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Orodja za deljenje niso prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. 

Spremeni... 

Plače vodilnih kadrov v multinacionalkah so odvisne od panoge podjetja, njegove uspešnosti in tudi 

uspešnosti zaposlenega. 

Finančni direktor multinacionalke v srednji in vzhodni Evropi tako lahko zasluži tudi do sto tisoč evrov 

bruto na leto, še 20 tisočakov pa z bonusi, ugotavljajo v kadrovski agenciji Pedersen & Partners. 

Vodilni kadri v multinacionalkah lahko poleg osnovne plače zaslužijo še bonuse v višini do tretjine 

njihove osnovne plače, pravi Conrad Pramböck iz kadrovske agencije Pedersen & Partners. Ob tem 

opozarja, da so med panogami lahko velike razlike v plačah. 

Najvišji bonusi so v tehnoloških podjetjih 

Matej Mrak, ki je v agenciji Pedersen & Partners odgovoren za Slovenijo, opozarja, da se plače 

vodilnih razlikujejo med panogami, pa tudi glede na prihodke, ki jih ustvarijo. Kot pravi, imajo 

direktorji prodaje v segmentu izdelkov široke porabe, ki vodijo veliko ekipo in so odgovorni za okoli 

30 milijonov evrov prihodkov, letno plačo med 65 in 75 tisoč evri bruto. K temu je treba dodati 

bonuse v višini približno petine plače. 

Nekaj več, med 80 in 90 tisoč evri bruto na leto, zaslužijo komercialni direktorji v manjšem 

farmacevtskem podjetju, pravi Mrak. Tudi ti imajo še variabile v višini petine svoje plače. Podobno 

plačo imajo direktorji prodaje v tehnoloških panogah, ki so odgovorni za podjetniški sektor, a pri njih 

so bonusi višji - tudi do 40 odstotkov plače. »Če podjetje posluje dobro, lahko direktorji prodaje v 

tem segmentu letno zaslužijo tudi do 150 tisoč evrov bruto, kar je v drugih panogah skoraj 

nemogoče,« dodaja Mrak. 

Bonusi direktorjev trženja in prodaje se nižajo 

Julijana Zimic iz družbe Hewitt & partnerji pa pravi, da se plače direktorjev financ v Sloveniji gibljejo 

med 70 in 180 tisoč evri bruto na leto, pri višini pa ni pomembno, ali so odgovorni za več držav kot 

eno. Letne plače vodij trženja se gibljejo med 50 in 70 tisoč evri, direktorji trženja pa zaslužijo tudi do 

90 tisočakov na leto, še pravi Zimičeva. Direktorji korporativnega komuniciranja pa po njenih 

podatkih letno zaslužijo okoli 70 tisoč evrov bruto. 

Včasih so v podjetju bolj kot direktorji prodaje pomembni direktorji trženja. »Če gre za končni 

izdelek, ima šef trženja gotovo bolj strateško vlogo, kot če podjetje proizvaja polizdelke. V takih 

podjetjih imajo denimo večjo vlogo direktorji prodaje,« pojasnjuje Zimičeva, ki ob tem dodaja, da so 

imeli v Sloveniji direktorji trženja in prodaje plačo v preteklosti bolj vezano na uspešnost dela. 

»Včasih so bili bonusi okoli 20-odstotni, zdaj so 10- ali 15-odstotni. Danes so šefi prodaje tudi bolje 

plačani kot direktorji trženja, še pred nekaj leti so bile njihove plače podobne,« še pravi Zimičeva. 



 

Plače za vodilne kadre 

Za vodilne kadre se po podatkih kadrovske agencije Pedersen & Partners povprečne letne bruto 

plače v multinacionalkah za srednjo in vzhodno Evropo gibljejo tako: 

• izvršni direktor - osnovna plača od 100 do 120 tisoč evrov, bonusi prinesejo še od 20 do 30 

odstotkov plače; 

• finančni direktor - osnovna plača od 70 do 100 tisoč evrov, bonusi lahko prinesejo od 15 do 20 

odstotkov plače; 

• direktor prodaje - osnovna plača od 70 do 100 tisoč evrov, a bonusi so nekoliko višji in lahko 

pomenijo dodatnih od 20 do 30 odstotkov plače; 

• direktor razvoja in direktor proizvodnje - osnovna plača od 60 do 80 tisoč evrov, bonusi jima lahko 

prinesejo od 15 do 20 odstotkov plače; 

• direktor trženja - osnovna plača od 50 do 80 tisoč evrov, z bonusi lahko zasluži še od 10 do 15 

odstotkov plače; 

• produktni vodja - osnovna plača od 40 do 60 tisoč evrov, bonusi lahko prinesejo še od pet do 15 

odstotkov plače. 

Članek je izšel v tiskani izdaji 13.01.2015, št. 8/2015 . 


