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Poslanci in poslanke so razvrščeni od 55.
do 62. plačnega razreda, predsednica
DZ je v 65. plačnem razredu, najvišjem,
Golobova vlada je ohranila najvišje plačne
razrede za ministre in državne sekretarje.
Foto: Robert BALEN
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N

ova vlada je ohranila višino
plačnih razredov, ki so veljali že v mandatu prejšnje.
Torej najvišje možne. Premier je uvrščen v najvišji, 65. plačni razred. Za
junij je Robert Golob v juliju dobil
bruto 5991,84 evra, to je bilo neto
3743,50. Na seznamu izplačil za junij,
ki so nam ga posredovali iz Ukoma, pa

Za 1. junij, ki je bil
primopredajni dan,
so bivši ministri
dobili dobrih 200
evrov bruto

je tudi bruto znesek dnevne plače bivšega premierja in ministrov, ker se je
menjava vlade zgodila prvi dan junija.
Koliko torej člani izvršne oblasti zaslužijo na dan? Povprečno okoli 250 evrov
bruto! Janezu Janši je bilo za 1. junij izplačanih 277 evrov bruto. Državnemu
sekretarju Jelku Kacinu na primer 239
evrov bruto, podobno nekaj več kot
200 evrov bruto tudi ostalim bivšim
ministrom in državnim sekretarjem.
Razen tistim, ki so od junija že na nadomestilu plače, kot na primer Zdravko Počivalšek. Z julijskim nakazilom je
dobil bruto 4758,90 evra nadomestila.

PLAČE POLITIKOV

Kolikšna je
dnevna postavka?

Koliko zaslužita Šarec in Bratuškova?
Kabinet predsednika vlade, razkošno kadrovsko zaseden tako pod prejšnjim kot pod novim premierjem, je za
vse plače 15 starih in novih funkcionarjev (všteta sta oba premierja, Janša
zgolj z enodnevno plačo) za junij porabil 53.850,16 evra bruto.
Minister za delo in podpredsednik
vlade Luka Mesec je junija zaslužil
bruto 5331,48 evra, kar je v neto znesku
pomenilo 3116,94 evra na ministrovem
bančnem računu. Minister za zdravje
in še en podpredsednik vlade Danijel
Bešič Loredan je za prvi mesec v vladi
dobil bruto 5589,43 evra (neto podatka ni), podpredsednica vlade in zunanja ministrica Tanja Fajon je dobila
5641,03 bruto plače, kar je pomenilo
3291,05 evra neto. Bivši poslanec, zdaj
minister za gospodarstvo Matjaž Han
je za prvi mesec v vladi dobil 5774,20
bruto plače (neto izplačilo: 3344,84
evra). Njegova državna sekretarja pa
4655,52 bruto oziroma 3020,57 neto

Na račune članov nove vlade so julija
sedle prve plače, bivši premier pa je dobil
prvo poslansko plačo v tem mandatu
Matevž Frangež in Dejan Židan bruto
4830,64 (neto zneska v podatkih iz
Ukoma ni) ...
Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je za junij dobila bruto
5365,87, kar je bilo v neto znesku
3147,71. Nadomestilo plače pa je prvič
dobil bivši minister Marjan Dikaučič
- 4397,15 evra bruto. Najmanj šestmesečno nadomestilo po prenehanju
funkcije v višini 80 odstotkov zadnje
plače prejema šest bivših ministrov, ob
Počivalšku in Dikaučiču še Mark Boris
Andrijanič, Andrej Šircelj, Jože Podgoršek in Boštjan Koritnik.
Nekdanja premierka iz Gibanju Svoboda pridružene stranke SAB Alenka
Bratušek je kot državna sekretarka
infrastrukturnega ministrstva junija

POKOJNINE

Vlada še nič o upokojencih
Zdus ponovno zahteva izredno uskladitev pokojnin z
inflacijo, in sicer za tri odstotke, do konca septembra

Č

la n i st rokov nega sveta za
gmotni položaj upokojencev
pri Zvezi društev upokojencev
Slovenije (Zdus) so včeraj ponovno razpravljali o izredni uskladitvi pokojnin.
Predlagajo, da se pokojnine izredno zvišajo za tri odstotke do 30. septembra
zaradi rasti življenjskih stroškov.
"Ne dražijo se samo bencin in energenti, dražita se tudi hrana in vse
drugo. Vsem upokojencem se draginja pozna v žepu, saj večina nima visokih pokojnin. Julija je inflacija znašala
enajst odstotkov. Naša zahteva za triodstotno izredno uskladitev pokojnin pa
sloni izključno na podatkih o inflaciji,
ki naj bi za prvo polletje znašala 8,2 odstotka. Drugače je z rastjo povprečne
plače, pri kateri do maja, po podatkih
statističnega urada, ni bilo rasti v primerjavi z lanskim letom. Pozna se, da
zaposleni ne dobivajo več covid dodat-
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kov," je po seji pojasnil Erik Hofbauer,
član sveta.
Po pokojninskem zakonu se pokojnine usklajujejo 60 odstotkov z rastjo
plač in 40 odstotkov z rastjo življenjskih stroškov (inflacijo). Zdus je svetu
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (Zpiz) že konec prejšnjega
meseca dal pobudo, da sprejme sklep o
izredni uskladitvi pokojnin. Postopek je
namreč tak, da mora najprej svet Zpiza
pobudo preveriti in sprejeti sklep o zvišanju pokojnin. Zadnjo besedo pa ima
vlada, ki daje soglasje k zvišanju pokojnin, tako rednemu kot izrednemu.
Za zdaj ni znano, kdaj bo svet Zpiza to
točko uvrstil na dnevni red, saj so počitnice. Najverjetneje pa konec avgusta
ali šele septembra.
Predsednik Zdusa Janez Sušnik se
je včeraj srečal s premierom Robertom
Golobom, ki se je sestal z nevladnimi

zaslužila 4816,05 evra bruto, resorni minister Bojan Kumer pa 5572,25
bruto. Še en bivši premier Marjan
Šarec, zdaj minister za obrambo, je
junija zaslužil 5503,44 evra bruto, to
je 3363,36 neto. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je prejela
5709,80 bruto plače (neto znesek javno
neznan). Bivši notranji minister Aleš
Hojs ter njegova državna sekretarja
Franc Kangler in Božo Predalič pa so
iz državnega proračuna za junij dobili
enodnevno plačo za primopredajni
dan 1. junija, vsak po dobrih 200 evrov
bruto. Ministrica za javno upravo Sanja
Ajanović Hovnik je dobila 5520,64
bruto prve ministrske plače, bivši minister Boštjan Koritnik pa 4438,11
bruto nadomestila. Bivši minister za
organizacijami. Med njimi je bil tudi
Zdus. A kot pravi Sušnik, bodo upokojenci s predsednikom vlade zahtevali poseben sestanek. Za zdaj se tudi še
niso pogovarjali s pristojnim ministrom
Luko Mescem, ki pripravlja ukrepe za
blaženje draginje za socialno najšibkejše, kamor vsekakor sodijo tudi upokojenci z nizkimi pokojninami. Še posebej
starejše ženske, ki živijo same z nizkimi
pokojninami in so najbolj izpostavljene
tveganju revščine.
Minister Mesec za zdaj pravi, da ni
pozabil na upokojence, a odločitev o
usklajevanju plač in pokojnin z inflacijo bo sprejeta v drugi polovici leta,
ko bo bolj jasno, kako globoki bosta
kriza in ta inflacijska luknja. V pogajanjih z javnim sektorjem je za zdaj
ponujena le delna uskladitev plač z
inflacijo, drugi del pa konec leta. Ob
tem ne kaže spregledati, da vsako zvišanje pokojnin za en odstotek pomeni
okoli 70 milijonov evrov letno več za
izplačilo pokojnin. Torej bi triodstotno zvišanje pokojnin pomenilo, da bi
bilo treba pokojninski blagajni zagotoviti dodaten denar, saj izredna uskladitev ni predvidena v finančnem načrtu
Zpiza za letošnje leto.
Zahtevam Zdusa se pridružuje tudi
sindikat upokojencev. (tm)

digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je prejel 4216,26 bruto nadomestila plače, nova ministrica Emilija
Stojmenova Duh pa prvo plačo v višini
5417,46 bruto.

Janša padel na poslansko plačo
Poslanci so razvrščeni od 55. do 62.
plačnega razreda, to je od okoli 3600
do 4800 bruto plače. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v 65., najvišjem plačnem
razredu (5419,54 evra bruto). Poslanci in poslanke so aktualno štiriletko
začeli 13. maja letos, julija pa so dobili
plačo za prvi celi mesec mandata,
torej junij. Na seznamu prejemnikov
poslanskih plač, ki ga vodijo v državnem zboru, je zdaj tudi bivši premier

Janez Janša, iz DZ so mu za junij, ko se
je preselil v zakonodajno oblast, nakazali 3933,06 evra bruto. Za primerjavo:
zadnja Janševa polna plača na položaju predsednika vlade je bila majska:
6099,16 bruto.
Podpredsednici državnega zbora
Meira Hot (SD) in Nataša Sukič (Levica)
sta junija zaslužili po 5088,25 evra
bruto oziroma 4947,96 bruto, podpredsednik Danijel Krivec (SDS) pa 4855,89
bruto. Junijska bruto plača nove vodje
poslanske skupine SDS Jelke Godec
je znašala 5215,44 evra. Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj se je v parlament preselil po koncu prejšnje vlade
in junija zaslužil 4476,48 evra bruto,
vodja posla ncev SD Jani P rednik
4586,77 evra bruto, vodja poslancev
Levice Matej Tašner Vatovec 4616,17
bruto. Vodja poslanske skupine največje parlamentarne stranke po volitvah, Gibanja Svoboda, Borut Sajovic
je junija zaslužil 5390,33 evra bruto.
3803,35 bruto plače je za junij prejel
bivši zunanji minister v poslanskih
klopeh Anže Logar, še en bivši minister Matej Tonin pa 3656,27 bruto. Franc
Breznik (SDS) je na račun dobil 4643,75
evra bruto, Alenka Jeraj (SDS) 4095,25,
Dejan Kaloh iz iste stranke na primer
4064,20 bruto, Žan Mahnič 3745,82
bruto, veteranka v poslanskih klopeh
Eva Irgl 4434,38 evra bruto, Branko
Grims 4160,62 bruto, po meritvi Parlametra najbolj aktiven esdeesovec
v poslanskih klopeh Andrej Hoivik
3697,50 bruto (upoštevajmo, da navajani seveda nimajo enake delovne dobe),
Miha Kordiš (Levica) 4557,37 bruto,
poslanki iz Maribora Lena Grgurevič
4777,86 bruto in Andreja Rajbenšu (Gibanje Svoboda) 4134,39 evra bruto, njun
strankarski sotrudnik Dejan Zavec
3930,35 bruto, bivša novinarka Mojca
Šetinc Pašek 4141,79 evra bruto ...

Zorčič na nadomestilu do februarja
Nadomestilo plače prejema še 27 bivših poslancev in poslank (neposredno ob
odhodu iz parlamenta je bilo vseh 37). Večina ima to pravico šest mesecev od
konca mandata, to je do sredine novembra letos, ker pa več zaporednih mandatov doda mesece, tako kot tudi čakanje na pogoje za upokojitev, imajo nekateri pravico do nadomestila 80 odstotkov poslanske plače še tri mesece dlje (do
februarja 2023), to so bivši poslanci Branislav Rajić (3387,93 evra bruto), Franc
Trček (3317,57), Violeta Tomić (3939,89) in prejšnji predsednik državnega zbora
Igor Zorčič (4578,86 evra bruto nadomestila predsedniške plače). Do konca
aprila 2023 pravica do nadomestila poslanske plače pripada bivšemu poslancu
Juriju Lepu (3575,74 bruto), še mesec dlje pa Marku Pogačniku, Janiju Möderndorferju (3387,93 evra bruto) in Marijanu Pojbiču.

Volkshilfe Steiermark – vrhunska oskrba v vsakem od 25 domov za upokojence! Pridružite se naši delovni ekipi na jugu
avstrijske Štajerske – Bairisch Kölldorf, občina Bad Gleichenberg! Zaposlimo asistente za nego m/ž oz. medicinske sestre /
zdravstvene tehnike (Pflegeassistent:innen PA) & diplomirane
medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike / diplomante
zdravstvene nege (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen DGKP)
Podrobnejše informacije o razpisanih delovnih mestih najdete na:

www.volkshilfe-jobs.at
Veselimo se vaše vloge po e-pošti na: leo.schroeder@stmk.volkshilfe.at
Nudimo vam:
Delo za polni oz. polovični delovni čas
Zaposlitev za nedoločen
čas Navodila za pridobitev dovoljenja za opravljanje tega poklica v Avstriji Po želji
strokovna podpora in supervizija
Prijetno delovno vzdušje, spoštljiv medsebojni
odnos in odprta komunikacija Velika izbira različnih možnosti nadaljnjega izobraževanja (delno tudi med delovnim časom)
Številne dodatne ugodnosti
Odlična
plača; nakazilo plače je vedno na točno določen dan
Mesečna plača po kolektivni pogodbi (SWÖ), na osnovi polnega delovnega časa (37 ur na
teden), bruto plača, 14 x letno: Za prvo pozicijo (PA): od 2.154 € do 2.429 € + dodatki (SEG)
196 €. Za drugo pozicijo (DGKP): od 2.552 € do 2.920 € + dodatki (SEG) 196 €. Poleg tega
vam pripadajo tudi dodatki za nočno službo in za službo ob vikendih.

