo merjenje njihove 

realizacije. Kot merila za merjenje uspešnosti priporočila (Vlada Republike Slovenije 2009, 

točka 5) navajajo izboljšanje gospodarskega položaja družbe, primerjavo dobička in 

donosnosti kapitala družbe s sorodnimi družbami, gibanje dobička glede na predhodno leto, 

povečanje izvoza, ohranjanje delovnih mest in zmanjševanje izgube. 

Priporočila omejujejo tudi višino odpravnine ob predčasnem odpoklicu brez krivdnih 

razlogov na višino največ 6-kratne povprečne mesečne plače. Glede ostalih pravic oziroma 

bonitet članov uprave priporočila zgolj navajajo, naj nadzorni svet družbe določi natančna 

pravila, na podlagi katerih bo podeljeval pravice.  

Priporočila Vlade RS so bila sprejeta v času pojava krize v Sloveniji in so temu primerno tudi 

populistično naravnana, saj so med drugim tudi odgovor na ravnanje nekaterih predsednikov 

uprav ob izplačevanju nagrad in odpravnin, ki je naletelo na precejšnje kritike javnosti.4  

                                                 

4
 Naj spomnimo samo na odpravnine predsednika in članov uprave NLB, d. d. 
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3.2.5 Priporočilo Evropske komisije, ki dopolnjuje priporočili 2004/913/ES in 

2005/162/ES glede sistema plačil direktorjev javnih družb 

Priporočila Evropske komisije so prav tako kot priporočila Vlade RS odgovor na krizo, 

predvsem pa na očitke javnosti o povišanju prejemkov vodstvenih delavcev in čedalje večjem 

spremenljivem delu plače v sestavi prejemkov poslovodij v vseh gospodarskih sektorjih. Tako 

se v priporočila uvajajo novi pojmi, kot sta »trajnostna politika« ter »dolgoročna in trajnostna 

uspešnost« podjetij (KES 2009b, 2). Komisija želi s priporočili spodbuditi podjetja k 

izvajanju načel trajnostne politike prejemkov.  

Medtem ko prvotno priporočilo Evropske komisije iz leta 2004 temelji na ideji plačevanja po 

uspešnosti poslovodij in razkritju politike prejemkov, novo priporočilo navaja nadaljnje 

smernice za dosego tega cilja na podlagi najboljših praks za oblikovanje ustrezne politike 

prejemkov. Osredotoča se na določene vidike strukture prejemkov direktorjev in upravljanje 

prejemkov direktorjev, vključno z nadzorom, ki ga izvajajo delničarji in komisije za 

prejemke. Tako priporočila urejajo sestavo, naloge in način delovanja komisije za plačila.  

Glede strukture politike prejemkov novo priporočilo uvaja načelo sorazmernosti prejemkov 

znotraj podjetja, to je primerjavo prejemkov direktorjev s prejemki drugih izvršnih direktorjev 

v odboru in prejemki zaposlenih na vodilnih položajih v podjetju (KES 2009b, 3). 

3.2.6 Priporočilo Evropske komisije o plačnih politikah v sektorju finančnih storitev 

Priporočila posebej opredeljujejo prejemke v sektorju finančnih storitev. Skladno s temi 

priporočili naj bi v finančnem sektorju veljala merila za merjenje uspešnosti, ki bi morala 

dajati prednost dolgoročni uspešnosti finančnih institucij in pri osnovni uspešnosti upoštevati 

tveganje, stroške kapitala in likvidnost. Nova politika poudarja tudi notranjo transparentnost 

politike prejemkov, ki naj bo transparentna, jasna in primerno dokumentirana ter naj zajema 

ukrepe za preprečevanje navzkrižja interesov. Priporoča se, da je fiksni del prejemkov dovolj 

velik, da zaposleni ne bi bili izključno odvisni od bonusov, kar bi podjetju, ki posluje v 

finančnem sektorju, omogočalo izvajati popolnoma fleksibilno politiko bonusov. Glede meril 

uspešnosti pa priporočila navajajo, da je oceno uspešnosti treba določiti za večletni okvir. S 

tem se zagotovi, da ocenjevanje temelji na dolgoročnejši uspešnosti in je dejansko plačilo 

bonusa razširjeno po celotnem poslovnem ciklu podjetja (KES 2009a, 6–7). 

Vsa predstavljena priporočila in tudi Zakon o gospodarskih družbah poudarjajo in dajejo 

prednost merilom nagrajevanja poslovodstva, ki zagotavljajo dolgoročno uspešnost podjetja. 

Obenem poleg doseganja finančnih ciljev poudarjajo tudi doseganje nefinančnih ciljev. 

Prejemke uprav in razmerja med kategorijami prejemkov določajo na različne načine. 

Za boljše razumevanje posameznih kategorij prejemkov, njihovih opredelitev in značilnosti 

bomo v nadaljevanju predstavili prejemke uprav in njihovo delitev. 
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4 PREJEMKI UPRAV 

V tem poglavju bomo poleg delitve prejemkov uprav opisali tudi posamezne vrste oziroma 

skupine prejemkov. 

4.1 Delitev prejemkov uprav 

Strokovna gradiva, kodeksi in zakonodaja v Sloveniji ne poznajo enotne razdelitve prejemkov 

in tudi ne njihovega enotnega pojmovanja. V splošnem se sicer uporablja predvsem delitev na 

fiksne, variabilne in druge prejemke predsednikov in članov uprave družbe.  

V Zakonu o gospodarskih družbah ZGD-1C z dopolnitvami iz leta 2009 najdemo naslednjo 

delitev prejemkov: 

- plača in povračila stroškov,  

- bonitete, 

- nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba v 

dobičku itd.,  

- odpravnina, 

- drugi prejemki.  

Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ljubljanska borza 2009) deli prejemke članov 

uprave na fiksni in variabilni del. Obenem pa navaja, da so variabilni prejemki lahko izplačani 

tudi v obliki delnic ali opcij.  

V Priporočilih za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov uprave, ki jih je sprejelo 

Združenje članov nadzornih svetov, najdemo naslednjo delitev prejemkov članov uprave 

(ZNS 2005): 

- fiksni prejemki (denarna plačila in bonitete) za sprejem odgovornosti in nalog, opravljeno 

delo, porabo časa in lojalnost družbi, 

- variabilni prejemki (denarna plačila in bonitete): 

- prejemki za kratkoročno uspešnost na podlagi meril, ki zagotavljajo dolgoročno rast 

vrednosti kapitala družbe: 

- za doseganje letnih poslovnih načrtov, 

- za preseganje letnih poslovnih načrtov, 

- prejemki za dolgoročno uspešnost: 

- za rast vrednosti kapitala oziroma za povečevanje tržne cene delnice ob 

upoštevanju izplačil dividend, 

- za udeležbo pri dobičku, 

- posebne nagrade za enkratne dosežke (npr. zaradi povečanja vrednosti za delničarje 

zaradi dobička zunaj rednega poslovanja). 
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Priporočila Združenja Manager pri sklepanju managerskih pogodb navajajo, da plačo oziroma 

celoten zaslužek vodilnih poslovodij sestavljajo (Združenje Manager 2005, 5):  

- fiksni del zaslužka: 

- osnovna plača,  

- bonitete, 

- variabilni del zaslužka: 

- variabilni delež kot nagrada za poslovno uspešnost. 

Zupanova (2001, 19) v osnovi razlikuje med stalnim in gibljivim delom prejemkov. V stalni 

del prejemkov uvršča (1) osnovno plačo, ki jo delavec dobi za normalo uspešno delo in 

opravljeno določeno število delovnih ur, (2) nadomestila za ure opravičene odsotnosti in (3) 

dodatke. Dodatki in ugodnosti pa se lahko uvrščajo tako v stalni kot tudi v gibljivi del plače. 

V gibljivi del plače avtorica uvršča poleg (1) ugodnosti tudi (2) nagrade in (3) plačilo po 

uspešnosti. Opisana razčlenitev prejemkov je prikazana na sliki 2. 

 

 

Slika 2: Sistem plač in nagrajevanja 

Vir: Zupan 2001, 19. 

Krašovec (2002, 34–35) za praktično ponazoritev uporablja poenostavljeno delitev plač v tri 

skupine. Celoto dohodkov poslovodij razdeli na (1) letno osnovno plačo poslovodje, kamor 

sodi pogodbeno zagotovljeni znesek, ki ga podjetje izplača poslovodji v dvanajstih mesečnih 

obrokih; (2) letne nagrade in trajnejše spodbude za poslovno uspešnost, kar sestavljajo plačila, 

ki so vezana na letne poslovne dosežke, delnice in delniške opcije; ter (3) programe dodatnih 

pravic in raznih ugodnosti. Sem sodijo pokojninsko zavarovanje v različnih oblikah, 

življenjsko in nezgodno zavarovanje, razne možnosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja, 

uporaba službenega vozila za zasebne namene, uporaba službenega telefona v zasebne 

namene ter plačila članarin v različnih managerskih združenjih in klubih.  

Frydman in Jenter (2010, 5) ugotavljata, da kljub različnim praksam glede oblik prejemkov 

večina celotnih prejemkov uprave temelji na petih oblikah prejemkov: plača (»salary«), letne 

nagrade (»annual bonus«), izplačila oziroma spodbude, vezane na dolgoročne načrte 

(»payouts from long-term incentive plans«), opcije (»restricted option grants«) in delnice 
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(»restricted stock grants«). Poleg tega poslovodstvo prejema pogosto prejemke v obliki 

vplačil v pokojninske načrte in v primeru odhoda tudi odpravnine. 

4.2 Variabilni prejemki 

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti podjetja, zato se ti izplačajo ob doseganju 

določenih ciljev in uspešnosti podjetja, saj so namenjeni prav temu. V literaturi vse pogosteje 

najdemo svarila, naj bodo variabilni prejemki bolj vezani oziroma usmerjeni na dolgoročno 

uspešnost podjetja. To se je pojavilo predvsem zaradi ugotovitev, da poslovodje s ciljem 

doseganja nagrad, vezanih na kratkoročno uspešnost (denimo letni kazalci poslovanja), 

zanemarijo dolgoročne cilje in s tem dolgoročno uspešnost podjetja. 

Tako ECGS
5
 (2012) v svoji raziskavi priporoča, naj celotni variabilni prejemki poslovodij ne 

presegajo 300 % osnovne plače in vsaj polovica variabilnih prejemkov naj bo vezana na 

dolgoročno uspešnost družb. Raziskava, ki jo je opravilo Združenje nadzornikov Slovenije v 

sodelovanju z revizijsko hišo Deloitte o prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških 

družb v Sloveniji v obdobju 2010–2012, navaja (Kravanja, Prijović in Slapničar 2013), da v 

strukturi prejemkov uprav slovenskih podjetij še vedno ni zaznati dolgoročnih spodbud, ki bi 

spodbujale k dolgoročni vzdržni uspešnosti podjetij.  

Temu sledijo tudi zakonodaja, smernice, kodeksi upravljanja, ki v svojih opredelitvah in 

usmeritvah navajajo povezanost variabilnih prejemkov poslovodij z doseganjem dolgoročnih 

ciljev. V Sloveniji je to najnazorneje prikazano v Priporočilih za imenovanje, odpoklic in 

ureditev prejemkov članov uprave, ki jih je sprejelo Združenje članov nadzornih svetov leta 

2005. Priporočila tako navajajo med variabilnimi prejemki (1) prejemke za kratkoročno in (2) 

prejemke za dolgoročno uspešnost. 

4.2.1 Prejemki za kratkoročno uspešnost 

Prejemki za kratkoročno uspešnost imajo obliko denarnega plačila in bonitete, ki pripada 

članu uprave samo, če je ugotovljeno doseganje določene stopnje uspešnosti v skladu s 

kvantitativnimi in kvalitativnimi merili uspešnosti družbe in člana uprave. Navadno so vezani 

na doseganje letnih poslovnih ciljev. 

Za kvantitativna merila se uporabijo na primer naslednji kazalniki (ZNS 2005): 

- prirast kapitala iz rednega poslovanja družbe in odvisnih družb, 

- pozitivni finančni tok, 

- prirast kapitala iz finančnih naložb in odvisnih družb, 

                                                 

5
 Expert Corporate Governance Service. 
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- povečanje prihodkov iz rednega poslovanja družbe oziroma skupine družb ob 

nezmanjšani stopnji dobičkonosnosti prihodkov, 

- racionalizacija stroškov, 

- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. 

Za kvalitativna merila se uporabijo na primer naslednji kazalniki (ZNS 2005): 

- inputi (raziskave in razvoj, spodbujanje inovacij, usposabljanje zaposlenih …), 

- procesi (obvladovanje tveganj, vodenje, kakovost dela in produktivnost, odnosi z 

javnostmi, odnosi z investitorji ...), 

- nefinančni rezultati (zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo in stalnost strank, ugled 

podjetja), 

- ocene (družbena odgovornost, etičnost, ekologija …). 

4.2.2 Prejemki za dolgoročno uspešnost 

Cilj prejemkov za dolgoročno uspešnost je zagotavljati učinkovito in uravnoteženo delovanje 

člana uprave za doseganje dolgoročnih ciljev družbe. Uspešnost takega delovanja se spremlja 

preko ustvarjene vrednosti za delničarje, izvirajoče iz rednega delovanja družbe. Prejemki za 

dolgoročno uspešnost so navadno v obliki delnic, opcijskih upravičenj in/ali drugih 

instrumentov, ki vežejo prejemke za dolgoročno uspešnost na gibanje vrednosti kapitala 

družbe in/ali na gibanje cene delnic. Usmerjenost k dolgoročnim ciljem se kaže tudi s tem, da 

član uprave pridobi pravico do prejemka za dolgoročno uspešnost šele po preteku 12 mesecev 

po prenehanju njegove funkcije, če v tem času ni bilo ugotovljeno napačno prikazovanje 

vrednosti kapitala. Taki prejemki so izplačani polovica v denarju, polovica v delnicah. 

Slapničarjeva in Rejčeva (2003a, 60) ugotavljata, da je v slovenskih podjetjih izbira kazalcev 

uspešnosti precej tradicionalna, saj prevladujejo predvsem računovodski kazalci, medtem ko 

je na primer donosnost na delnico zelo redek kazalnik. Med najbolj uporabljenimi kazalci, 

vključenimi v individualne pogodbe o nagrajevanju članov uprave, so tako poslovni izid, 

dobičkonosnost kapitala in višina prihodkov od prodaje (Rejc in Slapničar 2003a, 60). 

Kot smo že v prejšnjih poglavjih ugotovili, lahko glede prejemkov za dolgoročno uspešnost 

ponovno ugotovimo, da slovenski kodeksi, zakonodaja in priporočila dovolj nazorno in 

natančno opredeljujejo, da mora biti nagrajevanje poslovodij usmerjeno k dolgoročni 

uspešnosti. Vendar Slapničarjeva in Rejčeva (2003a, 60) ugotavljata precej tradicionalno 

oziroma enostavno izbiro kazalcev za merjenje uspešnosti podjetij.  

4.3 Udeležba pri dobičku 

Udeležba člana uprave pri dobičku je oblika variabilnih prejemkov. Tovrstno nagrado 

predlagata nadzorni svet in uprava v odločitev skupščini, ko utemeljeno menita, da nekateri 
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ali vsi člani uprave v okviru obstoječega sistema nagrajevanja niso bili zadostno nagrajeni za 

rezultate.  

Ta oblika nagrajevanja je v slovenskih podjetjih dopuščena tudi po 269. členu ZGD-1, ki 

določa, da se članom uprave za njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku, višina pa se 

določi v odstotku letnega dobička družbe. 

Priporoča se, da nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da na tak način dodatno nagradi 

upravo le, če je družba ustvarila poslovni izid iz rednega poslovanja po odbitku davka v taki 

višini, da presega med upravo in nadzornim svetom vnaprej dogovorjeno donosnost kapitala. 

Skupščina glasuje o uporabi bilančnega dobička, ki predvidi (tudi) nagrado upravi, šele 

potem, ko so ji predstavljeni poslovni rezultati družbe, poslovno poročilo ter vsi prejemki in 

vsa upravičenja zaradi doseganja dolgoročne uspešnosti člana uprave, do katerih je upravičen 

na temelju pogodbe s članom uprave. Udeležba pri dobičku se praviloma izplača 50 % v 

obliki denarnih prejemkov in 50 % v delnicah. Navadno se variabilni delež plače v obliki 

delnic poslovodstvu dodeli iz sklada lastnih delnic, sicer lahko tudi z izdajo novih delnic. 

4.4 Delniške opcije 

Ena od rešitev oziroma premostitev problema principala in agenta je tudi nagrajevanje z 

delniškimi opcijami, ki poslovodjo sili oziroma spodbuja k dolgoročnemu uspešnemu 

poslovanju in ohranjanju oziroma povečevanju vrednosti delnic, ki je v prvi vrsti težnja 

lastnikov.  

Na prvi pogled sta nagrajevanje v obliki delnic (udeležba pri dobičku, izplačana v delnicah) in 

nagrajevanje z delniškimi opcijami preko opcijskih programov za nakup delnic podobna 

instrumenta nagrajevanja, predvsem zato, ker imata oba nekaj skupnega. To je, da poslovodja 

pridobi oziroma ima možnost pridobiti delnice. V resnici se ta dva instrumenta nagrajevanja 

zelo razlikujeta. Dodelitev delnic je negotovinska oblika udeležbe poslovodje pri dobičku 

družbe, medtem ko je namen delniških opcij spodbuditi poslovodjo k dvigu vrednosti delnic 

(Krašovec 2002, 40). Opcije tako spodbujajo dolgoročno uspešnost.  

Če želi družba svoje poslovodje nagraditi tudi z delniškimi opcijami, mora sprejeti opcijski 

načrt, ki se praviloma sprejme za večletno obdobje in vnaprej določi vse potrebne pogoje za 

izvedbo. Nato pa pristojni organ družbe na njegovi podlagi sklene opcijsko pogodbo s 

poslovodjo. 

Priporočila Združenja Manager pri sklepanju managerskih pogodb priporočajo, naj se pri 

nagrajevanju z opcijskim upravičenjem upošteva (Združenje Manager 2014, 12): (1) da je rok 

za izvršitev opcijskega upravičenja najmanj dve leti in največ pet let od sklenitve pogodbe ter 

(2) da izvršilna cena delnic na dan dodelitve delniške opcije ni nižja od povprečne tehtane 
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tržne cene delnic v zadnjem letu pred mesecem dodelitve delniške opcije oziroma od ocenjene 

vrednosti delnice na podlagi ocene pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.  

Nagrajevanje poslovodij z delniškimi opcijami je tako oblika nagrajevanja, ki naj bi silila 

poslovodstvo k razmišljanju na dolgi rok, saj lahko do nagrade za uspešno delo pridejo šele 

po preteku določenega obdobja in ob uspešnem poslovanju podjetja, ki se odraža tudi v ceni 

delnice. Koliko slovenska podjetja uporabljajo nagrajevanje poslovodij z delniškimi opcijami, 

bomo predstavili v analizi na podlagi ugotovitev iz letnih poročil družb iz vzorca.  

V nadaljevanju bomo predstavili, na kakšen način morajo družbe objaviti podatke o prejemkih 

uprav in politikah prejemkov. 



 

25 

5 JAVNA OBJAVA PREJEMKOV UPRAV 

Le na podlagi javno objavljenih podatkov lahko raziskovalec pridobi podatke za analizo 

prejemkov uprav. Zato je tako za raziskovalca kot tudi za širšo javnost javna objava 

prejemkov uprav pomembna.  

5.1 Razkritja prejemkov uprav 

ZGD-1 iz leta 2006 v 69. členu navaja vsebino prilog k računovodskim izkazom, med 

katerimi naj bi družba razkrila oziroma objavila skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za 

opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani poslovodstva, drugi delavci družbe, 

zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani 

nadzornega sveta, ločeno za vsako od teh skupin oseb. To sicer pomeni, da so družbe objavile 

skupni znesek vseh prejemkov za posamezno skupino. Individualna razkritja plačil članov 

organov vodenja in nadzora do sprejetja novela ZGD-1C leta 2009 niso bila obvezna. Z 

novelo ZGD-1C je bilo v 294. člen dodano naslednje: 

»Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo seznaniti 

delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v 

družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejemke za vsakega 

člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne 

prejemke, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne 

premije, provizije in druga dodatna plačila. Informacija mora vsebovati tudi prejemke, ki so 

jih člani organov vodenja ali nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. 

Takšna informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov 

članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila.« 

Glede na to, da ZGD-1C z zgoraj navedeno dikcijo ne določa posebej, kako mora 

poslovodstvo na skupščini seznaniti delničarje o prejemkih članov vodenja in nadzora, 

zadostuje objava teh podatkov v letnem poročilu. Posebno poročilo o tem ni potrebno. 

ZGD-1 v 58. členu določa javno objavo letnih poročil preko Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence (AJPES). Ta pa mora skladno s prej navedenim členom vsakomur na 

njegovo zahtevo izročiti kopijo letnega ali konsolidiranega letnega poročila skupaj z 

revizorjevim poročilom. Sedaj je mogoče dostopati do letnih poročil tudi v elektronski obliki 

preko portala AJPES. S tem zakon vsakomur omogoča dostop do letnih poročil gospodarskih 

subjektov, iz letnih poročil delniških družb pa se lahko vsakdo seznani s prejemki 

posameznega člana uprave. Na ta način je zakonsko urejena javna objava prejemkov uprav.  

S tem je ZGD-1 prenesel Priporočilo Evropske komisije o dopolnitvi priporočil 2004/913/ES 

in 2005/162/ES glede sistema prejemkov direktorjev javnih družb iz leta 2009, katerega cilj je 
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bil zagotoviti transparentnost praks prejemkov ter nadzor delničarjev nad politiko prejemkov 

in prejemki posameznikov z njihovim razkritjem. 

Rakuljićeva (2014) postavlja vprašanje, »ali so določbe ZGD-1 in ZTVP-1
6
 o obvezni javni 

objavi v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)«. Skladno z 

ZVOP-1 se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo in osebne podatke, ki se 

obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov posameznik 

osebno privolil. Ker je objava prejemkov članov uprave določena z zakonom (v ZGD-1), za 

objavo ni potrebna posebna privolitev člana uprave. Javna objava prejemkov posameznega 

člana uprave torej ni v nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ugotovi avtorica 

(Rakuljić 2014). 

Priporočila za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov uprave, ki jih je sprejelo 

Združenja članov nadzornih svetov, navajajo, da naj nadzorni svet v pogodbi s članom uprave 

ali v posebnem dokumentu pridobi pisno soglasje člana uprave za objavo podatkov o njegovih 

prejemkih. Skladno z novelo ZGD-1C priporočila navajajo, da naj bodo celotni prejemki 

(denarna plačila, povračila in druge ugodnosti) članov uprave razvidni iz pojasnil k 

računovodskim izkazom. Plačila naj bodo razkrita za vsakega člana uprave posebej. Ob 

razkritju naj bodo plačila razdeljena po naslednjih sklopih (ZNS 2005):  

- fiksni prejemki, 

- variabilni prejemki: 

- prejemki za kratkoročno uspešnost, 

- prejemki za dolgoročno uspešnost, 

- prejemki zaradi povečanja vrednosti kapitala družbe, 

- podatki o stanju podeljenih opcijskih upravičenj ter o prejemkih člana uprave na podlagi 

opcijskih upravičenj, 

- podatki o prejemkih članov uprave na podlagi pridobljenih delnic družbe ali povezane 

družbe, 

- udeležba pri dobičku, 

- drugi prejemki člana uprave po vrsti prejemka. 

Če je član uprave prejel tudi delnice družbe, priporočila navajajo, da naj bodo prejemki po 

različnih sklopih navedeni ločeno v denarju in ločeno v delnicah družbe. 

Načela korporativnega upravljanja OECD
7
 (2004, 22), ki so bila v okviru mednarodne 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj sprejeta leta 2004, narekujejo objavljanje 

podatkov in preglednost poslovanja družb tako, da morajo družbe v okviru korporativnega 

upravljanja zagotavljati pravočasno in natančno objavljanje podatkov o vseh pomembnih 

                                                 

6
 Zakon o trgu vrednostnih papirjev. 

7
 V izvirniku: OECD Principles of Corporate Governance – 2004 Edition. 
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zadevah v zvezi z družbo, vključno s finančnim stanjem, poslovanjem, lastništvom in 

upravljanjem družbe. Sem sodi tudi objava podatkov o politiki nagrajevanja članov odbora in 

ključnih izvršnih direktorjev ter informacij o članih odbora, vključno z njihovo strokovno 

usposobljenostjo, postopkom izbire, vodenjem drugih družb in mnenjem odbora o njihovi 

neodvisnosti. 

Načela v svojih pojasnilih navajajo, da lastnike in vlagatelje še posebej zanima odvisnost 

nagrajevanja poslovodij od uspešnosti poslovanja družbe. Zato se od družb na splošno 

pričakuje objava teh podatkov, tako da vlagatelji lahko ocenijo stroške in koristi načrtov 

nagrajevanja ter vpliv programov spodbud na poslovanje družbe. Objavljanje teh podatkov se 

šteje za dobro prakso in je uzakonjeno v številnih državah. V nekaterih državah zahtevajo 

objavo najvišjih plač določenega števila izvršnih poslovodij, medtem ko so v drugih državah 

zahteve omejili na določene funkcije. 

5.2 Razkritja politike prejemkov 

Z novelo ZGD-1C zakon ureja tudi področje politike prejemkov. Z dopolnjenim 284. členom 

tako določa, da lahko skupščina določi politiko prejemkov članov organov vodenja ali 

nadzora. Vsi prejemki članov organov vodenja ali nadzora morajo biti v skladu s tako 

določeno politiko prejemkov. Zakon nadalje navaja, da morajo pri politiki prejemkov slediti 

načelom, ki smo jih že predstavili v poglavju 3.1.  

Zakon ne določa natančno objave razkritja politike prejemkov. Kot rešitev tega vprašanja si 

lahko pomagamo s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki po svoji naravi deluje kot 

priporočilo in ne kot zakonska obveza. Ta navaja, da če delničarji odločajo o politiki plačil 

uprave, naj to sprejmejo na predlog nadzornega sveta in politiko vsebinsko prilagodijo 

razmeram v družbi in na trgu. Politika plačil uprave naj vsebinsko sledi priporočilom 

kodeksa, obsega pa naj (Ljubljanska borza 2009, 6): 

- višino fiksnih prejemkov člana uprave, 

- možnost variabilnih prejemkov člana uprave, 

- naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov po vrstah, 

- morebitne omejitve variabilnega dela, 

- letno dinamiko določanja meril za variabilni del, 

- opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih finančnih instrumentih in omejitve 

teh plačil ter 

- letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nadzornega sveta na tem področju. 

Iz zgoraj navedenega lahko razberemo, da se s politiko prejemkov lahko seznanijo delničarji 

preko skupščine.  
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Tudi priporočila Evropske komisije glede politike prejemkov navajajo, sicer obsežneje, katere 

informacije o politiki prejemkov naj vsebujejo razkritja, ne pa tudi, kako naj bodo ta razkritja 

objavljena.  

Priporočila Evropske komisije iz leta 2004 so najprej navajala, da naj razkritja o prejemkih 

podajajo vsaj naslednje informacije (KES 2004): (1) razlago variabilnega in fiksnega dela 

prejemkov poslovodij, (2) zadostne informacije o merilih za uspešnost, (3) zadostne 

informacije o povezavi med prejemki in uspešnostjo, (4) utemeljitve glede morebitnih letnih 

shem bonusov in nedenarnih ugodnosti ter (5) glavne značilnosti načrta dodatnega 

pokojninskega zavarovanja ali ukrepov zgodnjega upokojevanja poslovodij.  

Še natančneje pa vsebino razkritij opredeljujejo priporočila Evropske komisije iz leta 2009, in 

sicer, da mora poročilo o prejemkih vsebovati še (KES 2009): 

- razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgoročnim interesom družbe, 

- razlago metod, uporabljenih za odločitev, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena, 

- zadostne informacije o obdobjih odloga glede variabilnega dela prejemkov, 

- zadostne informacije o politiki glede odpravnin, 

- zadostne informacije v zvezi z odmernimi dobami, 

- zadostne informacije o politiki glede zadržanja delnic po odmeri, 

- zadostne informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih politika prejemkov je bila 

proučena glede na vzpostavitev politike prejemkov zadevne družbe. 

Priporočila Evropske komisije iz leta 2004 posebej opozarjajo, da tovrstna razkritja v 

nobenem primeru ne bi smela povzročiti razkritij poslovno občutljivih podatkov. 

Ob pregledu priporočil Evropske komisije se nam zastavlja pomislek oziroma vprašanje, kaj 

pomenijo »zadostne informacije« in kdo lahko presoja, ali so te informacije zadostne za 

uporabnike poročila, v katerem družbe objavljajo politike prejemkov. Obenem, kot 

ugotavljamo, družba ni zavezana k določitvi politike prejemkov. To je odvisno od odločitve 

skupščine delničarjev. Šele, ko se družba odloči za politiko prejemkov, naj bi sledila zgoraj 

navedenim zakonskim določilom in predstavljenim priporočilom. Zato bomo v empiričnem 

delu analize preverili, katere družbe imajo v svojih letnih poročilih objavljene politike 

prejemkov.  

V nadaljevanju povzemamo rezultate raziskav, ki so se ukvarjale z raziskovanjem področja 

nagrajevanja uprav.  
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6 RAZISKAVE S PODROČJA NAGRAJEVANJA UPRAV 

Raziskave s področja nagrajevanja uprav so v nadaljevanju razdeljene na (1) raziskave na 

vzorcu slovenskih podjetij in (2) raziskave na vzorcu podjetij v tujini. 

6.1 Ugotovitve dosedanjih raziskav na vzorcu slovenskih podjetij 

Področje prejemkov uprav javnih delniških družb in njihovih razkritij je v zadnjem desetletju 

v Sloveniji postalo transparentnejše in dostopnejše za javnost. To področje je bilo zakonsko 

urejeno z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) leta 2009. Združenje 

nadzornikov Slovenije je izdalo že tri raziskave, ki se nanašajo na nagrajevanje ter prejemke 

uprav in nadzornih svetov. Raziskave se po vsebinskih in časovnih sklopih nanašajo na 

časovno obdobje od leta 2005 do leta 2012. 

Avtorji (Dolinar idr. 2007) raziskave z naslovom Nagrajevanje uprav in nadzornih svetov v 

Sloveniji 2005–2006 primerjajo stroške nadzora ter motivacije uprav in nadzornih svetov 

javnih delniških družb v Sloveniji. V raziskavi, v katero je bilo vključenih 72 javnih delniških 

družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, so avtorji raziskave opravili 

klasično strukturiranje prejemkov članov uprav in nadzornih svetov glede na funkcijo, ki jo 

opravljajo, kotacijo, dejavnost družbe in velikost družbe. V kvalitativni primerjavi sistemov 

nagrajevanja pa so podatke o prejemkih članov organov družb obdelali glede na čisti poslovni 

izid družbe in ustvarjeno vrednost za delničarje. Raziskava je pokazala, da so povprečni 

stroški uprave v letu 2005 znašali 321.319 EUR, v letu 2006 pa 320.197 EUR. Povprečni 

bruto prejemki posameznega člana uprave so v letu 2005 znašali 134.109 EUR, v letu 2006 pa 

145.848 EUR. Rezultati raziskave o deležu variabilnih prejemkov članov uprav v skupnih 

prejemkih kažejo njegov padec, saj se je iz leta 2005, ko je delež variabilnih prejemkov znašal 

25,53 %, v letu 2006 zmanjšal na 18,41 %. Primerjava višine prejemkov glede na uspešnost 

posamezne družbe je pokazala pozitivno korelacijo, saj je iz raziskave razvidno, da družbe z 

večjim čistim poslovnim izidom upravam v povprečju izplačujejo višje prejemke in obratno. 

Glede razkritij prejemkov pa avtorji ugotavljajo, da v letu 2005 prejemkov posameznih članov 

niso razkrile vse družbe, zajete v raziskavo. Takih družb je bilo 6,94 %. Delež teh družb se je 

v letu 2006 zmanjšal na 5,56 %. V letu 2005 je 61,45 % družb razkrilo prejemke razčlenjeno 

na fiksne in variabilne, preostale družbe pa so podale le skupni znesek prejemkov uprav. V 

letu 2006 je 72,22 % družb v svojih poročilih prejemke uprav razčlenilo na fiksne in 

variabilne. 

Na enako oblikovanem vzorcu kot raziskava o nagrajevanju uprav in nadzornih svetov v 

Sloveniji 2005–2006 je bila izvedena tudi raziskava z naslovom Nagrajevanje uprav in 

nadzornih svetov v Sloveniji 2007–2009. Avtorji raziskave (Slapničar, Podbevšek in Prijović 

2010) so želeli z raziskavo podati celovit vpogled v plačila članov uprav in nadzornih svetov 

javnih delniških družb. 
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Raziskava je pokazala, da so po spremembi zakonodaje na področju razkritja prejemkov 

organov vodenja in nadzora (novela ZGD-1C) v letu 2009 vse družbe v raziskavi poimensko 

razkrile bruto prejemke članov uprave. V letu 2007 je bilo takih družb 78,7 %, v letu 2008 pa 

81,8 %. Povprečni letni bruto prejemki članov uprav so bili v opazovanem obdobju največji 

leta 2008, ko so znašali 181.593 EUR, medtem ko je član uprave v letu 2007 v povprečju 

zaslužil 167.407 EUR, v letu 2009 pa 158.512 EUR. Delež variabilne plače je v letih 2007 in 

2008 znašal okoli petine do četrtine celotnih prejemkov, v letu 2009 pa je zaradi nizke 

uspešnosti podjetij ta delež padel na 4,5 %. Iz raziskave je razvidno, da uspešnost poslovanja 

v letih 2007 in 2008 ni z nobenim od izbranih kazalnikov (donosnost sredstev, donosnost 

kapitala, donosnost delnice in profitna marža) statistično značilno vplivala na višino 

prejemkov člana uprave. 

V letu 2013 je Združenje nadzornikov Slovenije skupaj z revizijsko družbo Deloitte, d. o. o., 

ponovno pripravilo raziskavo o gibanju prejemkov članov uprav in nadzornih svetov za 

opazovano obdobje 2010–2012. Avtorice (Kravanja, Prijović in Slapničar 2013) raziskave z 

naslovom Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb v Sloveniji 

v obdobju 2010–2012. Primerjava z obdobjem 2007–2009 so raziskavo opravile na istem 

vzorcu podjetij kot za obdobje 2007–2009, pri čemer je bil vzorec podjetij zaradi gospodarske 

krize in prenehanja poslovanja nekaterih podjetji manjši. V letu 2012 je bilo v vzorcu samo še 

36 podjetij, medtem ko jih je bilo v letu 2007 še 61. V vzorec podjetij so bile vključene javne 

delniške družbe, ki so v proučevanem obdobju imele svoje delnice uvrščene v prvo, 

standardno in vstopno kotacijo vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi. Iz vzorca so bile 

izključene (1) družbe, zoper katere je bil uveden stečaj, (2) družbe z enotirnim sistemom 

vodenja, (3) družbe, ki niso objavile podatkov o prejemkih uprav ali so ti znašali nič, ter (4) 

investicijski skladi, ker ne poslujejo kot običajne gospodarske družbe.  

Avtorice raziskave (Kravanja, Prijović in Slapničar 2013) ugotavljajo, da so podjetja glede na 

pretekla obdobja opustila plačevanje poslovodij iz dobička, to pa predvsem iz davčnih 

razlogov in slabših poslovnih rezultatov. Kot kritiko pa navajajo, da še vedno v strukturi 

prejemkov ni zaznati dolgoročnih spodbud, ki bi spodbujale k dolgoročni vzdržni uspešnosti 

podjetij. Raziskava ugotavlja, da so v obdobju 2010–2012 vsa podjetja razkrila podatek o 

strukturi prejemkov članov uprave. Povprečna bruto plača članov uprav se je v opazovanem 

obdobju gibala med 167.000 EUR in 174.000 EUR. Avtorice raziskave so z regresijsko 

analizo preverile dejavnike, ki so vplivali na povprečne prejemke članov uprav v obdobju 

2007–2012. V analizo so vključile kazalnike uspešnosti, velikost podjetja, koncentracijo 

lastništva in menjave uprav. Za kazalnike uspešnosti so uporabile donosnost sredstev, 

donosnost kapitala, profitno maržo, obračanje sredstev in donosnost delnic. Izmed naštetih 

kazalnikov rezultati raziskave kažejo, da sta donosnost sredstev in donosnost kapitala 

negativno povezani s povprečnimi letnimi bruto prejemki članov uprav, medtem ko ostali 

kazalci s prejemki niso povezani. Rezultati raziskave nadalje kažejo, da so povprečni letni 

bruto prejemki članov uprave pozitivno povezani z velikostjo podjetja. Velikost podjetja so 
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avtorice merile s prihodki, vrednostjo sredstev in številom zaposlenih. Lastništvo in menjava 

uprave sta dejavnika, ki nista povezana s povprečni letnimi prejemki članov uprav. 

Glede na zgoraj predstavljeno raziskavo avtoric Kravanja, Prijović in Slapničar naša raziskava 

v nadaljevanju sicer temelji na manjšem vzorcu podjetij,8 vendar ima (1) daljše obdobje 

proučevanja, od 2006 do 2013, (2) obdobje je razdeljeno na obdobje pred krizo in v krizi, prav 

tako so tudi (3) podjetja razdeljena na finančne družbe in nefinančne družbe, (4) izvedena je 

korelacijska analiza in ne regresijska, kjer sta izvedeni (4) dve korelacijski analizi, posebej za 

celotne prejemke na člana uprave in posebej za samo variabilne prejemke na člana uprave. 

Kot bilo že ugotovljeno v predhodnih poglavjih, je nagrajevanje odvisno tudi od kulture, 

odnosa do nagrajevanja uprave in davčnih obremenitev nagrad poslovodij. Zato bomo v 

nadaljevanju predstavili še izsledke raziskav s področja nagrajevanja uprav v tujini.  

6.2 Prejemki uprav po državah v tujini 

Prejemki uprav po državah v tujini so posebej predstavljeni za države v Evropi ter posebej za 

Združene države Amerike. 

6.2.1 Prejemki uprav po državah v Evropi 

Expert Corporate Governance Service (ECGS), ki je bil v obliki partnerstva ustanovljen leta 

2001, pomaga globalnim institucionalnim investitorjem oziroma vlagateljem razumeti 

raznolikost regulativ v posameznih državah Evrope. Z zagotavljanjem raziskav 

korporativnega upravljanja daje investitorjem informacije o pravicah delničarjev na različnih 

evropskih in neevropskih trgih ter podatke o kulturni raznolikosti poslovnega okolja, svojim 

strankam pa ponuja podatke in raziskave o najpomembnejših javnih podjetjih, ki kotirajo v 

Evropi. Tako je ECGS v letu 2012 opravil raziskavo o prejemkih poslovodij 392 podjetij v 

Evropi, ki naj bi po navedbah avtorjev pokazala oziroma odražala strukturo prejemkov po 

vsej Evropi (ECGS 2012, 1). Raziskava je bila opravljena na podatkih iz leta 2011. Pokazala 

je velike razlike med različnimi državami. Povprečen celotni letni zaslužek poslovodij, zajetih 

v raziskavo, je znašal 3,7 milijona EUR. Od povprečja so bili bolje plačani poslovodje v 

Nemčiji in Veliki Britaniji. Nemški poslovodje, zajeti v raziskavi, so v letu 2011 zaslužili v 

povprečju 4,3 milijona EUR. Poslovodje v Nemčiji so bili v povprečju plačani za 23 % manj 

kot kolegi iz Velike Britanije, vendar je njihova plača presegla plačo portugalskih poslovodij 

za 252 %, medtem ko so bili francoski poslovodje plačani v povprečju za 25 % manj od 

nemških kolegov.  

Na sliki 3 so prikazani povprečni letni prejemki poslovodij po posameznih državah Evrope. 

                                                 

8
 Na družbah, ki na Ljubljanski borzi kotirajo v prvi in standardni kotaciji. 
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Slika 3: Povprečni letni prejemki poslovodij po posameznih državah Evrope 

Vir: Expert Corporate Governance Service 2012, 2. 

Velike razlike med državami se kažejo tudi v strukturi prejemkov. V strukturi plače nemških 

poslovodij prevladuje variabilni del, plačan v denarju, ki predstavlja 49 % celotnih 

prejemkov. V Nemčiji tako znaša letni variabilni del plače, izplačan v denarju, v povprečju 

2,1 milijona EUR, kar je dvakratnik povprečne variabilne plače, izplačane v denarju v Evropi 

(ta zanaša približno 1 milijon EUR). V Veliki Britaniji v strukturi letnih prejemkov poslovodij 

prevladujejo nagrade, ki temeljijo na lastniških vrednostnih papirjih. Te predstavljajo kar  

64-odstotni delež celotnih prejemkov. Podobno strukturo ima tudi Švica, kjer poslovodje 

dobijo 50 % letnega prihodka v obliki vrednostnih papirjev in opcij. Najvišji delež fiksnega 

dela plače oziroma osnovne plače pa imajo poslovodje v skandinavskih državah (na Danskem, 

Norveškem in Švedskem) ter na Portugalskem (ECGS 2012, 2). 

Raziskava navaja (ECGS 2012, 2), da ECGS podpira, da podjetja sledijo najboljšim 

mednarodnim praksam glede rednega obveščanja delničarjev o načinu nagrajevanja 

poslovodij in nagrajevanje tesno povežejo s korporacijskimi strategijami družb. ECGS meni, 

da celotni variabilni prejemki ne smejo presegati 300 % osnovne plače in vsaj polovica 

variabilnih prejemkov mora biti vezana na dolgoročno uspešnost družb, zato največji delež 

variabilnega dela plače, povezanega s kratkoročno uspešnostjo, ne sme presegati 150 % 

osnovne plače poslovodje.  

Na sliki 4 je prikazana struktura prejemkov poslovodij po posameznih državah v Evropi. 
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Slika 4: Struktura prejemkov poslovodij po posameznih državah v Evropi 

Vir: Expert Corporate Governance Service 2012, 2. 

Po podatkih raziskave ECGS (2012, 2) so poslovodje v Evropi leta 2011 prejemali 

večmilijonske prejemke. Prosser (2009, 5) v svoji raziskavi navaja, da so leta 2003 znašali 

prejemki nemških poslovodij v povprečju 1.007.000 EUR, prejemki poslovodij v Veliki 

Britaniji pa so v povprečju znašali 937.000 EUR. Povprečna plača poslovodje je bila v Švici 

leta 2003 celo 1.343.000 EUR. Italijanski poslovodje so v letu 2003 v povprečju zaslužili 

950.000 EUR, medtem ko so njihovi kolegi v Franciji istega leta zaslužili 830.000 EUR. 

Podobno kot francoski poslovodje so bili plačani tudi poslovodje na Švedskem, ki so prejeli v 

povprečju 790.000 EUR letno, ter poslovodje v Belgiji, ki so prejeli letno plačo v povprečju 

787.000 EUR, in tudi nizozemski poslovodje, ki so prejeli v povprečju 762.000 EUR letno. 

Poslovodje v Španiji so v letu 2003 prejeli v poprečju 700.000 EUR letnih prihodkov. 

Iz tega lahko sklepamo, da so se v slabem desetletju (od 2003 do 2011) plače poslovodij v 

Evropi krepko povečale.  

Nacionalna združenja managerjev se na evropskih tleh povezujejo v mednarodno 

konfederacijo managerjev CEC European managers (CEC). Organizacijo sestavljajo 

nacionalne managerske organizacije iz štirinajstih evropskih držav9
, ki skupaj povezujejo 

okrog milijon managerjev po vsej Evropi. Član te organizacije je tudi Združenje Manager 

Slovenije.  

                                                 

9
 Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Črna Gora, Norveška, Portugalska, Slovenija, 

Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija. 
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CEC je ustvaril prvo celovito zbirko podatkov, da bi pregledal pravne okvire in običaje pri 

zaposlovanju vodstvenih kadrov družb v različnih evropskih državah. Baza podatkov je 

nastala na podlagi anket med pravnimi strokovnjaki iz članic združenja CEC v dvanajstih 

evropskih državah, ki so bile izvedene med februarjem in junijem 2010.  

Kot eden od najpomembnejših elementov pogodb poslovodij se na podlagi raziskave, tako v 

Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah, navaja plača. Raziskovalce je zanimalo tudi, ali 

je variabilni del prejemkov vodilnih delavcev odvisen od poslovnih rezultatov družbe in 

kolikšen je ta del v razmerju do celotne plače (CEC 2010).  

Raziskava je tako pokazala, da v Avstriji predstavlja variabilni delež dohodka poslovodij prve 

ravni (first hierarchical level) več kot 30 %, variabilni delež dohodka poslovodij druge 

(second hierarchical level) ravni pa do 30 %. Do 30 % variabilnega deleža dohodka prejemajo 

po podatkih omenjene raziskave poslovodje druge ravni tudi v Grčiji in na Poljskem. Medtem 

ko poljski poslovodje prve ravni prejemajo do 30-odstotni variabilni delež dohodka, 

prejemajo njihovi kolegi v Grčiji tudi več kot 30 % variabilnega deleža. Na Danskem okoli 

33 % poslovodij prejema variabilni del plače v obliki nagrad in bonusov. Variabilni delež 

dohodka poslovodij prve ravni predstavlja 3,7 % celotnega dohodka, medtem ko poslovodje 

druge ravni prejemalo 2,7-odstotni delež variabilnega dohodka. V Nemčiji predstavlja 

variabilni delež do 30 % dohodka poslovodij prve ravni ter do 20 % dohodka poslovodij 

druge ravni, izplačan pa je v obliki bonusov oziroma nagrad, katerih znesek je v splošnem 

odvisen od dosežkov tako posameznika kot družbe. Drugi pogosti elementi variabilnega dela 

plačilnega sistema v Nemčijo so delniške opcije, programi lastnih delnic za zaposlene in drugi 

dodatki, ki niso povezani z uspešnostjo. Belgijski poslovodje prve ravni prejemajo do 20 % 

variabilnega dela dohodka, poslovodje druge ravni pa tudi do 30 % variabilnega dela 

dohodka. Tudi v Veliki Britaniji predstavlja variabilni delež dohodka poslovodij prve ravni do 

30 %. Italijanski in francoski poslovodje prve ravni prejemajo več kot 30 % variabilnega dela 

dohodka, poslovodje druge ravni pa do 20 % variabilnega dela dohodka. V Švici prejemajo 

poslovodje prve ravni v javnem sektorju do 20 % variabilnega dela dohodka. V zasebnem 

sektorju proizvodne dejavnosti prejemajo poslovodje prve ravni do 30 % variabilnega 

dohodka, medtem ko poslovodje druge ravni prejemajo do 20 % variabilnega dohodka. Za 

poslovodje prve ravni lahko variabilni dohodek v storitvenem sektorju prestavlja tudi celotni 

dohodek, medtem kot poslovodje druge ravni prejemajo do 30 % variabilnega dohodka. 

Poslovodje prve ravni v bančnem in finančnem sektorju prejemajo več kot 30 % variabilnega 

dela dohodka, poslovodje druge ravni v tem sektorju pa prejemajo do 20 % variabilnega dela 

dohodka. Slovensko Združenje Manager je na isto vprašanje o variabilnem deležu dohodka 

odgovorilo, da je ta odvisen od velikosti podjetja. Njihovi kolegi na Švedskem pa navajajo, da 

ne morejo podati povprečnih vrednosti ter da poslovodje v prodaji prejemajo sicer do 20 % 

variabilnega dela dohodka. 
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Iz predstavljene raziskave ECGS (2012) na vzorcu evropskih podjetij in raziskave avtoric 

Kravanja, Prijović in Slapničar (2013) na vzorcu slovenskih podjetij lahko ugotovimo, da so 

slovenski poslovodje v poprečju plačani bistveno manj od svojih kolegov v evropskih 

državah. Seveda je treba poudariti, da je bila raziskava ECGS narejena med 392 podjetji v 

Evropi, ki so bistveno večja od slovenskih podjetij. Temu primerno pa so višje tudi plače 

poslovodij. Očitna razlika je tudi v strukturi prejemkov, saj slovenski poslovodje po raziskavi 

Kravanja, Prijović in Slapničar (2013) prejemajo fiksne prejemke v povprečju okoli 80 %, 

variabilni prejemki pa zanašajo okoli 10 % vseh prejemkov.
10

 Iz raziskave prejemkov 

evropskih poslovodij (ECGS 2012) pa je razvidno, da fiksni del njihovih prejemkov znaša 

med 18 % in 65 % vseh prejemkov. 

6.2.2 Prejemki uprav v Združenih državah Amerike 

Korporacijsko upravljanje je najbolj razširjeno v Združenih državah Amerike (ZDA), zato 

tudi največ raziskav s področja nagrajevanja poslovodij najdemo prav na vzorcih ameriških 

podjetij.  

Frydman in Jenter (2010, 5) sta v svoji raziskavi predstavila razvoj in spreminjanje oblik in 

pomena posameznih oblik prejemkov poslovodij. Med letoma 1936 in 1950 so bili prejemki 

poslovodstva ameriških podjetij pretežno sestavljeni iz plače in letnih nagrad. Bonusi niso bili 

vezani na enega ali več ukrepov oziroma doseženih ciljev, plačani pa so bili v obliki denarja 

ali delnic. Po letu 1960 so poslovodstva začela prejemati prejemke v obliki dolgoročnih 

spodbud, ki so temeljile na uspešnosti podjetja. Te dolgoročne koristi so se pogosto 

izplačevale več let, s plačilom bodisi v denarju ali v obliki delnic. V osemdesetih letih se je 

začel val nagrajevanja z opcijami. Uporaba opcij kot oblike nagrajevanja je postala zanimiva 

šele po davčni reformi, ki je znižala njihovo obdavčitev. V devetdesetih letih je poslovanje z 

delniškimi opcijami poskočilo in so opcije zavzemale največji del v strukturi prejemkov 

poslovodstev. Leta 1992 so opcije predstavljale 20 % vseh prejemkov, leta 2000 je ta delež 

znašal že 49 %. Po padcu borze leta 2002 je nagrajevanje z opcijami zamenjalo nagrajevanje 

v obliki delnic. 

Iz študij, ki primerjajo nagrajevanja poslovodstva v ZDA in Evropi, najdemo tudi razlike v 

nagrajevanju. 

Conyon, Core in Guay (2009, 1) ugotavljajo, da ima poslovodstvo v ZDA višje celotne 

prejemke in višje prejemke v obliki delnic in opcij kot njihovi kolegi v Veliki Britaniji. V 

večji meri se lahko razlika pojasni s tem, da ameriški poslovodje prejemajo višje prejemke v 

obliki delnic in opcij, kar povečuje njihove celotne prejemke glede na prejemke angleških 

                                                 

10
 Preostali 10-odstotni delež predstavljajo drugi prejemki, med katere sodijo bonitete, odpravnine in 

podobno.  
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poslovodij. Večje nagrajevanje ameriških poslovodij z opcijami pa izhaja, razen iz davčnih 

razlogov, tudi iz institucionalnega in kulturnega sprejemanja tovrstne oblike nagrajevanja. 

Kako se te razlike odražajo v višini prejemkov poslovodij, bomo predstavili v nadaljevanju. 

Na podlagi raziskave, ki so jo pripravili Conyon, Core in Guay, v kateri so primerjali 

prejemke poslovodij v ZDA in Veliki Britaniji, so povprečni letni prejemki ameriškega 

poslovodje v letu 1997 znašali 2 milijona USD, kar je bilo za 100 % več, kot so v povprečju 

zaslužili poslovodje v Veliki Britaniji. Z leti se je ta razlika zmanjšala, saj je leta 2003 

zanašala povprečna letna plača poslovodje v ZDA 2,5 milijona USD, medtem ko je angleški 

poslovodja istega leta v povprečju zaslužil 1,9 milijona EUR (Conyon, Core in Guay 2009, 9). 

Pri iskanju raziskav, ki proučujejo prejemke uprav v povezavi z uspešnostjo podjetij, 

zasledimo, da je večina raziskav narejena na vzorcu ameriških podjetij.  

Conyon, Core in Guay (2009, 12) so mnenja, da se prejemki poslovodij povečujejo z 

velikostjo podjetja, možnostmi za rast podjetja, tveganjem in uspešnostjo podjetja. 

Krpan (2012, 22) v svoji raziskavi iz leta 2012 na vzorcu ameriških javnih delniških družb 

ugotavlja, da so prejemki poslovodstva zelo povezani z uspešnostjo podjetja. To dokazuje z 

raziskavo, ki pokaže, da so podjetja, katerih poslovodstvo se uvršča v skupino najbolj 

plačanih poslovodij, tudi sama v skupini najuspešnejših podjetij in obratno. 

6.2.3 Raziskave o prejemkih uprav finančnih družb 

Deysel in Kruger (2015, 1–2) sta s svojo raziskavo skušala ugotoviti, ali obstaja korelacija 

med prejemki uprav in uspešnostjo podjetij v bančnem sektorju. Vzorec podjetij je temeljil na 

podjetjih bančnega sektorja Republike Južna Afrika. Za spremenljivki uspešnosti finančnih 

podjetij sta uporabila dve skupini, in sicer tržno uspešnost, ki sta jo izmerila z rastjo cene 

delnice, ter računovodsko uspešnost, za katero sta uporabila podatke o čistem dobičku na 

delnico, EBITDA in ROE. Dodatno sta za korelacijo uporabila še druge spremenljivke, na 

primer plače zaposlenih, velikost podjetja in podobno. Rezultati njune analize so pokazali 

pozitivno korelacijo med prejemki uprav bank ter uspešnostjo družbe, povprečno plačo 

zaposlenih in splošno tržno uspešnostjo. Negativna korelacija je bila ugotovljena med višino 

prejemkov uprav bank in velikostjo bank. 

Dodatno nas je pri pregledu dosedanjih tujih raziskav zanimalo nagrajevanje uprav v povezavi 

z uspešnostjo finančnih podjetij v času krize. 

Fahlenbrach in Stulz (2009, 1) sta na podlagi analize depozitarnih in investicijskih bank v 

ZDA mnenja, da ni mogoče dokazati, da so banke, v katerih so plače poslovodij bolj vezane 

oziroma usklajene z interesi lastnikov, v času krize poslovale boljše.  
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Še več, Fahlenbrach in Stulz (2009, 18) sta prav tako ugotovila, da ni mogoče dokazati, da so 

v času krize slabše poslovale banke, v katerih so bili prejemki poslovodstev v manjši meri 

usklajeni oziroma vezani na interese lastnikov. 

V nadaljevanju podajamo še ugotovitve raziskav glede sistemov nagrajevanja ostalih oziroma 

nefinančnih podjetij v času krize.  

6.2.4 Raziskave o prejemkih uprav v času krize 

Iz predhodnega poglavja lahko ugotovimo, da Fahlenbrach in Stulz (2009, 18) menita, da 

nagrajevanje poslovodij v bankah ni vplivalo na uspešnost bank v času krize ter da politike 

prejemkov uprav bank ne moremo kriviti za bančno krizo ali rezultate bank v krizi. 

Preverili smo tudi, kaj menijo drugi raziskovalci o prejemkih uprav nefinančnih podjetij v 

času krize. 

Gabaix, Landier in Sauvagnat (2013, 11) so v svojem delu na podlagi analize ameriških 

podjetij proučili prejemke poslovodij in vrednost podjetij med krizo in po njej. Za merjenje 

vrednosti podjetja so avtorji uporabili celotno vrednost podjetja,
11

 dobiček pred obrestmi in 

davki, prihodke od prodaje in velikost kapitala. Avtorji so ugotovili, da se je v času krize, med 

letoma 2007 in 2009, vrednost podjetij zmanjšala za 17 %, medtem ko so se plače poslovodij 

zmanjšale za 28 %. Od leta 2009 do leta 2011 je zaslediti rast vrednosti podjetij za 19 %, 

medtem ko so se plače poslovodij povečale za 22 %. 

Iz predstavljenih raziskav lahko ugotovimo, da so se lastniki v tujini odzvali na posledice 

krize in temu primerno tudi korigirali prejemke poslovodij. Iz tega lahko sklepamo, da so v 

tujini mehanizmi nagrajevanja uprav vezani na uspešnost podjetja.  

Po pregledu zakonodaje, predpisov in priporočil, ki urejajo nagrajevanje uprav v Sloveniji, ter 

po pregledu raziskav s področja nagrajevanja uprav v Sloveniji in tujini bomo v naslednjem 

poglavju predstavili svojo analizo prejemkov uprav, opravljeno na vzorcu podjetij v Sloveniji. 

                                                 

11
 Izračunano kot seštevek (1) tržne vrednosti lastniškega kapitala, izračunane kot produkt števila 

delnic in cene delnice na zadnji dan poslovnega leta, ter (2) knjigovodske vrednosti dolga, izračunane 

kot razlika med bilančno vsoto in knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala ter odloženih davkov 

(Gabaix, Landier in Sauvagnat 2013, 6). 
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7 ANALIZA PREJEMKOV UPRAV 

Z analizo prejemkov uprav na našem vzorcu izbranih podjetij bomo preverili v uvodu 

postavljene hipoteze. Pred tem bomo predstavili podjetja, ki smo jih zajeli v vzorec. 

7.1 Vzorec družb, zajetih v raziskavo 

V raziskavi so uporabljeni podatki o prejemkih uprav in posameznih članov uprav iz javno 

dostopnih letnih poročil. Analiza zajema prejemke uprav javnih delniških družb v obdobju od 

leta 2006 do leta 2013. Za glavni vir podatkov so uporabljena letna poročila družb, zajetih v 

raziskavo, ki so objavljena na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence
12

 ter na plačljivem portalu GVIN.
13

 Podatki so bili ročno zbrani iz letnih poročil. 

V raziskavo je zajetih 23 slovenskih javnih družb, katerih delnice kotirajo na Ljubljanski 

borzi. Ljubljanska borza deli trg delnic na tri segmente oziroma kotacije, in sicer na: (1) prvo 

kotacijo, (2) standardno kotacijo in (3) vstopno kotacijo. V kateri kotaciji nastopajo 

posamezni vrednostni papirji družb, je odvisno od meril za uvrstitev. V raziskavi so zajeta 

podjetja iz prve in standardne kotacije. 

Prva kotacija je namenjena družbam, ki najbolj izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti in 

transparentnosti poslovanja. To naj bi bile najprepoznavnejše slovenske družbe med 

mednarodnimi vlagatelji. Te družbe morajo izpolnjevati dodatne standarde obveščanja, kot na 

primer uporabljati mednarodne standarde računovodskega poročanja, kvartalno objavljati 

računovodske izkaze, objavljati izjave o skladnosti s kodeksom,
14

 obveščati v skladu z 

borznimi priporočili ter poročati v angleškem jeziku.  

Standardna kotacija je namenjena družbam, ki zagotavljajo višjo stopnjo transparentnosti 

poslovanja ter izpolnjujejo višje zahteve po velikosti in razpršenosti kot družbe iz vstopne 

kotacije. Družbe v tej kotaciji morajo izpolnjevati določen del dodatnih standardov 

obveščanja, in sicer kvartalno objavljati poslovne izkaze, objavljati izjave o skladnosti s 

kodeksom in obveščati v skladu z borznimi priporočili. 

Podatki o vrednostih delnic družb, zajetih v raziskavi, so bili zbrani na podlagi letnih 

statističnih poročil, ki jih Ljubljanska borza objavlja na svoji spletni strani.15
 

Prav zaradi dodatnih borznih zahtev po transparentnosti poslovanja, ki jih morajo družbe iz 

prve in standardne kotacije izpolnjevati, česar ni treba družbam iz vstopne kotacije, so javno 

                                                 

12
 Http://www.ajpes.si. 

13
 Http://www.gvin.com. 

14
 Kodeks upravljanja javnih delniških družb. 

15
 Http://www.ljse.si. 
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dostopni podatki družb iz prvih dveh kotacij transparentnejši in kakovostnejši za njihovo 

obdelavo. Zato smo v raziskavo zajeli samo družbe iz prve in standardne kotacije. Ker se 

seznam delniških družb v prvi in standardni kotaciji spreminja, smo za osnovo uporabili 

seznam podjetij iz kotacije na dan 31. 12. 2013. Do leta 2012 sta bili v prvo in standardno 

kotacijo vključeni tudi dve banki, Abanka, d. d., in Nova KBM, d. d., ki smo ju prav tako 

vključili v analizo, predvsem zaradi primerjave prejemkov med finančnimi družbami in 

drugimi gospodarskim družbami iz vzorca. Iz analize smo izvzeli družbo Unior, d. d., ker je 

bila vključena v standardno kotacijo šele od leta 2011. Vzorec oziroma seznam družb, zajetih 

v posamezne sklope raziskave, je naveden v prilogi 1. 

Z analizo korelacije bomo v nadaljevanju empirične raziskave preverili smer in jakost 

povezave med prejemki uprav in izbranimi kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja podjetij. 

S tem želimo preveriti uvodoma postavljeno prvo hipotezo, da so prejemki članov uprave 

povezani z uspešnostjo poslovanja družbe.  

Na izbranem vzorcu podjetij bomo v nadaljevanju preverili tudi drugo hipotezo, da je 

struktura prejemkov uprav skladna s priporočili o strukturi prejemkov. To bomo preverili s 

pregledom strukture prejemkov uprav posameznih družb in izračunom povprečne strukture 

prejemkov na vzorcu izbranih podjetij. To strukturo bomo primerjali s priporočili Združenja 

Manager in Združenja nadzornikov Slovenije.  

Nadalje želimo z empirično raziskavo preveriti še tretjo hipotezo, tj. da so bili prejemki uprav 

pred finančno krizo višji kot v krizi. Izvedli bomo testiranje aritmetične sredine odvisnih 

vzorcev. 

7.2 Opisne statistike vzorca 

Vzorec podjetij sestavlja 23 podjetij iz različnih panog oziroma dejavnosti. Največ podjetij 

prihaja iz finančne in zavarovalniške dejavnosti, sledijo jim podjetja iz predelovalne 

dejavnosti, nato pa podjetja iz dejavnosti trgovine. V vzorcu podjetij tako sedem podjetij kot 

svojo glavno dejavnost
16

 opravlja finančno in zavarovalniško dejavnosti. Med njimi sta dve 

banki (Nova KBM, d. d., in Abanka Vipa, d. d.), dve zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, 

d. d., in Pozavarovalnica Sava, d. d.), dva holdinga (Istrabenz, d. d., in Sava, d. d.) ter ena 

družba, ki opravlja druge finančne storitve (Nika, d. d.). V opazovanem vzorcu je šest podjetij 

opredeljenih kot predelovalna oziroma proizvodna podjetja, in sicer Gorenje, d. d., Krka, 

d. d., Letrika, d. d., Mlinotest, d. d., Žito, d. d., in Pivovarna Laško, d. d. Pet podjetij prihaja iz 

dejavnosti trgovine, ta so Mercator, d. d., Petrol d. d., Kompas MTS, d. d., Salus, d. d., in 

Delo prodaja, d. d. Iz dejavnosti prometa in skladiščenja prihajajo tri podjetja, in sicer 

Intereuropa, d. d., Luka Koper, d. d., in Aerodrom Ljubljana, d. d. Družba Terme Čatež, d. d., 

                                                 

16
 Po šifrantu standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). 
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izhaja iz gostinske dejavnosti oziroma natančneje iz dejavnosti hotelov in podobnih 

nastanitvenih obratov, družba Telekom Slovenije, d. d., pa opravlja telekomunikacijsko 

dejavnost.  

Po velikosti podjetja, kakor je opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 

št. 42/06), sodi 22 podjetij med velika podjetja, eno podjetje, družba Nika, d. d., pa sodi med 

mikro podjetja, saj je imela ta družba v posameznem poslovnem letu opazovanega obdobja 

manj kot deset zaposlenih in čisti prihodki od prodaje niso presegali 2.000.000 EUR. Ta 

družba ima med družbami v opazovanem vzorcu najmanjše število zaposlenih, v povprečju 

2,5 zaposlenega, ter upravo z najnižjimi povprečnimi prejemki, ki so v opazovanem obdobju 

znašali 18.562 EUR. Družba Krka, d. d., ima v vzorcu najvišje stroške uprave, ki so v 

povprečju znašali 2.134.407 EUR letno, največ pa 2.390.000 EUR. Po številu zaposlenih je 

največje podjetje Mercator, d. d., ki je v opazovanem obdobju v povprečju zaposlovalo 

10.945 ljudi in je leta 2006 imelo celo 12.462 zaposlenih. Največja družba po velikosti aktive 

je Nova KBM, d. d., s povprečno višino bilančne vsote 4.388.529.517 EUR. Druga največja 

družba po velikosti aktive je prav tako banka, in sicer Abanka Vipa, d. d., s povprečno višino 

bilančne vsote 3.754.448.241 EUR. Med nefinančnimi družbami iz vzorca je največja po 

bilančni vsoti družba Mercator, d. d., katere velikost aktive je v povprečju znašala 

1.861.107.446 EUR, sledita ji Telekom Slovenije, d. d., in Petrol, d. d. Družba z najmanjšo 

bilančno vsota je družba Nika, d. d. Njena aktiva je v povprečju znašala 4.563.205 EUR. 

Gledano po višini ustvarjenih poslovnih prihodkov je v vzorcu največja družba Petrol, d. d., ki 

je v opazovanem obdobju ustvarila v povprečju 2.498.961.935 EUR letnih poslovnih 

prihodkov. Družba z najmanj ustvarjenimi poslovnimi prihodki je družba Nika, d. d.  

Družba Gorenje, d. d., je v opazovanem obdobju imela v povprečju najštevilčnejšo upravo, ta 

je bila v povprečju sestavljena iz šestih članov. V upravi družbe Pivovarna Laško, d. d., je 

zaznati največje nihanje med številom članov uprave v opazovanem obdobju, saj je pri tej 

družbi standardni odklon pri številu članov uprave največji, tj. 1,81. V vzorcu je pet družb, v 

katerih se število članov uprave v opazovanem obdobju ni spreminjalo. V družbah Terme 

Čatež, d. d., Nika, d. d., Kompas MTS, d. d. in Delo prodaja, d. d., je bila od leta 2006 do leta 

2013 enočlanska uprava, v družbi Krka, d. d., pa je upravo vseskozi sestavljalo pet članov.  

Družba z najvišjim ustvarjenim letnim čistim poslovnim izidom je Krka, d. d. Njen najvišji 

čisti poslovni izid v opazovanem obdobju je znašal 170.812.000 EUR, v povprečju pa je 

znašal 150.888.558 EUR. Zrcalna slika temu je Nova KBM, d. d., ki je družba z ustvarjeno 

najvišjo čisto izgubo. Ta je znašala –656.600.000 EUR. Iz vzorca 23 družb jih je le pet 

poslovalo s dobičkom vseh osem let opazovanega obdobja. Te so bile Krka, d. d., Aerodrom 

Ljubljana, d. d., Salus, d. d., Terme Čatež, d. d., in Žito, d. d. 

Vse zgoraj opisane vrednosti so za posamezno podjetje predstavljene v prilogi 2.  
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7.3 Ugotovitve glede razkritij prejemkov uprav 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili, kako zakonodaja in priporočila urejajo razkritja 

prejemkov. V nadaljevanju bomo prikazali, kako so družbe iz vzorca razkrile prejemke uprav 

in politiko prejemkov. 

7.3.1 Nagrajevanje z opcijami in delnicami  

Pri pregledu letnih poročil družb iz vzorca smo ugotovili, da je le ena družba izmed 23 imela 

uveden sistem nagrajevanja članov uprave v obliki opcijskih načrtov. Nadzorni svet družbe 

Istrabenz, d. d., je konec leta 2007 z namenom dolgoročnega motiviranja uprave družbe 

sprejel delniški in opcijski načrt družbe za obdobje 2008–2013. Z načrtom je članom uprave 

omogočil, da »del ali vse neto variabilne prejemke dobijo izplačane v obliki delnic Istrabenza, 

d. d., in sicer po ceni, ki znaša od 80 do 90 odstotkov ponderirane povprečne tržne cene delnic 

v zadnjih 3 mesecih pred mesecem zapadlosti posameznega izplačila neto variabilnega 

prejemka« (Istrabenz 2008, 21–22). Opcijski načrt predvideva upravičenja članov uprave do 

podelitve nakupnih delniških opcijskih upravičenj. Število delnic, ki so predmet opcijskega 

upravičenja, je odvisno od uspešnosti družbe in uspešnosti člana uprave. Opcijska upravičenja 

lahko predstavljajo 3- do 12-kratnik povprečne mesečne bruto plače predsednika ali člana 

uprave. Iz letnega poročila družbe (Istrabenz 2008, 21–22) zasedimo, da so v delniškem in 

opcijskem načrtu vgrajene omejitve glede prenosa delniških upravičenj in prepoved prodaje 

delnic za določen čas, kot je to opredeljeno v priporočilih Združenja Manager (2014, 12) in v 

Kodeksu upravljanja javnih delniških družb (Ljubljanska borza 2009, 15). 

Kljub sprejetju delniškega in opcijskega načrt družba Istrabenz, d. d., v letih od 2008 do 2013 

ni izplačala nagrade upravi v obliki opcijskih upravičenj. 

Vse ostale družbe v svojih letnih poročilih niso omenjale te oblike nagrajevanja ali pa so 

zapisale, da družba ni sprejela načrta za opcijsko nagrajevanje ali nagrajevanje z drugimi 

finančnimi instrumenti.  

Redke so tudi družbe v vzorcu, ki so v svojih letnih poročilih zapisale, da so prejemke članom 

uprave izplačale v obliki delnic. To sta bili družbi Petrol, d. d., in Pivovarna Laško, d. d. 

Družba Petrol, d. d., je leta 2007 izplačala članom uprave celotne variabilne prejemke v obliki 

delnic. Vrednost te oblike prejemkov je predstavljala 32 % celotnih prejemkov. Družba je tak 

način izplačila variabilnih prejemkov ponovila še v letu 2008, ko so variabilni prejemki v 

delnicah družbe predstavljali 35 % celotnih prejemkov. Kaj več glede izplačila variabilnega 

dela v obliki delnic družba v svojih letnih poročilih ni razkrila. Družba Pivovarna Laško, d. d., 

je v svojih letnih poročilih za leta 2006, 2007 in 2008 predstavila nekoliko drugačen model 

izplačila prejemkov uprav v obliki delnic. Prejemki predsednika uprave te družbe so bili od 

leta 2006 do leta 2008 izplačani 75 % v denarju in 25 % v delnicah. Od leta 2010 dalje družba 

v svojih letnih poročilih navaja, da so prejemki članov uprave fiksni, obenem pa dodaja, da 
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»ob sprejetju letnega poročila lahko nadzorni svet po lastni presoji, na podlagi kriterijev, ki so 

določeni z individualno pogodbo, članu uprave za preteklo poslovno leto določi nagrado, ki se 

lahko izplača v gotovini ali delnicah družbe (variabilni del)« (Pivovarna Laško 2011, 40). 

7.3.2 Objava politike prejemkov 

Po pregledu letnih poročil družb iz vzorca lahko iz njihove vsebine podamo sklep, da je le ena 

družba sprejela politiko prejemkov.
17

 To je družba Abanka Vipa, d. d. Banka je v svojih letnih 

poročilih za leta 2011, 2012 in 2013 nazorno predstavila poglavje politike prejemkov. Politiko 

je pripravila komisija za prejemke, potrdil jo je nadzorni svet družbe. Kot je zapisano v 

letnem poročilu družbe, naj bi politika prejemkov banke »slonela na ustrezni povezavi med 

prejemki in preudarnim prevzemanjem tveganj« (Abanka Vipa 2012, 75). To naj bi 

zagotavljali z razmerjem med variabilnimi in fiksnimi prejemki, tako da celotni prejemki niso 

popolnoma odvisni od variabilnega dela prejemkov.  

Iz navedenega lahko ugotovimo, da je banka upoštevala priporočila, zapisana v Priporočilih 

Evropske komisije o plačnih politikah v sektorju finančnih storitev. Kot smo predstavili že v 

poglavju 3.2.6, priporočila (KES 2009a) poudarjajo, da naj merila uspešnosti upoštevajo 

tveganje, stroške kapitala in likvidnost banke. Navajajo pa tudi, da naj bodo fiksni prejemki 

dovolj visoki, da zaposleni ne bi bili odvisni predvsem od variabilnega dela prejemkov. Vse 

to je z drugimi besedami zapisano v politiki prejemkov družbe Abanka Vipa, d. d.  

Politika prejemkov banke opredeljuje, da mora biti variabilni del plače vezan na izpolnjevanje 

ciljev, meril in kriterijev ter skladen s strategijo in poslovnimi načrti banke. Osnovni kriteriji, 

vezani na variabilni del plače, so doseganje čistega poslovnega izida ter določena raven 

oblikovanja slabitev in rezervacij. Dodatni kriteriji pa so še donosnost povprečnega kapitala 

banke po davkih, vrednost količnika likvidnosti prvega razreda in vrednost količnika 

kapitalske ustreznosti (Abanka Vipa 2012, 76).  

Sicer ne kot politiko prejemkov, vendar kljub temu transparentno predstavljena merila 

nagrajevanja uprave najdemo še v letnih poročilih družbe Luka Koper, d. d. Družba navaja 

(Luka Koper 2012, 206), da uporablja več kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov za 

določitev variabilnega dela prejemkov oziroma nagrajevanje uprave. Kot kvantitativne 

kazalnike uporablja dva kazalnika, in sicer dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja in čisto 

dobičkonosnost kapitala. Kvalitativnih kazalnikov družba v letnem poročilu ne razkriva. 

Družba tudi ne uporablja nagrajevanja uprave v obliki delnic. 

V naslednjem poglavju bomo predstavili opisne spremenljivke analize prejemkov uprav vseh 

družb iz vzorca. 

                                                 

17
 Ni pa nujno, saj je družba lahko sprejela politiko prejemkov, vendar tega ni objavila v svojem 

letnem poročilu. 
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7.4 Opisne spremenljivke 

Na sliki 5, kjer je prikazano gibanje povprečnih letnih bruto stroškov vodenja družb, lahko 

opazimo, da se je v opazovanem obdobju od 2006 do 2013 povprečni letni strošek vodenja 

družb, zajetih v raziskavo, gibal med 555.000 EUR in 750.000 EUR.  

 

Slika 5: Povprečni letni bruto stroški vodenja družb 

V preglednici 1 je podan izračun bruto stroškov vodenja družb, zajetih v raziskavo. Povprečni 

bruto strošek uprav je znašal 604.904 EUR. Srednja vrednost opazovane spremenljivke 

oziroma letnih bruto prejemkov uprav znaša 440.743. Najvišji letni bruto prejemki uprav so v 

opazovanem obdobju znašali 2.390.000 EUR, ki so bili izplačani upravi družbe Krka, d. d., 

leta 2013. Uprava družbe Krka, d. d., je tudi v povprečju prejela najvišje prejemke med 

upravami družb iz opazovanega vzorca, saj so njeni prejemki v povprečju znašali 2.134.407 

EUR letno. Najnižji letni bruto prejemki so v opazovanem obdobju znašali 14.034 EUR. 

Prejela jih je uprava družbe Kompas MTS, d. d., v letu 2006. 

Preglednica 1: Analiza prejemkov uprav v obdobju 2006–2013 

Bruto stroški vodenja družb Obdobje 2006–2013 

Povprečje 604.904,32 

Maksimum 2.390.000,00 

Minimum 14.033,55 

Standardni odklon 503.825,02 

Povprečno število članov uprave 2,86 

n = 182 
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7.5 Povprečni letni bruto prejemki predsednikov uprav 

Povprečni bruto prejemki predsednikov uprav so v obdobju 2006–2013 nihali, kar je 

posledica tudi gospodarskih razmer v opazovanem obdobju. Na sliki 6, ki prikazuje 

povprečne bruto prejemke predsednikov uprav, je v obdobju pred krizo, to je do leta 2008, 

opaziti rast prejemkov. Svoj maksimum so ti dosegli v letu 2008, ko je predsednik uprave v 

povprečju letno zaslužil 286.295 EUR.  

 

Slika 6: Povprečni bruto prejemki predsednikov uprav 

Tako s slike 6 kot tudi iz preglednice 2 je v letu 2009 zaznati občuten padec prejemkov, saj je 

v tem letu predsednik uprave v povprečju zaslužil 222.141 EUR, kar je 22,40 % manj kot 

predhodno leto. Padec je zaznati v absolutnih vrednostih vseh treh kategorij prejemkov. Padec 

prejemkov se je nadaljeval tudi v letu 2010, ko so prejemki predsednikov uprav v povprečju 

znašali 193.677 EUR. Kljub nadaljevanju finančne krize v letih 2011 in 2012 je zaznati rahlo 

povečanje prejemkov, saj so se ti gibali okoli 200.000 EUR. Najnižje prejemke pa so 

predsedniki uprav prejeli v letu 2013, in sicer v povprečju 192.404 EUR letno. 

Glede na to, da največji delež družb v vzorcu prihaja iz finančne dejavnosti, smo opravili 

primerjavo med povprečnimi bruto prejemki tako predsednikov kot tudi članov uprav 

finančnih družb in prejemki njihovih kolegov v nefinančnih oziroma ostalih družbah iz 

vzorca. Zaradi nenatančne razčlenitve prejemkov uprav ločeno za predsednika in člane uprav 

finančnih družb pred letom 2008 smo za to analizo vzeli krajše časovno obdobje, to je od leta 

2009 do leta 2013.  
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Preglednica 2: Povprečni bruto prejemki predsednikov uprav v obdobju 2006–2013 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 211.071 251.760 286.265 222.141 193.677 199.648 202.327 192.404 

Minimum 14.034 14.910 16.904 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Maksimum 550.956 531.000 652.002 632.000 646.000 659.000 732.000 769.000 

Standardni 

odklon 121.620 145.284 169.616 312.691 323.997 330.374 370.658 393.040 

Št. družb 19 19 19 23 23 23 23 23 

Gibanje povprečnih bruto prejemkov predsednikov uprav finančnih in nefinančnih družb iz 

vzorca smo predstavili na sliki 7. Predsedniki uprav finančnih družb so v opazovanem 

obdobju prejeli v povprečju nižje bruto prejemke od svojih kolegov v nefinančnih družbah. V 

letu 2009 so bili prejemki predsednikov uprav finančnih družb za 13,66 % nižji od prejemkov 

predsednikov uprav nefinančnih družb. V letu 2010 je bila ta razlika še večja in je znašala 

16,03 %. V letu 2011 pa so predsedniki uprav finančnih družb v povprečju prejeli za 1,42 % 

nižje bruto prejemke od svojih kolegov v nefinančnih družbah. To je posledica zamenjave 

uprave družb Sava, d. d., in Nova KBM, d. d., kjer so v letu 2011 izplačali odpravnine, ki so 

vplivale na povečanje povprečnih bruto prejemkov uprav finančnih družb.  

 

Slika 7: Primerjava povprečnih bruto prejemkov predsednikov uprav finančnih in 
nefinančnih družb 

Največja razlika v povprečnih bruto prejemkih predsednikov uprav finančnih in nefinančnih 

družb je bila v letu 2012, ko so predsedniki uprav finančnih družb prejeli za 27,58 % nižje 

povprečne bruto prejemke od svojih kolegov v nefinančnih družbah. Vpliv izplačila 
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odpravnin je pri finančnih družbah ponovno zaznati v letu 2013, ko je v družbah 

Zavarovalnica Triglav, d. d., in Istrabenz, d. d., prišlo do menjave predsednika uprave in 

posledično do izplačila odpravnine.  

V preglednici 3 so predstavljeni povprečni bruto prejemki predsednikov uprav nefinančnih 

družb za obdobje od 2009 do 2013, najvišji in najnižji prejemki ter standardni odklon. 

Preglednica 3: Povprečni bruto prejemki predsednikov uprav nefinančnih družb  

v obdobju 2009–2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 231.774  203.610  200.512  220.868  196.178  

Minimum 18.689  62.329  88.847  88.300  63.151  

Maksimum 632.000  646.000  659.000  732.000  769.000  

Standardni odklon 130.479  127.824  128.927  147.220  166.092  

Število družb 16 16 16 16 16 

Tako kot so v preglednici 3 predstavljeni podatki za nefinančne družbe, so v preglednici 4 

predstavljeni povprečni bruto prejemki predsednikov uprav finančnih družb za obdobje od 

2009 do 2013, najvišji in najnižji prejemki ter standardni odklon. 

Preglednica 4: Povprečni bruto prejemki predsednikov uprav finančnih družb  

v obdobju 2009–2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 200.123  170.973  197.674  159.946  183.780  

Minimum 18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  

Maksimum 299.000  225.000  434.000  209.000  334.695  

Standardni odklon 92.067  69.335  126.812  66.992  96.022  

Število družb 16 16 16 16 16 

7.6 Struktura letnih prejemkov predsednikov uprav 

S povečevanjem letnih bruto prejemkov predsednikov uprav v absolutni vrednosti v obdobju 

2006–2008 se je temu primerno spreminjala struktura prejemkov, saj so se fiksni prejemki v 

deležu celotnih prejemkov v povprečju zniževali, medtem ko se je delež variabilnega dela 

prejemkov povečeval. Prav tako se je v tem obdobju v povprečju povečeval delež drugih 

prejemkov. Iz razpoložljivih podatkov in pojasnil iz letnih poročil družb lahko povzamemo, 
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da se je delež drugih prejemkov v strukturi prejemkov v povprečju povečeval na račun 

odpravnin zaradi velikega števila menjav predsednika uprave.
18

  

S slike 8 lahko razberemo, da se je delež fiksnih prejemkov predsednikov uprav s 87,07 % v 

letu 2006 znižal na 75,07 % v letu 2008. Nato so se v letih 2009 in 2010 fiksni prejemki v 

deležu celotnih prejemkov povečali in dosegli raven iz leta 2006. V letu 2010 je ta delež 

znašal že 86,74 % celotnih prejemkov. Od leta 2010 do leta 2013 je delež povprečnih fiksnih 

prejemkov ostal na ravni okoli 85 %. V letu 2013 so tako fiksni prejemki v deležu celotnih 

prejemkov predsednikov uprav znašali 84,96 %. V absolutnih vrednostih so se fiksni prejemki 

leta 2009 glede na predhodno leto zmanjšali, v naslednjih letih pa niso bistveno variirali, zato 

je večanje deleža fiksnih prejemkov posledica ukinitve oziroma zmanjšanja izplačevanja 

variabilnega dela prejemkov, ki so bili vezani na uspešnost poslovanja družb. Delež 

variabilnih prejemkov je bil največji leta 2008, ko so variabilni prejemki v deležu celotnih 

prejemkov predsednikov uprav znašali 13,69 %. Nato so začeli padati in se v letih 2011, 2012 

in 2013 ohranili na ravni okoli 7 %. V letu 2013 so tako variabilni prejemki dosegli v 

povprečju 7,62-odstotni delež v strukturi vseh prejemkov predsednikov uprav.  

 

Slika 8: Struktura prejemkov predsednikov uprav 

 

                                                 

18
 Terme Čatež, d. d., Petrol, d. d., Istrabenz, d. d., Salus, d. d., Letrika, d. d., in Pozavarovalnica Sava, 

d. d. 
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Po podatkih raziskave ECGS (2012, 2) so poslovodje v Evropi leta 2011 prejeli med 14 % in 

49 % vseh prejemkov kot variabilni del plače v denarju. Delež variabilnih prejemkov je v 

Nemčiji znašal 49 % vseh prejemkov poslovodij, medtem ko so italijanski poslovodje prejeli 

33 % variabilne plače. Ta delež je v Avstriji znašal 32 % celotnih prejemkov, na Danskem in 

Norveškem pa 14 %. Slovenski predsedniki uprav iz vzorca podjetij so leta 2011 prejeli 

variabilni del plače v višini 7,49 %, kar je krepko manj, kot so znašali variabilni prejemki 

njihovih kolegov v evropskih državah. 

Po analiziranih podatkih v letnih poročilih družb lahko ugotovimo, da slovenske družbe 

objavljajo strukturo prejemkov uprave po enakih vrstah oziroma skupinah prejemkov kot tuja 

podjetja, in sicer prejemke razčlenijo na (1) fiksni del prejemkov ali osnovno plačo, (2) 

gibljivi del prejemkov ali variabilne prejemke ali nagrado za uspešnost ter (3) druge 

prejemke. V to skupino, če niso posebej navedeni, sodijo povračilo stroškov, bonitete, 

odpravnine in drugi prejemki. Med bonitete uvrščajo zavarovalne premije in bonitete za 

uporabo službenega vozila. Iz vzorca podjetij so le tri družbe v letnih poročilih prikazale del 

prejemkov poslovodij v obliki udeležbe pri dobičku. V družbi Intereuropa, d. d., je predsednik 

uprave v letu 2007 prejel del prejemkov kot udeležbo pri dobičku, kar je predstavljalo 6,47 % 

celotnih prejemkov. V letu 2008 je ta delež znašal 7,47 %. Družba Istrabenz, d. d., je udeležbo 

pri dobičku izplačala v letih 2006 in 2007. V letu 2006 so prejemki v obliki udeležbe pri 

dobičku predstavljali 8,00 % celotne plače predsednika uprave, preostali gibljivi prejemki so 

znašali kar 47,77 % vseh prejemkov. V letu 2007 je bila plača predsednika uprave družbe 

Istrabenz, d. d., sestavljena iz 45,63 % fiksnih prejemkov, 12,13 % gibljivih prejemkov, 

30,59 % udeležbe pri dobičku ter 11,65 % drugih prejemkov. Družba, ki je članom uprave 

izplačala udeležbo pri dobičku, je bila tudi Zavarovalnica Triglav, d. d., in sicer v letih 2006 

in 2007. Udeležba pri dobičku je v letu 2006 predstavljala 34,43 % celotnih prejemkov, v letu 

2007 pa 31,61 % celotnih prejemkov. 

V družbi Krka, d. d., je imel predsednik uprave v celotnem opazovanem obdobju konstantno 

strukturo prejemkov. Predsednik uprave družbe Krka, d. d., je imel v letu 2006 svoje 

prejemke sestavljene iz 48,41 % fiksnih prejemkov, 49,71 % variabilnih prejemkov in 1,88 % 

drugih prejemkov. Njegovi fiksni prejemki so se v opazovanem obdobju gibali med 47,07 % 

in 56 % celotnih prejemkov. Variabilni prejemki so v deležu celotnih prejemkov v 

opazovanem obdobju znašali med 44,00 % in 52,93 %, drugi prejemki pa med 0 % in 1,88 %. 

Najnižje fiksne prejemke je predsednik uprave družbe Krka, d. d., imel leta 2013, ko so ti 

znašali 47,07 % celotnih prejemkov, variabilni prejemki so v tem letu znašali 52,93 % 

celotnih prejemkov. To je bil tudi največji delež variabilnih prejemkov v strukturi prejemkov 

med vsemi družbami iz vzorca v opazovanem obdobju. Gledano absolutno je prav tako v letu 

2013 predsednik uprave družbe Krka, d. d., prejel najvišje variabilne prejemke med svojimi 

kolegi iz vzorca družb. Ti so znašali 407.000 EUR. 
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V preglednici 5 so predstavljeni podatki o posameznih skupinah prejemkov predsednikov 

uprav, njihovem povprečju, najmanjših in največjih vrednostih ter standardnem odklonu. 

Preglednica 5: Struktura prejemkov predsednikov uprav v obdobju 2006–2013 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fiksni 

prejemki 

Povprečje 87,07 % 75,68 % 75,09 % 78,96 % 86,74 % 85,05 % 85,33 % 84,96 % 

Minimum 48,41 % 38,02 % 32,61 % 51,14 % 53,25 % 39,17 % 49,18 % 47,07 % 

Maksimum  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

St. odklon 16,44 % 21,91 % 23,62 % 17,15 % 12,09 % 16,51 % 14,42 % 16,41 % 

Variabilni 

prejemki 

Povprečje 8,58 % 13,01 % 13,69 % 10,56 % 5,88 % 7,49 % 7,50 % 7,62 % 

Minimum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Maksimum  49,71 % 47,22 % 44,00 % 46,68 % 46,75 % 46,59 % 50,82 % 52,93 % 

St. odklon 14,52 % 16,82 % 15,91 % 15,46 % 12,03 % 12,74 % 12,43 % 13,32 % 

Drugi 

prejemki 

Povprečje 4,35 % 11,30 % 11,22 % 10,48 % 7,38 % 7,46 % 7,17 % 7,42 % 

Minimum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Maksimum  39,19 % 45,45 % 51,95 % 46,83 % 22,29 % 60,83 % 28,03 % 37,36 % 

St. odklon 9,06 % 16,61 % 16,11 % 13,66 % 7,56 % 12,94 % 8,54 % 10,29 % 

Na strukturo prejemkov predsednikov uprav vplivajo tudi izplačane odpravnine, ki se sicer 

štejejo med druge prejemke. Predstavili bomo le tri najzanimivejše. Predsednik uprave družbe 

Pivovarna Laško, d. d., je leta 2009 prejel odpravnino v višini 152.000 EUR, kar je 

predstavljalo 66,11 % njegovih celotnih prejemkov iz leta 2008. Leta 2011 je predsednik 

uprave družbe Sava, d. d., prejel odpravnino v višini 153.000 EUR in odškodnino v višini 

54.000 EUR, kar znaša skupaj 92 % njegovih celotnih prejemkov predhodnega leta. V Luki 

Koper, d. d., je predstavljala odpravnina predsednika uprave leta 2012 približno 43 % 

njegovih celotnih prejemkov iz leta 2011. V letnem poročilu družbe za poslovno leto 2013 

(Luka Koper 2014, 243) zasledimo ukrep ravno na področju odpravnin. Člani uprave, ki so 

mandat nastopili po 3. 9. 2013, imajo sklenjen sporazum, da se izrecno in brezpogojno 

odpovedujejo pravici do uveljavljanja odpravnine ali druge odškodnine v primeru prenehanja 

mandata iz kateregakoli razloga. 

Ugotavljamo, da predstavljena struktura prejemkov predsednikov uprav ni skladna s 

predstavljenimi teoretičnimi izhodišči, tj. priporočili Združenja Manager in Združenja 

nadzornikov Slovenije. Variabilni prejemki niso usmerjeni v dolgoročno uspešnost družbe, 

kot to opredeljujejo Priporočila za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov uprave. 

Za dolgoročno motiviranje uprave v tujini uporabljajo opcijsko nagrajevanje ali nagrajevanje 

v obliki delnic. Nobena družba iz vzorca slovenskih podjetij ni v proučevanem obdobju 

izplačala variabilnega dela prejemkov v obliki delniških opcij. Le dve družbi iz vzorca sta 

izplačali variabilne prejemke v delnicah. Iz tega lahko sklepamo, da so družbe še vedno precej 

usmerjene v izplačevanje variabilnega dela prejemkov v denarni obliki, kar ni usmerjeno v 

dolgoročno motiviranje poslovodij. Sistem nagrajevanja z variabilnimi prejemki za 

kratkoročno uspešnost naj bi bil po Priporočilih za imenovanje, odpoklic in ureditev 
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prejemkov članov uprave (ZNS 2005, točka 5.23) oblikovan tako, da poslovodja pridobi 

variabilne prejemke v višini okoli 50 % letnih fiksnih prejemkov. S slike 8 lahko razberemo, 

da v vzorcu družb v povprečju to razmerje ni bilo tako, tudi ne v letih, ko je bil delež 

variabilnih prejemkov največji. Na podlagi navedenega lahko zavrnemo drugo hipotezo, da je 

struktura prejemkov uprav skladna s priporočili o strukturi prejemkov. Ob tem moramo 

poudariti, da navedena ugotovitev temelji na izračunanih povprečnih vrednostih vzorca 

podjetij. V določenih letih so bila določena podjetja vzoren primer izplačevanja priporočenih 

deležev variabilnih prejemkov. Ta podjetja so bila Istrabenz, d. d., Krka, d. d., Luka Koper, 

d. d., Mercator, d. d., Petrol, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d.  

7.7 Povprečni letni bruto prejemki članov uprav 

Smer gibanja prejemkov članov uprav je podobna smeri gibanja prejemkov predsednikov 

uprav, le da so povprečni prejemki članov uprav v primerjavi s povprečnimi prejemki 

predsednikov uprav nižji, kar bomo natančneje predstavili v nadaljevanju. Na sliki 9 vidimo, 

da so povprečni prejemki članov uprav od leta 2006 do leta 2008 naraščali in bili najvišji prav 

leta 2008. V preglednici 6 vidimo, da je v tem letu član uprave v povprečju zaslužil 244.332 

EUR letno, kar je za 3,27 % več kot leto prej. V primerjavi z letom 2006 so bili prejemki 

članov uprav v letu 2008 za 38,56 % višji. V naslednjem letu je zaradi gospodarskih razmer in 

nastopa finančne krize opaziti strm padec prejemkov članov uprav. Tako so v letu 2009 ti 

znašali 193.204 EUR, kar je 20,93 % manj kot leta 2008. 

 

Slika 9: Povprečni bruto prejemki članov uprav 

Iz preglednice 6 je zaslediti padanje prejemkov članov uprav tudi v letu 2010, ko je član 

uprave v povprečju zaslužil 169.205 EUR, kar je 12,42 % manj kot leta 2009. V naslednjih 
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letih ni zaslediti občutne spremembe celotnih povprečnih prejemkov članov uprav, razen v 

letu 2013, ko so se ti ponovno zmanjšali na 158.146 EUR. To so tudi najnižji celotni 

povprečni bruto prejemki članov uprav v opazovanem obdobju. 

Preglednica 6: Povprečni bruto prejemki članov uprav v obdobju 2006–2013 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 186.845 236.606 244.332 193.204 169.205 168.130 165.205 158.146 

Minimum 98.043 138.868 126.065 79.092 114.536 103.002 90.000 81.470 

Maksimum 345.575 458.362 364.250 400.750 372.500 381.500 388.250 405.250 

Standardni 

odklon 85.516 104.826 82.054 82.453 61.701 70.092 64.112 67.825 

Št. družb 13 13 12 17 18 18 18 19 

V nadaljevanju smo primerjali prejemke članov uprav v finančnih in nefinančnih družbah. 

Primerjava bruto prejemkov članov uprav finančnih in nefinančnih družb, prikazana na sliki 

10, pokaže, da se prejemki med njimi ne razhajajo bistveno. V letu 2009 so bili prejemki 

članov uprav finančnih družb za 1,53 % višji od prejemkov članov uprav nefinančnih družb. 

V letu 2010 je bila ta razlika 1,17 %, v letu 2011 pa so člani uprav v finančnih družbah v 

povprečju prejeli za 7,94 % višje bruto prejemke od svojih kolegov v nefinančnih družbah. V 

letih 2012 in 2013 pa so se razmerja obrnila in so člani uprav finančnih družb prejeli nižje 

prejemke kot kolegi v nefinančnih družbah, in sicer v letu 2012 za 11,42 % ter v letu 2013 za 

4,56 %. Višji prejemki članov uprav nefinančnih družb so predvsem posledica izplačil 

variabilnih prejemkov v družbah Aerodrom Ljubljana, d. d., Intereuropa, d. d., Krka, d. d., 

Luka Koper, d. d., in Petrol, d. d. 

 

Slika 10: Primerjava povprečnih bruto prejemkov članov uprav finančnih in 
nefinančnih družb 
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V preglednici 7 so predstavljeni povprečni bruto prejemki članov uprav nefinančnih družb za 

obdobje od 2009 do 2013 ter tudi najvišji in najnižji prejemki ter standardni odklon. 

Preglednica 7: Povprečni bruto prejemki članov uprav nefinančnih družb v obdobju 

2006–2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 192.166 168.549 163.793 171.739 160.458 

Minimum 94.459 114.536 103.002 113.607 81.470 

Maksimum 400.750 372.500 381.500 388.250 405.250 

Standardni odklon 84.770 74.564 74.379 74.734 81.828 

Število družb 11 12 12 12 13 

Tako ko so v preglednici 7 predstavljeni podatki za nefinančne družbe, so v preglednici 8 

predstavljeni povprečni bruto prejemki članov uprav finančnih družb za obdobje od 2009 do 

2013, najvišji in najnižji prejemki ter standardni odklon. 

Preglednica 8: Povprečni bruto prejemki članov uprav finančnih družb v obdobju  

2006–2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 195.105 170.517 176.804 152.135 153.138 

Minimum 79.092 129.359 106.409 90.000 126.406 

Maksimum 320.052 207.000 293.333 185.205 188.222 

Standardni odklon 85.888 26.632 66.312 37.154 21.142 

Število družb 6 6 6 6 6 

7.8 Struktura letnih prejemkov članov uprav 

V strukturi prejemkov članov uprav lahko tako kot pri prejemkih predsednikov uprav 

zasledimo velik delež fiksnih prejemkov, saj, kot je razvidno s slike 11, se ta v zadnjih petih 

letih giblje med 82,06 % in 86,46 %. Najmanjši delež fiksnih prejemkov so člani uprav prejeli 

v letu 2007, ko so fiksni prejemki predstavljali v povprečju 70,36 % vseh prejemkov. Takrat 

je delež variabilnih prejemkov znašal 14,82 %, zaznati pa je velik delež drugih prejemkov. Ti 

so v letu 2007 predstavljali v povprečju kar 15,35 % vseh prejemkov. To je posledica izplačila 

odpravnin zaradi zamenjav uprave.
19

 Največji delež variabilnih prejemkov v skupnih 

prejemkih so člani uprav prejeli leta 2008, ko je ta delež v povprečju znašal 15,47 %.  

                                                 

19
 V družbah Petrol, d. d., Istrabenz, d. d., in Letrika, d. d. 
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Slika 11: Struktura prejemkov članov uprav 

Družba, v kateri člani uprave prejemajo največji delež variabilnih prejemkov, je družba Krka, 

d. d. V tej družbi je delež variabilnih prejemkov v celotnih prejemkih članov uprave v 

opazovanem obdobju znašal med 39,40 % in 44,78 %. Tudi v absolutnih vrednostih so člani 

uprave družbe Krka, d. d., v opazovanem obdobju prejeli najvišje izplačane variabilne 

prejemke, in sicer v letu 2013 povprečno 181.250 EUR na člana uprave. 

Kot smo že predstavili pri strukturi prejemkov predsednikov uprav, so družbe Intereuropa, 

d. d., Istrabenz, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d., izplačale članom uprave udeležbo pri 

dobičku. Člani uprave družbe Intereuropa, d. d., so v letu 2007 poleg variabilnih prejemkov 

prejeli še udeležbo pri dobičku, kar je predstavljalo 5,06 % celotnih prejemkov. V letu 2008 je 

ta delež znašal 7,48 %. Udeležba pri dobičku je v letu 2006 predstavljala 10,00 % celotnih 

prejemkov članov uprave družbe Istrabenz, d. d. V letu 2007 je udeležba pri dobičku 

predstavljala 22,40 % vseh prejemkov članov uprave družbe Istrabenz, d. d.  

V preglednici 9 so predstavljeni podatki o posameznih skupinah prejemkov članov uprav, 

njihovo povprečje, najmanjše in največje vrednosti ter standardni odkloni. 
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Preglednica 9: Struktura prejemkov članov uprav v obdobju 2006–2013 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fiksni 

prejemki 

Povprečje 84,32 % 70,36 % 75,77 % 83,28 % 84,88 % 82,06 % 86,01 % 86,46 % 

Minimum 51,67 % 22,96 % 46,05 % 57,83 % 53,14 % 49,43 % 57,24 % 55,27 % 

Maksimum  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

St. odklon 16,34 % 23,91 % 20,66 % 15,13 % 13,69 % 15,75 % 10,88 % 11,60 % 

Variabilni 

prejemki 

Povprečje 9,68 % 14,28 % 15,47 % 8,67 % 4,98 % 8,89 % 7,72 % 7,44 % 

Minimum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Maksimum  44,78 % 41,54 % 40,79 % 42,17 % 42,15 % 42,46 % 42,76 % 44,73 % 

St. odklon 14,82 % 15,13 % 16,30 % 13,15 % 10,85 % 13,71 % 11,32 % 12,12 % 

Drugi 

prejemki 

Povprečje 6,00 % 15,36 % 8,76 % 8,05 % 10,14 % 9,05 % 6,27 % 6,10 % 

Minimum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Maksimum  39,61 % 70,54 % 44,12 % 29,85 % 35,65 % 50,57 % 17,51 % 16,27 % 

St. odklon 10,52 % 21,68 % 13,19 % 9,15 % 10,15 % 11,95 % 5,04 % 4,71 % 

Tako kot smo ugotovili že pri strukturi prejemkov predsednikov uprav, tudi v tem poglavju 

lahko ugotovimo, da predstavljena struktura prejemkov članov uprav ni skladna s 

predstavljenimi teoretičnimi izhodišči, tj. priporočili Združenja Manager in Združenja 

nadzornikov Slovenije. V strukturi prejemkov ni zaslediti variabilnih prejemkov, vezanih na 

dolgoročno uspešnost. Delež variabilnih prejemkov je v strukturi prejemkov premajhen. Na 

podlagi navedenega lahko zavrnemo drugo hipotezo, da je struktura prejemkov uprav skladna 

s priporočili o strukturi prejemkov. Ob tem moramo poudariti, da navedena ugotovitev temelji 

na izračunanih povprečnih vrednostih vzorca podjetij. V določenih letih so bila določena 

podjetja vzoren primer izplačevanja priporočenih deležev variabilnih prejemkov. Ta podjetja 

so bila Istrabenz, d. d., Krka, d. d., Mercator, d. d., in Petrol, d. d. 

Glede na ugotovljeno bi morali lastniki in stanovske organizacije, ki urejajo področje 

nagrajevanja uprave, razmisliti o novih oblikah njihovega nagrajevanja, ki bo temeljilo na 

dolgoročnih spodbudah. Z nastopom gospodarske krize pred leti se je opustilo nagrajevanje z 

delnicami in opcijami kot eno od oblik dolgoročnega nagrajevanja. Zato bi bilo treba sedaj ob 

izhodu iz gospodarske krize razmisliti o novih – alternativnih oblikah dolgoročnega 

nagrajevanja uprave.  

7.9 Povprečni letni bruto prejemki predsednikov uprav v primerjavi s prejemki 
članov uprav 

Med 23 opazovanimi upravami je do leta 2009 17 družb imelo upravo, ki je imela več kot 

enega člana, od leta 2010 dalje je bilo takih družb 18, leta 2013 pa je imelo 19 družb več kot 

enega člana v upravi. Ker pa pred letom 2009 vse družbe niso v svojih letnih poslovnih 

poročilih ločeno prikazovale prejemkov članov uprave, so bili za potrebe te analize v letu 

2006 primerni podatki 12 družb, v letu 2007 vzorec vključuje 13 družb, v letu 2008 pa 



 

55 

ponovno 12 družb. Gibanje povprečnih bruto prejemkov predsednikov in članov uprav je 

prikazano na sliki 12. 

 

Opombe: n2006 = 12, n2007 = 13, n2008 = 12, n2009 = 17, n2010 = 18, n2011 = 18, n2012 = 18, n2013 = 19 

Slika 12: Gibanje povprečnih bruto prejemkov predsednikov uprav in članov uprav 

Na sliki 13 je prikazan mnogokratnik povprečnih bruto prejemkov predsednikov uprav v 

primerjavi s povprečnimi bruto prejemki članov uprav.  

 
Opombe: n2006 = 12, n2007 = 13, n2008 = 12, n2009 = 17, n2010 = 18, n2011 = 18, n2012 = 18, n2013 = 19 

Slika 13: Mnogokratnik povprečnih bruto prejemkov predsednikov uprav v primerjavi 

s povprečnimi bruto prejemki članov uprav 

V družbah, kjer je število članov uprav višje od ena, so v letu 2006 znašali letni bruto 

prejemki predsednika uprave 32 % več kot povprečni bruto prejemki ostalih članov uprave. V 

letu 2008 je bila ta razlika 36 %, v naslednjih dveh letih pa se je zmanjšala. V letu 2010 je 

predsednik uprave prejel v povprečju za 23 % višje bruto prejemke od ostalih članov uprave. 
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Od leta 2010 dalje se je ta razlika začela ponovno povečevati in leta 2012 dosegla približno 

enako raven kot leta 2008. V leto 2013 je bila ta raven presežena. V tem letu so predsedniki 

uprav prejeli v povprečju za 38 % višje bruto prejemke od ostalih članov uprav. 

Glede na priporočila Združenja članov nadzornih svetov (ZNS 2005), naj fiksni prejemki 

članov uprave znašajo do 85 % višine fiksnih prejemkov predsednikov uprave, smo na našem 

vzorcu podjetij to preverili za leto 2013. Ugotovili smo, da imajo člani uprave družbe Krka, 

d. d., najnižje razmerje med fiksnimi prejemki članov uprav in fiksnimi prejemki predsednika 

uprave. V tej družbi so v letu 2013 povprečni fiksni prejemki na člana uprave znašali 61,88 % 

fiksnih prejemov predsednika uprave. Priporočilu Združenja članov nadzornih svetov so se 

leta 2013 približale še družbe (1) Petrol, d. d., kjer so povprečni fiksni prejemki na člana 

uprave znašali 69,54 % fiksnih prejemov predsednika uprave, (2) Pivovarna Laško, d. d., kjer 

so povprečni fiksni prejemki na člana uprave predstavljali 70,78 % fiksnih prejemov 

predsednika uprave, (3) Gorenje, d. d., kjer je to razmerje znašalo 73,32 %, (4) Sava, d. d., 

kjer je to razmerje znašalo 78,21 %, (5) Pozavarovalnica Sava, d. d., kjer so povprečni fiksni 

prejemki na člana uprave predstavljali 78,50 % fiksnih prejemkov predsednika uprave, (6) 

Salus, d. d., kjer je to razmerje znašalo 82,85 %, ter (7) Istrabenz, d. d., kjer so povprečni 

fiksni prejemki na člana uprave znašali 84,24 % fiksnih prejemkov predsednika uprave. V 

ostalih družbah v vzorcu je bil proučevani delež višji od 85 %. 

7.10 Povprečni letni bruto prejemki članov uprav v primerjavi s povprečno bruto plačo 
na zaposlenega v podjetju 

V preglednici 10 vidimo, da se je v opazovanem obdobju povprečna letna bruto plača na 

zaposlenega gibala med 33.000 EUR in 39.000 EUR. Najnižja povprečna bruto plača na 

zaposlenega je bila v letu 2006, ko je ta znašala 33.185 EUR, medtem ko so zaposleni prejeli 

v povprečju najvišjo bruto plačo leta 2012, in sicer 38.089 EUR.  

Preglednica 10: Povprečna bruto plača na zaposlenega 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 33.185 35.749 36.005 34.004 35.556 35.002 38.089 36.043 

Minimum 16.025 16.320 17.555 17.166 17.689 17.966 18.087 17.998 

Maksimum 97.597 123.135 111.000 84.967 92.284 87.754 122.732 96.995 

Standardni odklon 21.038 25.634 23.176 16.679 17.921 18.243 25.325 20.229 

Število družb 21 22 22 22 22 22 22 21 

Povprečno število zaposlenih v podjetjih se je v opazovanem obdobju gibalo med 1325 in 

1550, kar je prikazano v preglednici 11.  
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Preglednica 11: Povprečno število zaposlenih  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 1.530 1.532 1.550 1.492 1.381 1.387 1.325 1.414 

Minimum 2 2 2 2 2 3 3 2 

Maksimum 12.462 12.076 12.075 11.794 10.630 9.959 8.922 9.645 

Standardni odklon 2.885 2.749 2.771 2.691 2.417 2.309 2.127 2.295 

Število družb 21 22 22 22 22 22 22 21 

V preglednici 12 so prikazani povprečni bruto prejemki na člana uprave.20
 Ti so se v 

opazovanem obdobju 2006–2013 gibali med 151.000 EUR in 241.000 EUR. Član uprave je v 

povprečju prejel najvišje prejemke leta 2008, in sicer 240.986 EUR, medtem ko so najnižji 

povprečni bruto prejemki na člana uprave znašali 151.860 EUR leta 2013.  

Preglednica 12: Povprečni bruto prejemki uprav  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 205.805 228.565 240.986 192.619 173.053 174.473 172.310 151.860 

Minimum 14.034 14.910  16.904 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Maksimum 477.470 457.184 474.766  447.000 427.200 437.000 457.000 478.000 

Standardni odklon 113.141 116.087 121.784 93.774 76.793 81.786 78.337  90.589 

Število družb 21 22 22 22 22 22 22 21 

V preglednici 13 je prikazan povprečni mnogokratnik bruto prejemkov člana uprave v 

primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenega. Iz nje je razvidno, da je bila največja razlika 

med bruto prejemki članov uprav in povprečno bruto plačo na zaposlenega v letu 2008. V 

obdobju od 2009 do 2013 se je to razmerje občutno znižalo.  

Preglednica 13: Povprečni mnogokratnik bruto prejemkov člana uprave v primerjavi s 

povprečno bruto plačo zaposlenega  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 6,96 7,37 7,85 6,44 5,51 5,58 5,34 4,92 

Minimum 0,77 0,72 0,69 0,66 0,66 0,84 0,85 0,67 

Maksimum 13,96 16,15 22,47 15,67 10,99 11,88 11,42 11,86 

Standardni odklon 3,66 3,69 5,05 3,71 2,71 2,94 2,86 2,80 

Število družb 21 22 22 22 22 22 22 21 

Leta 2006 je član uprave v povprečju prejel bruto prejemke v višini 6,96-kratnika povprečne 

bruto plače zaposlenega. V letu 2007 je povprečna bruto plača na zaposlenega znašala 35.749 

EUR, povprečni letni bruto prejemki člana uprave pa so znašali 228.565 EUR. To pomeni, da 

                                                 

20
 Kot člani uprave so mišljeni vsi člani skupaj s predsednikom uprave. 
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je član uprave prejel 7,37-krat višje prejemke kot v povprečju ostali zaposleni v podjetju. Leta 

2008 je bilo to razmerje 7,85, povprečna bruto plača na zaposlenega je bila 36.005 EUR, 

povprečni bruto prejemki na člana uprave pa so znašali 240.986 EUR.  

Slika 14 prikazuje gibanje povprečne bruto plače člana uprave, povprečne bruto plače na 

zaposlenega ter gibanje povprečnega mnogokratnika med povprečnimi bruto prejemki članov 

uprav in povprečno bruto plačo na zaposlenega. 

 
Opombe: n2006 = 21, n2007–2012 = 22, n2013 = 21 

Slika 14: Mnogokratnik povprečnih bruto prejemkov članov uprav v primerjavi s 
povprečno bruto plačo zaposlenega 

V letu 2009 se je razmerje med povprečnimi bruto prejemki članov uprav in povprečno bruto 

plačo na zaposlenega znižalo, kar je posledica znižanja povprečnih bruto prejemkov članov 

uprav. V letu 2009 so povprečni bruto prejemki članov uprav znašali 6,44-kratnik povprečne 

bruto plače na zaposlenega. Ta je v opazovanem letu znašala v povprečju 34.004 EUR, 

medtem ko je posamezni član uprave v povprečju zaslužil 192.619 EUR. Manjšanje 

mnogokratnika je zaznati tudi v letu 2010, ko je ta znašal 5,51. Povprečni bruto prejemki 

člana uprave so v letu 2010 znašali 173.053 EUR, povprečna bruto plača na zaposlenega pa je 

bila 35.556 EUR.  

Upočasnjen trend zmanjševanja mnogokratnika je opazen tudi v obdobju od 2011 do 2013. 

Tako je v letu 2013 član uprave v povprečju prejel bruto prejemke v višini samo še 4,92-

kratnika povprečne bruto plače zaposlenega. V opazovanem letu je znašala povprečna bruto 

plača na zaposlenega 36.043 EUR, medtem ko so povprečni bruto prejemki članov uprav 

znašali 151.860 EUR.  
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Med podjetji iz vzorca je bil najvišji mnogokratnik med povprečnimi bruto prejemki članov 

uprav in povprečno bruto plačo na zaposlenega v podjetju Terme Čatež, d. d., leta 2008. Tega 

leta je predsednik uprave kot edini član uprave prejel letne prejemke v višini 474.766 EUR, 

letna povprečna bruto plača na zaposlenega pa je znašala 21.125 EUR. To pomeni, da je član 

uprave v povprečju prejel 22,47-krat višje letne prejemke od povprečnih prejemkov ostalih 

zaposlenih. Družba z najvišjim povprečnim mnogokratnikom, izračunanim za celotno 

opazovano obdobje, je družba Mercator, d. d. Njen povprečni mnogokratnik med povprečnimi 

bruto prejemki članov uprave in povprečno bruto plačo na zaposlenega v podjetju je v 

opazovanem obdobju znašal 12,78. Povprečni bruto prejemki člana uprave so v družbi 

Mercator, d. d., v opazovanem obdobju znašali 223.468 EUR, medtem ko je zaposleni v 

povprečju letno prejel bruto prejemke v višini 17.504 EUR. V podjetju Nika, d. d., pa je bil 

povprečni proučevani mnogokratnik v opazovanem obdobju najnižji med vsemi podjetij iz 

vzorca, saj je znašal 0,73, kar pomeni, da predsednik uprave kot edini član uprave družbe 

prejel nižje bruto prejemke od povprečnih bruto prejemkov na zaposlenega. Ti so v 

opazovanem obdobju prejeli letne povprečne bruto prejemke v višini 25.536 EUR, medtem ko 

je predsednik uprave prejel povprečne bruto prejemke v višini 18.562 EUR. 

Prosser (Kroll 2005, po Prosser 2009, 8) v svoji raziskavi povzema raziskavo Krolla in 

predstavi razmerje med prejemki poslovodij in povprečno plačo zaposlenih v različnih 

državah. Iz navedene raziskave lahko razberemo, da je v letu 2004 mnogokratnik med plačo 

poslovodje in povprečno plačo zaposlenih v Nemčiji znašal 12, v Franciji pa 15. Omenjeni 

mnogokratnik je v Italiji in Kanadi znašal 20. Med proučevanimi državami je bil leta 2004 

mnogokratnik med plačo poslovodje in povprečno plačo zaposlenih najnižji na Japonskem, ko 

je znašal 11, medtem ko je v Veliki Britaniji znašal 22, v Venezueli 50, v ZDA pa kar 475.  

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je razmerje med povprečnimi bruto prejemki članov 

uprav in povprečno bruto plačo na zaposlenega v podjetjih iz našega vzorca precej manjše, 

kot so bila ta razmerja v tujini. Medtem ko je v letu 2006 proučevani mnogokratnik na našem 

vzorcu slovenskih podjetij znašal 7,25, je ta mnogokratnik po podatkih tuje raziskave (Kroll 

2005, po Prosser 2009, 8) v evropskih državah leta 2004 znašal med 12 in 22.  

V naslednjem poglavju bomo predstavili razmerje med fiksnimi prejemki predsednikov uprav 

in povprečno bruto plačo na zaposlenega v podjetjih iz vzorca. 

7.11 Povprečni letni fiksni prejemki predsednikov uprav v primerjavi s povprečno 

bruto plačo na zaposlenega v podjetju 

V poglavju 3.2.4 smo predstavili vladna priporočila predstavnikom RS v nadzornih organih 

gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za 

poslovodne osebe. Ta priporočila (Vlada Republike Slovenije 2009) omejujejo mnogokratnik 

osnovne plače članov uprave za velike družbe na višino 5-kratnika povprečne bruto plače. 
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Temu primerno smo analizirali mnogokratnik med fiksnimi prejemki predsednikov uprav kot 

njihovo osnovno plačo in povprečno bruto plačo na zaposlenega v posamezni družbi. Glede 

na to, da je bilo vladno priporočilo sprejeto leta 2009, smo obdobje analize omejili na obdobje 

od 2009 do 2013.  

Na sliki 15 je prikazano gibanje povprečnega mnogokratnika med fiksnimi prejemki 

predsednikov uprav in povprečno bruto plačo na zaposlenega v posamezni družbi.  

 
Opombe: n2009–2012 = 22, n2013 = 21 

Slika 15: Mnogokratnik povprečnih fiksnih prejemkov predsednikov uprav v 
primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenega 

Vrednost povprečnega mnogokratnika med fiksnimi prejemki predsednikov uprav in 

povprečno bruto plačo na zaposlenega v družbah v vzorcu se je od leta 2009 do 2013 gibala 

med 5,48 in 4,75. Vladna priporočila navajajo, da lahko ta mnogokratnik znaša največ 5, 

vendar je treba opozoriti, da ta priporočila veljajo za družbe, kjer je večinska lastnica RS. V 

našem vzorcu družb so tudi družbe, kjer RS ni večinska lastnica.  

V preglednici 14 je prikazan povprečni mnogokratnik fiksnih prejemkov predsednikov uprav 

v primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenega. Proučevani mnogokratnik je imel 

najmanjšo vrednost leta 2013, ko je znašal 4,75. Največjo vrednost v obdobju 2009–2013 je 

imel ta mnogokratnik leta 2009, ko je znašal 5,48. Istega leta je bil najvišji mnogokratnik med 

fiksnimi prejemki predsednikov uprav in povprečno bruto plačo zaposlenega v družbi 

Gorenje, d. d.; znašal je 11,11. V letih 2010 in 2011 je bil najvišji proučevani mnogokratnik v 

družbi Krka, d. d., in sicer je znašal 8,85 oziroma 9,35. V letih 2012 in 2013 pa je bilo 

najvišje razmerje med fiksnimi prejemki predsednikov uprav in povprečno bruto plačo 
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zaposlenega v družbi Mercator, d. d. V tej družbi je leta 2012 znašal mnogokratnik 11,17, v 

letu 2013 pa 10,51. Najnižji mnogokratnik med fiksnimi prejemki predsednikov uprav in 

povprečno bruto plačo zaposlenega je bil v celotnem proučevanem obdobju v družbi Nika, 

d. d., ko se je gibal med 0,66 in 0,85. 

Preglednica 14: Povprečni mnogokratnik fiksnih prejemkov predsednika uprave v 

primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenega  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečje 5,48 5,11 5,11 5,17 4,75 

Minimum 0,66 0,66 0,84 0,85 0,67 

Maksimum 11,11 8,85 9,35 11,17 10,51 

Standardni odklon 2,31 2,31 2,43 2,74 2,62 

Število družb 22 22 22 22 21 

Glede na zgoraj navedeno lahko povzamemo, da je bil kljub temu, da vse družbe v vzorcu 

niso v večinski lasti RS, povprečni mnogokratnik med fiksnimi prejemki predsednikov uprav 

in povprečno bruto plačo zaposlenega v letu 2009 nad priporočeno vrednostjo, v letih 2010, 

2011 in 2012 se je gibal tik nad priporočeno vrednostjo, medtem ko je bil leta 2013 povprečni 

mnogokratnik pod priporočeno vrednostjo.  

Poleg razmerja med prejemki članov uprav in povprečno plačo na zaposlenega nas je 

zanimalo tudi razmerje med prejemki članov uprav in povprečno letno minimalno bruto plačo 

v Sloveniji. To predstavljamo v naslednjem poglavju.  

7.12 Povprečni letni bruto prejemki članov uprav v primerjavi s povprečno letno 

minimalno bruto plačo v Sloveniji 

Še večja kot razlika med povprečnimi letnimi bruto prejemki članov uprav in povprečno letno 

bruto plačo na zaposlenega je razlika med povprečnimi bruto letnimi prejemki članov uprav in 

minimalno letno bruto plačo v Sloveniji. To je prikazano v preglednici 15. Povprečna letna 

minimalna bruto plača se je v obdobju od 2006 do 2013 gibala od 6.262 EUR v letu 2006 pa 

do 9.404 EUR v letu 2013. V letu 2006 je član uprave opazovanih družb v povprečju prejel 

32,87-krat višje prejemke od povprečne minimalne bruto plače v Sloveniji. Ta razlika se je v 

letu 2007 še povečala. Leta 2007 je letna minimalna bruto plača znašala 6.462 EUR in je član 

uprave družb, zajetih v raziskavi, v povprečju prejel 35,37-krat višje prejemke od letne 

minimalne bruto plače. V letih od 2008 do 2010 se je razlika med bruto prejemki članov 

uprav in povprečno letno minimalno bruto plačo zmanjšala, predvsem zaradi nižjih prejemkov 

članov uprav in povečanja minimalne bruto plače v Sloveniji. Tako je v letu 2010 znašala 

minimalna bruto plača letno 8.810 EUR, član uprave je v povprečju prejel 173.053 EUR, kar 

je 19,64-krat več do minimalne bruto plače. 
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Preglednica 15: Povprečni letni bruto prejemki članov uprav in povprečna letna 

minimalna bruto plača  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Povprečni bruto 
prejemki članov uprav 

205.805 228.565 240.986 192.619 173.053 174.473 172.310 151.860 

Povprečna minimalna 

bruto plača  
6.262 6.462 7.070 7.169 8.810 8.977 9.157 9.404 

Povprečni 
mnogokratnik  

32,87 35,37 34,08 26,87 19,64 19,44 18,82 16,15 

Slika 16 prikazuje gibanje povprečne bruto plače člana uprave, minimalne bruto plače na 

zaposlenega in povprečnega mnogokratnika med povprečnimi bruto prejemki članov uprav in 

povprečno bruto plačo na zaposlenega. 

 
Opombe: n2006 = 21, n2007–2012 = 22, n2003 = 21 

Slika 16: Mnogokratnik letnih povprečnih bruto prejemkov članov uprav v primerjavi z 
minimalno letno bruto plačo v Sloveniji 

Mnogokratnik bruto prejemkov članov uprav v primerjavi z minimalno bruto plačo se je od 

leta 2010 do 2012 ohranil na ravni okoli 19, leta 2013 je ponovno padel, in sicer na najnižjo 

raven opazovanega obdobja. Leta 2013 je znašala minimalna letna bruto plača 9.404 EUR, 

povprečni bruto prejemki članov uprav so znašali 151.860 EUR. Tako je tega leta član uprave 

prejel 16,15-krat višje prejemke od minimalne bruto plače v Sloveniji. 
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7.13 Primerjava prejemkov uprav pred krizo in v krizi 

Proučevano obdobje smo razdelili na obdobje »pred krizo« od leta 2006 do 2009 ter na 

obdobje »v krizi« od leta 2010 do 2013. Zaradi manj transparentnih letnih poročil družb pred 

letom 2009 ni bilo mogoče iz vseh letnih poročil razbrati strukture prejemkov, saj so družbe 

poročale le o celotnih bruto prejemkih uprave. Zato je v vzorcu pred krizo manj podjetij kot v 

vzorcu podjetij v krizi.  

Iz podatkov, prikazanih v preglednici 16, je razvidno, da je znašal povprečni bruto strošek 

vodenja družbe pred krizo 655.741 EUR. V krizi se je ta strošek zmanjšal za 16 % in je tako 

znašal 554.082 EUR. Medtem ko se je bruto strošek vodenja družb v krizi zmanjšal, 

zasledimo povečanje najvišjega prejemka uprave v času krize glede na obdobje pred krizo, in 

sicer za 7 %. Tako kot se je bruto strošek vodenja družb v krizi zmanjšal glede na proučevano 

obdobje pred krizo, so se zmanjšale tudi posamezne kategorije prejemkov. Povprečni fiksni 

prejemki uprav so se v času krize zmanjšali za 5 % in tako znašali 434.684 EUR, medtem ko 

so pred krizo zanašali 457.759 EUR. Večje znižanje je zaznati pri variabilnih prejemkih, saj 

so se ti v času krize zmanjšali za kar 41 %. Tako so povprečni variabilni prejemki uprav pred 

krizo znašali 119.139 EUR, v času krize pa 70.452 EUR. Povprečni drugi prejemki uprav 

družb so v obdobju pred krizo znašali 77.334 EUR, v obdobju krize pa 48.946 EUR, kar 

pomeni, da so se v krizi zmanjšali za 37 %.  

Posamezni član uprave je v obdobju pred krizo zaslužil v povprečju 214.436,43 EUR, v času 

krize pa so njegovi celotni bruto prejemki znašali 168.782,27 EUR. Tako se je celotni 

dohodek na člana uprave v krizi v povprečju zmanjšal za 21 %. Članu uprave so se v krizi v 

povprečju zmanjšali tudi fiksni prejemki, in sicer za 9 %, medtem ko so se mu variabilni 

prejemki zmanjšali za 49 %, drugi prejemki pa za kar 53 %. Padec variabilnih prejemkov je 

posledica neizplačevanja variabilnega dela plače oziroma nagrade družb zaradi slabih 

poslovnih rezultatov. Tako je v obdobju krize variabilni del plače izplačala manj kot polovica 

družb iz vzorca.  

V letu 2010 je variabilni del plače izplačalo 6 družb od 23 družb v vzorcu, in to Aerodrom 

Ljubljana, d. d., Abanka Vipa, d. d., Istrabenz, d. d., Krka, d. d., Terme Čatež, d. d., in Žito, 

d. d. V letih 2011 in 2012 je bilo takih družb 10, in sicer so v letu 2011 variabilni del plače 

izplačala podjetja Aerodrom Ljubljana, d. d., Abanka Vipa, d. d., Istrabenz, d. d., Krka, d. d., 

Luka Koper, d. d., Mercator, d. d., Pozavarovalnica Sava, d. d., Terme Čatež, d. d., 

Zavarovalnica Triglav, d. d., in Žito, d. d., leta 2012 pa so variabilni del plače prejeli člani 

uprave v podjetjih Aerodrom Ljubljana, d. d., Intereuropa, d. d., Istrabenz, d. d., Krka, d. d., 

Luka Koper, d. d., Petrol, d. d., Pozavarovalnica Sava, d. d., Terme Čatež, d. d., 

Zavarovalnica Triglav, d. d., in Žito, d. d. V letu 2013 je variabilni del plače izplačalo 9 

družb: Aerodrom Ljubljana, d. d., Intereuropa, d. d., Krka, d. d., Luka Koper, d. d., Petrol, 

d. d., Pozavarovalnica Sava, d. d., Salus, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., in Žito, d. d. 
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Iz zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da so se povprečni celotni prejemki na člana uprave v 

času krize zmanjšali za 21 % glede na obdobje pred krizo. Še višji odstotek znižanja 

prejemkov članov uprave ugotavljajo Gabaix, Landier in Sauvagnat (2013, 11) na vzorcu 

ameriških podjetij. Na podlagi njihove raziskave so se prejemki poslovodij v času krize v 

obdobju med letoma 2007 in 2009 zmanjšali za 28 %.  

Preglednica 16 prikazuje primerjavo prejemkov uprav pred krizo in v krizi. 

Preglednica 16: Primerjava prejemkov uprav pred krizo in v krizi 

  

  

Pred krizo 

2006–2009 

V krizi 

2010–2013 

V krizi/ 

pred krizo 

Bruto stroški vodenja družbe:        

Povprečje 655.740,80 554.082,13 0,84 

Maksimum 2.235.000,00 2.390.000,00 1,07 

Minimum 14.033,55 18.000,00 1,28 

Povprečno število članov uprave 2,79 2,95 1,06 

Struktura prejemkov     

Povprečni fiksni prejemki uprave  457.758,51 434.684,16 0,95 

Povprečni variabilni prejemki uprave  119.138,78 70.451,50 0,59 

Povprečni drugi prejemki uprave 77.333,76 48.946,47 0,63 

Povprečni prejemki na člana uprave     

Povprečni celotni bruto prejemek na člana uprave  214.436,43 168.782,27 0,79 

Povprečni fiksni prejemki na člana uprave 152.019,00 138.353,02 0,91 

Povprečni variabilni prejemki na člana uprave  33.809,58 17.380,98 0,51 

Povprečni drugi prejemki na člana uprave 28.104,60 13.048,28 0,46 

n = 84 92 

Dodatno smo preverili domnevo o povprečni vrednosti prejemkov na člana uprave pred krizo 

in v krizi. Za testiranje smo uporabili testiranje aritmetične sredine odvisnih vzorcev, ker 

imamo opravka z istimi enotami v različnem časovnem obdobju. Preizkušali smo domnevo, 

da so v povprečju celotni prejemki na člana uprave pred krizo višji kot v času krize. 

Izračunana vrednost t-testa znaša 3,485, pripadajoča stopnja značilnosti za dvostranski test 

znaša 0,001 (enostranska stopnja značilnosti znaša 0,0005). Torej je test pokazal statistično 

značilno razliko. Trdimo torej lahko, da so povprečni celotni bruto prejemki na člana uprave 

pred krizo višji kot v času krize. 

V zadnjem poglavju bomo predstavili korelacijsko analizo med prejemki uprav in izbranimi 

spremenljivkami uspešnosti poslovanja podjetij. Rezultate bomo nato primerjali s predhodno 

predstavljenimi priporočili s področja nagrajevanja uprave in tujimi raziskavami.  
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8 ANALIZA KORELACIJE 

Z analizo korelacije na našem vzorcu izbranih podjetij bomo v tem poglavju preverili 

uvodoma postavljeno hipotezo, da so prejemki članov uprav povezani z uspešnostjo 

poslovanja družbe. 

8.1 Opis spremenljivk 

Zanima nas povezanost spremenljivke bruto prejemki na člana uprave z izbranimi 

spremenljivkami uspešnosti podjetja. Obenem nas zanima tudi povezanost med spremenljivko 

variabilni prejemki na člana uprave in spremenljivkami uspešnosti podjetja. 

S korelacijskimi koeficienti, izračunanimi v analizi, bomo določili smer in moč linearne 

povezave med dvema izbranima spremenljivkama. 

V nadaljevanju bomo predstavili izbrane spremenljivke, njihov pomen in uporabo v 

priporočilih o nagrajevanju poslovodij ter uporabo v že izvedenih raziskavah.  

V raziskavah o nagrajevanju poslovodij, predstavljenih v predhodnih poglavjih, najdemo kot 

najpogosteje uporabljeno merilo uspešnosti družbe, ki naj bi bilo tudi merilo za nagrajevanje 

poslovodij, dobičkonosnost kapitala oziroma čisto donosnost kapitala (ROE). Slapničarjeva in 

Rejčeva (2003a) navajata, da je dobičkonosnost kapitala eden od najbolj uporabljenih 

kazalnikov, vključenih v individualne pogodbe o nagrajevanju članov uprave. Kot kazalnik 

uspešnosti so dobičkonosnost kapitala v svoji raziskavi uporabile tudi Kravanja, Prijović in 

Slapničar (2013) in ugotovile, da manjša kot je donosnost kapitala, višji so povprečni 

prejemki članov uprave. Za izračun korelacije med prejemki uprave in uspešnostjo podjetja 

sta Deysel in Kruger (2015, 1–2) računovodsko uspešnost ugotavljala tudi z ROE. 

Fahlenbrach in Stulz (2009, 18) sta v svoji raziskavi računovodsko uspešnost v povezavi z 

nagrajevanjem uprave z opcijami merila prav tako z ROE. Ta pokaže, koliko čistega dobička 

je podjetje doseglo na vsako enoto vloženega kapitala. Tudi Združenje Manager (2014, 9) v 

svojih priporočilih o finančnih merilih, ki omogočajo presojo uspešnosti vodilnih poslovodij, 

uporabi ROE.  

Združenje Manager (2014, 9) v svojih priporočilih kot finančno merilo, ki omogoča presojo 

uspešnosti vodilnih poslovodij, poleg ROE navaja še čisto dobičkonosnost sredstev in čisto 

dobičkonosnost prihodkov kot merili za povečevanje dobičkonosnosti.  

Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) je kazalnik, ki kaže, kako uspešno je bilo poslovodstvo 

pri upravljanju sredstev. Prikazuje, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je podjetje 

ustvarilo z obstoječimi sredstvi, ne glede na to, kako so financirana. ROA je izračunan kot 

razmerje med čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in povprečnimi sredstvi v 

obračunskem obdobju. Za povezavo med računovodsko uspešnostjo podjetja in 
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nagrajevanjem uprave z opcijami sta Fahlenbrach in Stulz (2009, 18) v svoji raziskavi 

uporabila ROA kot eno od meril računovodske uspešnosti.  

Čista dobičkonosnost prihodkov pove, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je bilo 

ugotovljene z doseženimi prihodki podjetja. Podjetje je poslovno uspešnejše, če izkazuje čisti 

dobiček in je vrednost tega kazalnika čim večja. Vrednost kazalnika je smiselno primerjati 

med gospodarskimi družbami v isti dejavnosti. Če ima družba izgubo, ima vrednost tega 

kazalnika negativni predznak.  

Poleg finančnih meril za proučevanje dobičkonosnosti Združenje Manager (2014, 9) v svojih 

priporočilih navaja tudi finančna merila za proučevanje obsega poslovnih aktivnosti. Med ta 

merila sodita rast prihodkov in rast bilančne vsote. Conyon, Core in Guay (2009, 12) so 

mnenja, da se prejemki poslovodij povečujejo z velikostjo podjetja in z možnostmi za rast 

podjetja. Eno od meril za merjenje rasti podjetja je tudi rast prihodkov. Krpan (1992, 1) je v 

svoji raziskavi o prejemkih vodilnih poslovodij ter uspešnosti ameriških in japonskih podjetij 

ugotovil, da so bili prejemki uprav negativno povezani z rastjo prodaje. Višina prihodkov od 

prodaje je po mnenju Slapničarjeve in Rejčeve (2003a) eden od najbolj uporabnih kazalcev, 

vključenih v individualne pogodbe o nagrajevanju članov uprave. Gabaix, Landier in 

Sauvagnat (2013, 11) so v svoji analizi o prejemkih poslovodij v povezavi z vrednostjo 

podjetij uporabili prihodke od prodaje kot eno od meril vrednosti podjetja. Za potrebe naše 

analize bomo uporabili spremenljivko čisti prihodki od prodaje, ki je podana v izkazih 

poslovnega izida družb. Za finančne družbe ta računovodska postavka ni glavni pokazatelj 

rasti prihodkov, saj je njihova dejavnost različna od nefinančnih družb, ki pretežne prihodke 

ustvarijo predvsem s prihodki od prodaje. Zato za finančne družbe ne bomo izračunali 

korelacije med prejemki uprave in čistimi prihodki od prodaje. Rast prihodkov pa bomo 

izračunali iz celotnih prihodkov, tako da bomo za analizo korelacije uporabili spremenljivko 

rast celotnih prihodkov. Banke uporabljajo drugačno metodologijo pripravljanja izkazov in 

imajo tudi drugačne kategorije prihodkov. Zato bomo za banki v vzorcu (Nova KBM, d. d., in 

Abanka Vipa, d. d.) namesto kategorije celotni prihodki uporabili kategorijo prihodki obresti, 

odpravnin in dividend. 

Kravanja, Prijović in Slapničar (2013) so velikost podjetja merile tudi z višino sredstev 

podjetja. V naši analizi korelacije bomo kot spremenljivko uspešnosti podjetja glede na 

priporočila Združenja Manager (2014, 9) uporabili rast sredstev oziroma rast bilančne vsote. 

Z vidika povečevanja premoženja za lastnike podjetij so zagotovo pomembni kazalniki, 

povezani z delnicami podjetja. Slapničarjeva in Rejčeva (2003a) ugotavljata, da je donosnost 

na delnico zelo redko izbran kazalnik uspešnosti podjetja v pogodbah o nagrajevanju 

poslovodij. Donos na delnico je v našem primeru izračunan kot porast cene delnice21
 oziroma 

kot količnik med (1) razliko cene delnice na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan 
                                                 

21
 Brez upoštevanja donosa v obliki dividende. 
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predhodnega leta ter (2) ceno delnice na zadnji dan predhodnega leta. Spremenljivko 

donosnost na delnico bomo vključili v našo analizo korelacije.  

Deysel in Kruger (2015, 1–2) sta za korelacijo med prejemki uprave in uspešnostjo podjetja v 

bančnem sektorju uporabila kot eno od meril računovodske uspešnosti čisti dobiček na 

delnico. Ta kazalnik pove, koliko čistega dobička je podjetja ustvarilo na posamezno delnico.  

Priporočeno finančno merilo povečevanja tržne vrednosti podjetja je po priporočilih 

Združenja Manager (2014, 9) tržna kapitalizacija podjetja, katerega delnice kotirajo na borzi. 

To smo vključili tudi v našo analizo korelacije. Tržno kapitalizacijo oziroma skupno tržno 

vrednost vseh delnic smo izračunali tako, da smo tržno vrednost delnic na zadnji dan leta 

pomnožili s številom vseh izdanih delnic podjetja.  

Dodana vrednost na zaposlenega je merilo gospodarske aktivnosti in uspeha podjetja. 

Združenje Manager (2014, 9) jo v svojih priporočilih navaja kot finančno merilo povečevanja 

sposobnosti ustvarjanja dodane vrednosti. Dodana vrednost na zaposlenega prikazuje, 

kolikšna vrednost je bila ustvarjena povprečno na zaposlenega. Podjetje je poslovno 

uspešnejše, če ima čim večji znesek dodane vrednosti na zaposlenega. Ker tega kazalnika 

banke in zavarovalnice v svojih poročili in izkazih ne navajajo, bomo dodano vrednost na 

zaposlenega uporabili samo v analizi korelacije nefinančnih družb. 

Ko govorimo o uspešnosti podjetja, ne moremo mimo čistega poslovnega izida, poslovnega 

izida pred obrestmi in davki ter poslovnega izida pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo. 

Poslovni izid pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (EBITDA) Združenje Manager 

(2014, 9) navaja kot priporočeno merilo za povečevanje sposobnosti ustvarjanja denarnega 

toka. Tudi Deysel in Kruger (2015, 1–2) sta za korelacijo med prejemki uprave in uspešnostjo 

podjetja v bančnem sektorju uporabila poslovni izid pred obrestmi, davki, odpisi in 

amortizacijo kot eno od meril računovodske uspešnosti. Ker banke in zavarovalnice v vzorcu 

izbranih podjetij uporabljajo drugačno metodologijo prikazovanja izkaza poslovnega izida 

oziroma njegovih kategorij, v teh izkazih ni izračunana EBITDA. Zato bomo to 

spremenljivko uporabili samo pri analizi korelacije nefinančnih družb. 

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je razlika med poslovnimi prihodki in odhodki iz 

poslovanja. Kaže sposobnost podjetja, da pridobiva prihodke z opravljanjem svoje osnovne 

dejavnosti. Gabaix, Landier in Sauvagnat (2013, 11) so v svoji analizi o prejemkih poslovodij 

v povezavi z vrednostjo podjetij uporabili EBIT kot eno od meril vrednosti podjetja. Zaradi 

enakih razlogov kot pri EBITDA bomo spremenljivko EBIT uporabili pri analizi korelacije 

nefinančnih družb. 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je razlika med celotnim poslovnim izidom in 

obračunanimi davki. To je poslovni izid, s katerim razpolaga podjetje. Slapničarjeva in 
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Rejčeva (2003a) menita, da je poslovni izid eden od najbolj uporabljenih kazalcev, vključenih 

v individualne pogodbe o nagrajevanju članov uprav.  

Zgoraj predstavljene spremenljivke bomo v nadaljevanju analize korelacije uporabili za 

izračun povezanosti s celotnimi prejemki na člana uprave in variabilnimi prejemki na člana 

uprave. Družbe iz vzorca smo tako kot že v predhodnih analizah razdelili na finančne in 

nefinančne družbe. Rezultati analize so predstavljeni v nadaljevanju. 

8.2 Korelacijska analiza prejemkov članov uprav nefinančnih družb z izbranimi 

spremenljivkami 

Za nefinančne družbe smo izvedli dve korelacijski analizi, in sicer smo analizirali (1) 

korelacijo med variabilnimi prejemki na člana uprave in izbranimi spremenljivkami ter (2) 

korelacijo med celotnimi prejemki na člana uprave in izbranimi spremenljivkami. Rezultati 

obeh so predstavljeni v nadaljevanju. 

8.2.1 Rezultati korelacijske analize variabilnih prejemkov na člana uprave nefinančnih 

družb z izbranimi spremenljivkami 

V preglednici 17 so prikazani korelacijski koeficienti in stopnje značilnosti med variabilnimi 

prejemki članov uprav22
 nefinančnih družb in izbranimi spremenljivkami. Iz korelacijske 

matrike je razvidno, da je korelacijski koeficient najvišji med spremenljivkama variabilni 

prejemki na člana uprave in EBIT. Med njima znaša korelacijski koeficient 0,736, kar 

pomeni, da je linearna povezava pozitivna in zelo močna. Povezava med opazovanima 

spremenljivkama je statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,000. EBIT je edina med 

izbranimi spremenljivkami, ki ima z variabilnimi prejemki članov uprav zelo močno 

pozitivno povezavo. Med variabilnimi prejemki na člana uprave in čistim poslovnim izidom 

podjetja znaša korelacijski koeficient 0,649, torej je linearna povezava pozitivna in močna, s 

stopnjo značilnosti 0,000. Pozitivno in močno linearno povezavo najdemo tudi med 

variabilnimi prejemki na člana uprave in EBITDA, saj med tema dvema spremenljivkama 

znaša korelacijski koeficient 0,659, povezava je prav tako statistično značilna, s stopnjo 

značilnosti 0,000. Še eno močno pozitivno korelacijo najdemo v korelacijski matriki, in sicer 

med variabilnimi prejemki na člana uprave in tržno kapitalizacijo podjetja. Med njima je 

korelacijski koeficient 0,665, kar pomeni, da je linearna povezava pozitivna in zelo močna. 

Povezava med opazovanima spremenljivkama je statistično značilna, s stopnjo značilnosti 

0,000. 

                                                 

22
 Kot člani uprave so mišljeni vsi člani skupaj s predsednikom uprave. 
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Preglednica 17: Korelacijski koeficienti med variabilnimi prejemki na člana uprave 

nefinančnih družb in izbranimi spremenljivkami 

  Spremenljivke 

 
Korelacijski koeficient Variabilni prejemki na člana uprave 1,000 

ROE 0,348 

ROA 0,457 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,351 

Čisti prihodki od prodaje 0,315 

Rast celotnih prihodkov 0,115 

Rast bilančne vsote 0,188 

Donosnost na delnico 0,017 

Čisti dobiček na delnico 0,069 

Tržna kapitalizacija 0,665 

Dodana vrednost na zaposlenega 0,188 

EBITDA 0,659 

EBIT 0,736 

Čisti poslovni izid 0,649 

Stopnja značilnosti Variabilni prejemki na člana uprave 

ROE 0,000 

ROA 0,000 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,000 

Čisti prihodki od prodaje 0,000 

Rast celotnih prejemkov 0,098 

Rast bilančne vsote 0,017 

Donosnost na delnico 0,425 

Čisti dobiček na delnico 0,219 

Tržna kapitalizacija 0,000 

Dodana vrednost na zaposlenega 0,017 

EBITDA 0,000 

EBIT 0,000 

Čisti poslovni izid 0,000 

n =  127 

V skupini spremenljivk, ki imajo z variabilnimi prejemki na člana uprave srednje močno 

povezavo, so ROE, ROA, čista dobičkonosnost prihodkov in čisti prihodki od prodaje. 

Korelacijski koeficient med variabilnimi prejemki na člana uprave in ROE znaša 0,348 in 

kaže na srednje močno povezavo med spremenljivkama, ki je pozitivna in statistično značilna, 

s stopnjo značilnosti 0,000. Korelacijski koeficient med variabilnimi prejemki na člana uprave 

in ROA znaša 0,457 in kaže prav tako na srednje močno povezavo med spremenljivkama, ki 

je pozitivna in statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,000. Med variabilnimi prejemki na 
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člana uprave in čisto dobičkonosnostjo prihodkov znaša korelacijski koeficient 0,351, s 

stopnjo značilnosti 0,000. Srednje močno pozitivno povezavo najdemo še med variabilnimi 

prejemki na člana uprave in čistimi prihodki od prodaje. Korelacijski koeficient med njima 

znaša 0,315. Povezava je statistično značilna. Korelacijski koeficient med variabilnimi 

prejemki na člana uprave in rastjo celotnih prihodkov znaša 0,115, kar pomeni, da je 

povezava pozitivna in šibka, vendar ni statistično značilna, saj znaša stopnja značilnosti med 

spremenljivkama 0,098. 

Med variabilnimi prejemki na člana uprave in dodano vrednostjo na zaposlenega znaša 

korelacijski koeficient 0,188, kar pomeni, da je linearna povezava med tema dvema 

spremenljivkama šibka, vendar statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,017. Prav tako je 

šibka povezava med variabilnimi prejemki na člana uprave in rastjo bilančne vsote. 

Korelacijski koeficient med tema dvema spremenljivkama znaša 0,188. Povezava med 

opazovanima spremenljivkama je statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,017.  

Linearna povezava med donosnostjo delnice podjetja in variabilnimi prejemki na člana uprave 

je pozitivna, vendar zelo šibka, saj znaša korelacijski koeficient med tema dvema 

spremenljivkama 0,017. Opozoriti je treba, da je stopnja značilnosti v tem primeru 0,425, kar 

pomeni, da povezava ni statistično značilna. Prav tako najdemo statistično neznačilno 

povezavo (s stopnjo značilnosti 0,219) med čistim dobičkom na delnico in variabilnimi 

prejemki na člana uprave. Med tema dvema spremenljivkama znaša sicer korelacijski 

koeficient 0,069.  

Iz gornjih ugotovitev lahko strnemo, da obstaja pozitivna in zelo močna povezava, ki je tudi 

statistično značilna, med poslovnim izidom iz poslovanja podjetja (EBIT) in variabilnimi 

prejemki na člana uprave. Močna pozitivna povezava, ki je statistično značilna, obstaja med 

čistim poslovnim izidom podjetja in variabilnimi prejemki na člana uprave. To je tudi po 

mnenju Slapničarjeve in Rejčeve (2003a, 60) eden od najbolj uporabljenih kazalnikov 

uspešnosti v pogodbah o nagrajevanju poslovodstva. Združenje Manager (2014, 9) v svojih 

priporočilih priporoča, naj se za merjenje uspešnosti poslovodij uporabita merili EBITDA in 

tržna kapitalizacija podjetja. Z našo analizo smo pokazali, da sta ti dve spremenljivki močno 

in pozitivno povezani s variabilnimi prejemki uprave nefinančnih družb v vzorcu. 

Srednje močno pozitivno povezavo, ki je statistično značilna, smo na našem vzorcu 

nefinančnih podjetij ugotovili med čisto dobičkonosnostjo sredstev in variabilnimi prejemki 

na člana uprave. To isto trditev lahko uporabimo tudi za povezavo med variabilnimi prejemki 

na člana uprave in čistimi prihodki od prodaje ter ROE. Slapničarjeva in Rečeva (2003a, 60) 

menita, da sta spremenljivki ROE in čisti prihodki od prodaje med tremi najbolj 

uporabljenimi merili uspešnosti poslovodij. Mi pa lahko trdimo, da sta ti dve spremenljivki 

pozitivno in srednje močno povezani z variabilnimi prejemki članov uprav nefinančnih družb 

iz vzorca. 
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8.2.2 Rezultati korelacijske analize celotnih prejemkov na člana uprave nefinančnih 

družb z izbranimi spremenljivkami 

Korelacijski koeficienti so v tem sklopu analize šibkejši kot v predhodni analizi, ko smo 

proučevali variabilne prejemke članov uprav nefinančnih družb v povezavi z izbranimi 

spremenljivkami. To lahko razberemo iz preglednice 18. Korelacija med celotnimi prejemki 

na člana uprave in EBIT je močna, medtem ko je korelacija med variabilnimi prejemki na 

člana uprave in EBIT zelo močna. Tako znaša korelacijski koeficient med celotnimi prejemki 

na člana uprave in EBIT 0,659, kar kaže pozitivno in močno povezavo med spremenljivkama, 

ki je statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,000. Višji korelacijski koeficient med 

proučevanimi spremenljivkami najdemo le še med spremenljivkama celotni prejemki na člana 

uprave in tržna kapitalizacija podjetja. Med njima znaša korelacijski koeficient 0,664, kar 

pomeni, da je linearna povezava pozitivna in močna. Povezava med opazovanima 

spremenljivkama je statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,000. Močno pozitivno 

povezavo najdemo še med celotnimi prejemki na člana uprave in EBITDA ter med celotnimi 

prejemki na člana uprave in čistim poslovnim izidom.  

Korelacijski koeficient med celotnimi prejemki na člana uprave in ROA znaša 0,371, s 

stopnjo značilnosti 0,000, kar pomeni, da je povezava med tema dvema spremenljivkama 

pozitivna in srednje močna. Srednje močna povezava je prav tako med celotnimi prejemki na 

člana uprave in čistimi prihodki od prodaje.  

Med celotnimi prejemki na člana uprave in ROE znaša korelacijski koeficient 0,274, torej je 

linearna povezava pozitivna, vendar šibka, s stopnjo značilnosti 0,001. Šibka pozitivna 

povezava je tudi med celotnimi prejemki na člana uprave in čisto dobičkonosnostjo prihodkov 

ter rastjo bilančne vsote in tudi dodano vrednostjo na zaposlenega.  

Linearna povezava med celotnimi prejemki na člana uprave in čistim dobičkom na delnico ni 

statistično značilna, saj stopnja značilnosti znaša 0,064. Korelacijski koeficient med tema 

dvema spremenljivkama pa znaša 0,136. 

Med celotnimi prejemki na člana uprave in donosnostjo na delnico znaša korelacijski 

koeficient –0,088, kar pomeni, da je povezava med tema dvema spremenljivkama negativna 

in šibka. Obenem je v tem primeru stopnja značilnosti 0,163, kar pomeni, da povezava ni 

statistično značilna. 

Glede na zgoraj opisane rezultate lahko povzamemo, da pri našem vzorcu nefinančnih podjetij 

obstaja pozitivna močna povezava med celotnimi prejemki na člana uprave in EBIT, 

celotnimi prejemki na člana uprave in EBITDA ter celotnimi prejemki na člana uprave in 

tržno kapitalizacijo podjetja. Podobne rezultate smo dobili v predhodni analizi, kjer smo 

primerjali spremenljivke uspešnosti podjetja z variabilnimi prejemki na člana uprave 

nefinančnih družb. 
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Preglednica 18: Korelacijski koeficienti med celotnimi prejemki na člana uprave 

nefinančnih družb in izbranimi spremenljivkami 

  Spremenljivke 

 
Korelacijski koeficient Celotni prejemki na člana uprave 1,000 

ROE 0,274 

ROA 0,372 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,212 

Čisti prihodki od prodaje 0,317 

Rast celotnih prihodkov 0,093 

Rast bilančne vsote 0,210 

Donosnost na delnico –0,088 

Čisti dobiček na delnico 0,136 

Tržna kapitalizacija 0,664 

Dodana vrednost na zaposlenega 0,219 

EBITDA 0,658 

EBIT 0,659 

Čisti poslovni izid 0,528 

Stopnja značilnosti Celotni prejemki na člana uprave 

ROE 0,001 

ROA 0,000 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,008 

Čisti prihodki od prodaje 0,000 

Rast celotnih prihodkov 0,150 

Rast bilančne vsote 0,009 

Donosnost na delnico 0,163 

Čisti dobiček na delnico 0,064 

Tržna kapitalizacija 0,000 

Dodana vrednost na zaposlenega 0,007 

EBITDA 0,000 

EBIT 0,000 

Čisti poslovni izid 0,000 

n =  127 

Po opravljeni analizi korelacije med spremenljivkami uspešnosti in prejemki uprave v 

nefinančnih družbah bomo v nadaljevanju podali rezultate analize korelacije med 

spremenljivkami uspešnosti ter variabilnimi in celotnimi prejemki na člana uprave v finančnih 

družbah. 
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8.3 Korelacijska analiza prejemkov članov uprav finančnih družb z izbranimi 

spremenljivkami 

Podobno kot v predhodnem poglavju smo tudi za finančne družbe izvedli dve korelacijski 

analizi. Rezultati obeh so predstavljeni v nadaljevanju.  

8.3.1 Rezultati korelacijske analize variabilnih prejemkov na člana uprave finančnih 

družb z izbranimi spremenljivkami 

Na podlagi rezultatov analize korelacije med variabilnimi prejemki na člana uprave finančnih 

družb in spremenljivkami uspešnosti podjetij, predstavljenimi v preglednici 19, opazimo, da 

je le ena od proučevanih spremenljivk statistično povezana z variabilnimi prejemki na člana 

uprave. S statistično značilnostjo 0,049 znaša korelacijski koeficient med variabilnimi 

prejemki na člana uprave in donosnostjo na delnico 0,227, kar pomeni, da je povezava med 

tema dvema spremenljivkama statistično značilna, vendar šibka. Pozitivno šibko, vendar 

statistično neznačilno povezavo najdemo še med (1) variabilnimi prejemki na člana uprave in 

rastjo bilančne vsote, (2) variabilnimi prejemki na člana uprave in čistim poslovnim izidom, 

(3) variabilnimi prejemki na člana uprave in rastjo celotnih prihodkov, (4) variabilnimi 

prejemki na člana uprave in ROE ter (5) variabilnimi prejemki na člana uprave in tržno 

kapitalizacijo podjetja.  

Med variabilnimi prejemki na člana uprave in čisto dobičkonosnostjo prihodkov znaša 

korelacijski koeficient 0,005, kar je tudi najnižji korelacijski koeficient. Linearni povezavi 

med (1) variabilnimi prejemki na člana uprave in ROA ter (2) variabilnimi prejemki na člana 

uprave in čistim dobičkom na delnico sta zelo šibki in statistično neznačilni.  

Deysel in Kruger (2015, 1–2) sta v svoji analizi ugotovila pozitivno korelacijo med prejemki 

uprav v bančnem sektorju in merili uspešnosti ROE in čistim dobičkom na delnico. Z našo 

analizo variabilnih prejemkov uprav finančnih družb v vzorcu ugotavljamo šibko oziroma 

zelo šibko pozitivno povezavo, ki pa ni statistično značilna, med variabilnimi prejemki na 

člana uprave finančnih družb in ROE ter variabilnimi prejemki na člana uprave finančnih 

družb in čistim dobičkom na delnico. Edina statistično značilna povezanost z variabilnimi 

prejemki na člana uprave finančnih družb je pri donosnosti na delnico. Ta povezava je 

pozitivna in šibka.  
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Preglednica 19: Korelacijski koeficienti med variabilnimi prejemki na člana uprave 

finančnih družb in izbranimi spremenljivkami 

  Spremenljivke 

 
Korelacijski koeficient Variabilni prejemki na člana uprave 1,000 

ROE 0,109 

ROA 0,066 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,005 

Rast celotnih prihodkov 0,109 

Rast bilančne vsote 0,187 

Donosnost na delnico 0,227 

Čisti dobiček na delnico 0,081 

Tržna kapitalizacija 0,152 

Čisti poslovni izid 0,133 

Stopnja značilnosti Variabilni prejemki na člana uprave 

ROE 0,215 

ROA 0,317 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,485 

Rast celotnih prihodkov 0,214 

Rast bilančne vsote 0,085 

Donosnost na delnico 0,049 

Čisti dobiček na delnico 0,294 

Tržna kapitalizacija 0,154 

Čisti poslovni izid 0,167 

n =  55 

Nadaljevali bomo s korelacijsko analizo med celotnimi prejemki na člana uprave finančnih 

družb in izbranimi spremenljivkami uspešnosti.  

8.3.2 Rezultati korelacijske analize celotnih prejemkov na člana uprave finančnih družb 

in izbranimi spremenljivkami 

Glede na to, da smo v predhodnem poglavju ugotovili, da ima samo ena od izbranih 

spremenljivk uspešnosti podjetja statistično značilno povezavo z variabilnimi prejemki članov 

uprave finančnih družb, nas v tem poglavju zanima, ali imajo izbrane spremenljivke 

statistično značilno povezavo s celotnimi prejemki na člana uprave finančnih družb. To lahko 

razberemo iz preglednice 20. 
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Preglednica 20: Korelacijski koeficienti med celotnimi prejemki na člana uprave 

finančnih družb in izbranimi spremenljivkami 

  Spremenljivke 

 
Korelacijski koeficient Celotni prejemki na člana uprave 1,000 

ROE 0,077 

ROA 0,146 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,022 

Rast celotnih prihodkov 0,295 

Rast bilančne vsote 0,420 

Donosnost na delnico 0,205 

Čisti dobiček na delnico –0,052 

Tržna kapitalizacija 0,530 

Čisti poslovni izid 0,116 

Stopnja značilnosti Celotni prejemki na člana uprave 

ROE 0,288 

ROA 0,144 

Čista dobičkonosnost prihodkov 0,437 

Rast celotnih prihodkov 0,014 

Rast bilančne vsote 0,001 

Donosnost na delnico 0,068 

Čisti dobiček na delnico 0,363 

Tržna kapitalizacija 0,000 

Čisti poslovni izid 0,199 

n =  55 

Statistično značilno povezavo lahko opazimo med celotnimi prejemki na člana uprave in tržno 

kapitalizacijo družbe. Med njima znaša korelacijski koeficient 0,530, kar pomeni, da je 

linearna povezava pozitivna in močna. Povezava med opazovanima spremenljivkama je 

statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,000. Statistično značilno povezavo najdemo tudi 

med celotnimi prejemki na člana uprave in rastjo bilančne vsote. Med tema dvema 

spremenljivkama znaša korelacijski koeficient 0,420 in kaže srednje močno povezavo, ki je 

pozitivna in statistično značilna, s stopnjo značilnosti 0,001.  

Šibko povezavo opazimo med celotnimi prejemki na člana uprave in donosnostjo na delnico, 

kjer znaša korelacijski koeficient 0,205, vendar povezava ni statistično značilna, saj znaša 

stopnja značilnosti več kot 0,05. Šibka, vendar statistično neznačilna povezava je tudi med 

celotnimi prejemki na člana uprave in čistimi poslovnim izidom. Šibka in statistično 

neznačilna povezava je tudi med celotnimi prejemki na člana uprave in ROA. Med njima 

znaša korelacijski koeficient 0,146, stopnja značilnosti pa 0,144. 
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Med celotnimi prejemki na člana uprave finančnih družb in čistim dobičkom na delnico znaša 

korelacijski koeficient –0,052, kar pomeni, da je povezava med tema dvema spremenljivkama 

negativna in zelo šibka. Stopnja značilnosti znaša 0,363, torej povezava ni statistično 

značilna. 

Korelacijski koeficient med celotnimi prejemki na člana uprave in ROE ima vrednost 0,077, 

njegova stopnja značilnosti pa znaša 0,288, kar pomeni, da je linearna povezava zelo šibka, 

vendar statistično neznačilna. Zelo šibko pozitivno povezavo, ki prav tako ni statistično 

značilna, najdemo še med celotnimi prejemki na člana uprave in čisto dobičkonosnostjo 

prihodkov. Korelacijski koeficient med tema dvema spremenljivkama znaša 0,022, stopnja 

značilnosti pa 0,437. 

Korelacijsko analizo lahko končamo z ugotovitvijo, da statistično značilna in močna povezava 

obstaja med gibanjem celotnih prejemkov uprav finančnih družb in tržno kapitalizacijo teh 

družb. Srednje močna statistično značilna povezava pa obstaja med celotnimi prejemki članov 

uprav finančnih družb in rastjo bilančne vsote. Ti dve spremenljivki uspešnosti Združenje 

Manager (2014, 9) priporoča kot finančni merili uspešnosti poslovodij. Ostala finančna 

merila, ki jih priporoča Združenje Manager, razen rasti celotnih prihodkov, nimajo statistično 

značilne povezave s celotnimi prejemki poslovodij finančnih družb v vzorcu. Prav tako lahko 

iz analize v predhodnem poglavju ugotovimo, da nobeno priporočeno finančno merilo 

Združenja Manager, ki je bilo vključeno v našo korelacijsko analizo, nima statistično značilne 

povezave z variabilnimi prejemki na člana uprave finančnih družb.  

Predstavljena korelacijska analiza je lahko odgovor Združenju Manager o uporabi finančnih 

meril za merjenje uspešnosti in nagrajevanje poslovodij. Analiza pokaže, pri katerih merilih ni 

zaslediti povezanosti z višino variabilnih prejemkov članov uprave. Zagotovo je treba pri 

finančnih družbah uvesti spremembe, ki bodo v prihodnje prinesle večjo povezanost med 

višino variabilnih prejemkov uprave finančnih družb in njihovo uspešnostjo.  

Na podlagi predstavljenih vseh štirih korelacijskih analiz lahko sprejmemo hipotezo, da so 

prejemki članov uprave povezani z uspešnostjo poslovanja družb zgolj pri nefinančnih 

družbah. Tega pa ne moremo trditi za finančne družbe.  
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9 SKLEP 

Pri primerjavi sistemov nagrajevanja, višine in strukture prejemkov poslovodij ter uspešnosti 

podjetij v različnih državah oziroma gospodarstvih je treba upoštevati različno kulturo in 

odnos do nagrajevanja poslovodij, različen davčni vidik nagrajevanja oziroma davčno 

obremenitev plač in nagrad poslovodij ter tudi osebne lastnosti poslovodij glede etičnih načel 

in nepoštenega ravnanja. 

Poleg zakonodaje, tj. Zakona o gospodarskih družbah, imamo v Sloveniji tri akte oziroma 

priporočila stanovskih združenj, ki se nanašajo oziroma opredeljujejo nagrajevanje 

poslovodij. To so Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Priporočila za individualne 

pogodbe vodilnih managerjev in Priporočila za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov 

članov uprave. Poleg navedenih v Sloveniji urejajo prejemke poslovodij še Sklep o 

priporočilih predstavnikov RS v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska 

lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe ter dve priporočili 

Evropske komisije.  

Zgoraj navedena priporočila se sicer dotaknejo razmerja med uspešnostjo in višino prejemkov 

uprave, vendar z veliko mero previdnosti oziroma splošnosti. Podobno velja tudi za Zakon o 

gospodarskih družbah. Vsa ta priporočila težijo k nagrajevanju poslovodstva, ki temelji tako 

na kratkoročni kot tudi na dolgoročni uspešnosti podjetja. Poleg doseganja denarno izraženih 

ciljev poudarjajo tudi doseganje nefinančnih ciljev.  

Priporočila Evropske komisije iz leta 2009 opredeljujejo razkritja o politiki prejemkov. Ta 

priporočila navajajo tudi vsebino razkritij o prejemkih poslovodij, pri čemer naj bi poročilo o 

prejemkih vsebovalo zadostne informacije na več področjih. Ob tem se nam zastavlja 

pomislek oziroma vprašanje, kaj pomenijo »zadostne informacije« in kdo lahko presoja, ali so 

te informacije zadostne za uporabnike poročila, v katerem družba objavi politiko prejemkov. 

Obenem, kot ugotavljamo, družba ni zavezana k določitvi politike prejemkov. To je odvisno 

od odločitve skupščine delničarjev.  

V empiričnem delu naloge smo preverili uvodoma zastavljene hipoteze. Preverili smo 

strukturo prejemkov predsednikov in članov uprav. Predstavili smo gibanje prejemkov uprav 

v obdobju pred krizo in v obdobju krize. To smo dodatno preverili s testiranjem aritmetične 

sredine odvisnih vzorcev. Za preverjanje hipoteze, da so prejemki uprave povezani z 

uspešnostjo poslovanja družbe, smo analizirali korelacijo med prejemki uprav in izbranimi 

spremenljivkami uspešnosti podjetij. Dodatno smo v empiričnem delu raziskave predstavili 

gibanje povprečnih letnih stroškov uprav družb, razmerje med prejemki predsednikov in 

članov uprav, mnogokratnik med povprečnimi prejemki članov uprav in povprečno bruto 

plačo zaposlenih ter mnogokratnik med povprečnimi prejemki članov uprav in povprečno 

minimalno bruto plačo v RS. 
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V proučevanem obdobju od 2006 do 2013 je znašal povprečni letni strošek uprav družb, 

zajetih v raziskavo, 604.904 EUR. Najvišji letni bruto prejemki uprav so v opazovanem 

obdobju znašali 2.390.000 EUR.  

Povprečni letni bruto prejemki predsednikov uprav so se v proučevanem obdobju gibali med 

193.000 EUR in 287.000 EUR, medtem ko so se povprečni letni bruto prejemki članov uprav 

v enakem obdobju gibali med 158.000 EUR in 245.000 EUR.  

Ugotovili smo, da struktura prejemkov predsednikov in članov uprav ni skladna s 

predstavljenimi teoretičnimi izhodišči, tj. priporočili Združenja Manager in Združenja 

nadzornikov Slovenije. Zato smo zavrnili hipotezo, da je struktura prejemkov uprav skladna s 

priporočili o strukturi prejemkov. Variabilni prejemki niso usmerjeni v dolgoročno uspešnost 

družbe, kot to opredeljujejo Priporočila za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov 

uprave. Za dolgoročno motiviranje uprave v tujini uporabljajo opcijsko nagrajevanje ali 

nagrajevanje v obliki delnic. Nobena družba iz vzorca podjetij ni v proučevanem obdobju 

izplačala variabilnega dela prejemkov v obliki delniških opcij. Le tri družbe iz vzorca so 

izplačale variabilne prejemke v delnicah. Iz tega lahko sklepamo, da so družbe še vedno 

precej usmerjene v izplačevanje variabilnega dela prejemkov v denarni obliki, kar ni 

usmerjeno v dolgoročno motiviranje poslovodij. Prav tako je v povprečju delež variabilnih 

prejemkov v strukturi celotnih prejemkov premajhen. Ob tem moramo poudariti, da navedena 

ugotovitev temelji na izračunanih povprečnih vrednostih vzorca podjetij, kar pa ne pomeni, da 

katera podjetja niso izplačevala priporočenih deležev variabilnih prejemkov. 

Ugotovili smo, da so se povprečni celotni prejemki na člana uprave v času krize zmanjšali za 

21 % glede na obdobje pred krizo. Z opravljeno empirično analizo smo potrdili hipotezo, da 

so bili prejemki uprav pred finančno krizo višji kot v krizi. 

V zadnjem delu naloge smo v korelacijski analizi določili smer in moč linearne povezave med 

celotnimi oziroma variabilnimi prejemki na člana uprave ter izbranimi spremenljivkami 

uspešnosti poslovanja. Iz rezultatov korelacijske analize variabilnih prejemkov na člana 

uprave nefinančnih družb smo ugotovili zelo močno in pozitivno povezavo med EBIT in 

variabilnimi prejemki na člana uprave. Močno in pozitivno povezanost smo ugotovili tudi pri 

čistem poslovnem izidu, EBITDA in tržni kapitalizaciji, srednje močno pozitivno povezanost 

pa z ROA in ROE. Trdimo torej lahko, da je gibanje variabilnih prejemkov uprav v vzorcu 

nefinančnih podjetij povezano z gibanjem izbranih spremenljivk uspešnosti podjetij.  

Iz rezultatov korelacijske analize celotnih prejemkov na člana uprave nefinančnih družb smo 

ugotovili, da obstaja pozivna in močna povezava med celotnimi prejemki na člana uprave ter 

EBIT, EBITDA in tržno kapitalizacijo podjetja.  
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Na vzorcu nefinančnih družb smo tako potrdili hipotezo, da so prejemki članov uprave 

povezani z uspešnostjo poslovanja nefinančnih družb. Te hipoteze pa nismo mogli potrditi na 

vzorcu finančnih družb. 

Ugotovili smo, da nobeno od priporočenih finančnih meril Združenja Manager, ki so bila 

vključena v našo korelacijsko analizo, ni statistično značilno povezano z variabilnimi 

prejemki na člana uprave finančnih družb. 

Izvedena empirična raziskava je bila opravljena na vzorcu podjetij iz prve in standardne 

kotacije. Raziskavo je mogoče v prihodnje razširiti na večji vzorec podjetij. Z izvedbo ankete 

med izbranimi družbami bi lahko ugotovili, katere kazalnike družbe uporabljajo v pogodbah o 

nagrajevanju poslovodij.  

Na podlagi ugotovitev magistrske naloge priporočamo, naj lastniki finančnih družb uvedejo 

spremembe v nagrajevanju uprave, ki bodo v prihodnje vodile do večje povezanosti med 

višino variabilnih prejemkov uprave finančnih družb in njihovo uspešnostjo. Lastniki 

nefinančnih družb pa naj se v prihodnje posvetijo spremembi strukture prejemkov s ciljem 

povečati delež variabilnih prejemkov ter uvesti nagrajevanje, ki bo temeljilo na dolgoročni 

uspešnosti poslovanja podjetij. 
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Priloga 1 

 

Preglednica 1: Seznam družb v vzorcu analize 

Zap. št. Ime družbe Naslov 

1. Gorenje, d. d. Partizanska cesta 12, 3320 Velenje 

2. Intereuropa, d. d. Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 

3. Krka, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto 

4. Mercator, d. d. Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana 

5. Luka Koper, d. d. Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper 

6. Petrol, d. d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana 

7. Pozavarovalnica Sava, d. d. Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 

8. Telekom Slovenije, d. d. Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana 

9. Zavarovalnica Triglav, d. d. Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana 

10. Aerodrom Ljubljana, d. d. Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik 

11. Delo prodaja, d. d. Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 

12. Letrika, d. d. Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici 

13. Istrabenz, d. d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper 

14. Kompas MTS, d. d. Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana 

15. Mlinotest, d. d. Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina 

16. Nika, d. d. Brežice Trg izgnancev 1A, 8250 Brežice 

17. Pivovarna Laško, d. d. Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško 

18. Salus, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana 

19. Sava, d. d. Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana 

20. Terme Čatež, d. d. Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, 8250 Brežice 

21. Žito, d. d. Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana 

22. Nova KBM, d. d. Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor 

23. Abanka, d. d. Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 
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Preglednica 2: Opisne statistike vzorca 

  

Prejemki 

uprav 

Čisti 

poslovni izid 

Velikost 

aktive 

Poslovni 

prihodki 

Število 

zaposlenih 

Število 

članov 

uprave 

Gorenje Povprečje 1.191.295 3.754.939 802.763.877 707.700.803 4.918,78 5,94 

 

Minimum 919.926 –14.093.000 629.431.013 600.216.000 4.169,26 5,00 

 

Maksimum 1.669.328 13.212.000 886.876.000 842.743.000 5.761,09 6,33 

 

Stand. odkl. 230.192 9.684.051 99.812.213 75.468.643 580,85 0,40 

Intereuropa Povprečje 341.755 –12.471.670 302.727.704 130.475.605 815,61 2,29 

 

Minimum 213.364 –71.352.000 226.677.629 100.333.000 665,00 1,58 

 

Maksimum 523.096 19.383.000 410.132.000 150.552.000 931,84 3,00 

 

Stand. odkl. 107.207 30.393.150 63.339.123 20.968.825 98,75 0,51 

Krka Povprečje 2.134.407 150.888.558 1.328.269.284 888.424.900 4.535,46 5,00 

 

Minimum 1.879.000 113.045.463 854.286.275 587.812.199 4.005,67 5,00 

 

Maksimum 2.390.000 170.812.000 1.701.235.000 1.119.346.000 5.066,68 5,00 

 

Stand. odkl. 176.015 20.555.835 276.997.822 177.592.452 341,56 0,00 

Mercator Povprečje 951.481 8.209.907 1.861.107.446 1.638.954.057 10.945,38 4,27 

 

Minimum 631.000 –77.602.000 1.521.401.565 1.438.951.000 8.922,00 4,00 

 

Maksimum 1.294.000 36.806.000 2.032.344.000 1.800.781.000 12.462,00 6,00 

 

Stand. odkl. 275.503 41.942.727 192.703.054 124.802.301 1.332,73 0,70 

Luka Koper Povprečje 683.855 928.481 459.722.715 120.837.546 761,00 3,57 

 

Minimum 366.532 –59.191.003 340.140.665 97.379.522 698,00 3,00 

 

Maksimum 1.287.045 25.068.388 534.709.567 138.296.253 789,00 4,00 

 

Stand. odkl. 303.928 26.184.211 61.635.170 14.554.431 29,83 0,47 

Petrol Povprečje 1.080.281 18.249.431 1.183.683.665 2.498.961.935 597,82 4,94 

 

Minimum 760.215 –64.430.066 788.278.092 1.852.235.610 514,06 4,00 

 

Maksimum 1.875.973 45.822.279 1.453.980.424 3.236.550.674 744,00 6,00 

 

Stand. odkl. 407.288 35.762.221 206.138.936 549.932.102 82,90 0,68 

Pozavaro-

valnica Sava Povprečje 718.483 5.402.168 427.004.808 117.912.720 61,88 3,00 

 

Minimum 504.640 –12.598.645 356.701.026 93.681.613 49,00 2,00 

 

Maksimum 954.941 18.205.424 530.636.968 132.846.023 70,00 4,00 

 

Stand. odkl. 162.076 11.447.934 55.459.579 12.826.894 7,14 0,93 

Telekom 

Slovenije Povprečje 1.105.352 27.569.897 1.393.149.182 503.635.263 2.251,32 5,02 

 

Minimum 824.225 –235.412.000 1.140.086.459 382.531.000 1.795,73 5,00 

 

Maksimum 1.522.250 96.542.177 1.615.222.000 698.671.000 2.907,00 5,17 

 

Stand. odkl. 246.802 109.410.888 156.000.186 142.330.175 449,25 0,06 

Zavarovalnica 

Triglav Povprečje 842.345 32.558.215 2.407.028.557 601.432.638 2.451,63 3,74 

 

Minimum 723.625 –1.810.699 1.835.710.950 396.321.662 2.373,00 3,00 

 

Maksimum 1.037.380 50.392.174 2.603.060.213 672.289.908 2.514,00 4,42 

 

Stand. odkl. 108.883 18.124.994 253.628.088 92.608.753 54,38 0,54 
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Prejemki 

uprav 

Čisti 

poslovni izid 

Velikost 

aktive 

Poslovni 

prihodki 

Število 

zaposlenih 

Število 

članov 

uprave 

        Aerodrom 

Ljubljana Povprečje 338.284 7.915.189 125.296.502 33.726.885 398,01 2,09 

 

Minimum 225.847 4.275.460 108.852.562 28.672.415 337,64 2,00 

 

Maksimum 581.772 16.701.642 131.027.281 39.952.575 441,13 2,42 

 

Stand. odkl. 114.515 4.332.112 7.191.303 3.605.880 28,74 0,18 

Delo prodaja Povprečje 178.563 991.572 60.070.765 44.687.199 122,41 1,00 

 

Minimum 63.151 –1.541.035 29.563.132 41.909.320 92,00 1,00 

 

Maksimum 326.778 4.884.235 76.113.200 48.087.255 142,28 1,00 

 

Stand. odkl. 72.639 1.918.734 17.156.512 2.129.418 15,61 0,00 

Letrika Povprečje 301.781 997.763 135.450.669 176.051.471 1.574,18 2,18 

 

Minimum 273.508 –17.184.783 110.899.476 104.831.965 1.385,00 2,00 

 

Maksimum 465.678 8.130.861 150.528.947 216.013.646 1.888,70 3,42 

 

Stand. odkl. 82.380 7.597.452 13.202.562 33.499.296 185,75 0,62 

Istrabenz Povprečje 508.134 –28.397.336 392.955.473 1.425.466 18,23 2,16 

 

Minimum 275.764 –222.107.986 85.798.818 708.415 8,53 1,00 

 

Maksimum 1.371.551 98.204.999 837.364.292 3.017.790 25,43 3,25 

 

Stand. odkl. 376.621 93.960.639 260.721.035 780.067 6,88 0,69 

Kompas MTS Povprečje 49.008 800.780 57.107.175 87.363.685 59,72 1,00 

 

Minimum 14.034 –2.354.692 52.028.718 69.719.413 28,00 1,00 

 

Maksimum 88.847 3.851.398 65.525.536 99.880.321 194,43 1,00 

 

Stand. odkl. 36.192 1.791.048 5.509.928 9.192.926 56,33 0,00 

Mlinotest Povprečje 267.910 482.415 44.612.696 39.769.555 462,50 2,06 

 

Minimum 195.539 –531.304 35.082.582 25.029.822 371,72 1,50 

 

Maksimum 317.664 937.794 58.056.726 48.341.090 522,00 3,00 

 

Stand. odkl. 35.108 449.290 8.751.397 9.474.404 62,77 0,42 

Nika Povprečje 18.562 –200.418 4.563.205 182.923 2,50 1,00 

 

Minimum 18.000 –532.970 3.353.068 168.486 2,33 1,00 

 

Maksimum 19.500 195.834 5.759.254 186.626 3,00 1,00 

 

Stand. odkl. 776 259.184 952.851 5.931 0,31 0,00 

Pivovarna 

Laško Povprečje 369.441 –12.131.632 421.933.043 97.478.135 329,77 2,43 

 

Minimum 215.556 –44.973.818 357.060.924 84.587.596 321,04 1,00 

 

Maksimum 691.351 12.148.067 502.652.213 112.398.533 353,92 5,00 

 

Stand. odkl. 172.183 18.348.237 45.427.228 10.266.719 10,66 1,84 

Salus Povprečje 227.422 5.748.206 80.245.584 176.942.911 118,95 1,13 

 

Minimum 152.475 646.397 49.543.331 851.166 130,43 1,00 

 

Maksimum 279.393 14.385.210 89.108.157 221.977.573 141,10 2,00 

 

Stand. odkl. 36.734 4.103.049 13.778.206 72.872.073 48,27 0,35 

Sava Povprečje 891.983 –27.702.935 508.312.473 7.950.796 50,27 3,25 

 

Minimum 526.000 –156.126.000 248.317.000 3.621.000 26,36 3,00 

 

Maksimum 1.314.000 27.380.000 693.561.000 11.298.000 61,18 4,00 

 

Stand. odkl. 254.971 62.755.408 168.040.943 2.495.981 13,22 0,46 
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Terme Čatež Povprečje 241.375 3.453.717 144.775.267 31.248.990 437,38 1,00 

 

Minimum 109.450 558.687 127.534.598 26.546.651 404,00 1,00 

 

Maksimum 474.766 5.410.463 161.349.395 33.336.329 473,70 1,00 

 

Stand. odkl. 109.053 1.558.634 12.429.019 2.399.099 22,78 0,00 

Žito Povprečje 552.124 2.398.382 120.602.488 104.037.499 1.025,34 3,75 

 

Minimum 370.047 749.848 108.638.328 87.228.826 788,00 3,00 

 

Maksimum 772.808 4.647.568 133.855.983 109.036.469 1.277,09 4,00 

 

Stand. odkl. 120.765 1.263.827 7.046.696 7.055.499 190,11 0,46 

Nova KBM Povprečje 345.750 –103.340.249 4.388.529.517 196.474.102 1.409,20 2,26 

 

Minimum 258.000 –656.500.000 3.669.158.133 145.907.000 1.201,00 2,00 

 

Maksimum 510.000 42.405.000 4.811.091.000 262.889.000 1.546,00 3,00 

 

Stand. odkl. 97.978 238.320.722 434.710.107 36.557.551 115,99 0,46 

ABanka Povprečje 541.349 –48.647.370 3.754.448.241 167.959.305 875,63 2,73 

 

Minimum 317.091 –308.877.000 2.861.879.928 120.827.441 867,00 2,00 

 

Maksimum 797.000 36.563.000 4.551.169.000 207.857.000 887,00 3,00 

 

Stand. odkl. 197.091 119.216.272 639.149.201 31.464.793 6,37 0,40 

 


