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Štiri leta bo šef
obrtnikov Štefan
Pavlinjek. Visokih
nagrad na OZS ne
bo porezal.
» ALEKSANDAR LUKIČ

Skupščina. Štefan Pavli-
njek je od včeraj novi pred-
sednik Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije (OZS).
Poslanci skupščine OZS so
mu namenili skoraj dve tre-
tjini glasov. Podpredsednik
je postal Štefan Grosar. Oba
bosta funkciji opravljala šti-
ri leta in bosta za svoje delo
prejemala - kot je zapisano
v pravilniku - letno nagra-
do, vezano na plačo gene-
ralnega sekretarja.

Se bo odpovedal nagradil
"To je stvar upravne-
ga odbora in drugih, ta-
ko da o tem zdaj niti ma-
lo ne razmišljam. Razmi-
šljam le o delu, ki me čaka, o

novem konstituiranju vsega
sistema," je na vprašanje, ali
se bo v novem mandatu od-
povedal visoki nagradi, odgo-
voril Pavlinjek. Kot smo pisali
v ponedeljek, znaša nagrada
predsednika in podpredse-
dnika OZS 50 odstotkov letne
plače generalnega sekretar-
ja. Ta na leto zasluži 132 tisoč
evrov bruto.

Korist, ne plače!
Zdajšnjega generalnega se-
kretarja Viljema Pšeničnvja je
v OZS pripeljal prejšnji pred-
sednik OZS Miroslav Kljun.
Pri Pavlinjeku smo preverili,
ali že ima svojega kandidata
za Pšeničnvjevo mesto. "Ne
poznam nikogar in se s tem
ne želim ukvarjati. Naj se od-
loči demokratično," je dejal
in razložil, da se po statutu za
generalnega sekretarja naj-
prej objavi razpis, nova Orga-
nizacijsko-kadrovskakomisi-
ja (OKK) OZS pa izbere nove-
ga generalnega sekretarja in
ga predlaga skupščini.

Na vprašanje, ali bo novi
generalni sekretar prejemal
tudi nižjo plačo, je Pavlinjek
dejal: "Vprašajte OKK in tiste,
ki se bodo pogajali za pogod-
bo. Odvisno, koliko se človek
ceni in kako zelo OKK me-
ni, da lahko koristi. Ne bi se
omejeval na plačo, ampak na
korist, ki jo ta človek prinaša.
Žalostno je, da smo za na-
še gospodarstvo privarčeva-
li milijardo evrov, ukvarjamo
pa se s plačo sekretarja. Je ne
zagovarjam, a razmišljati je
treba drugače."
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Žalostno je, da smo za na-
še gospodarstvo pri-
varčevali milijardo
evrov, ukvarjamo pa
se s plačo sekretar- 1
ja, pravi novi stari 1
šef obrtnikov Pa-
vlinjek.

57
od 91 navzo-
čih poslancev
OZS je včeraj
svoj glas na-
menilo Štefa-

nu Pavlinjeku.
Protikandi-
datu Alojzu
Kovšci so jih

k dali 34.

agrade



■■ Pavlina
ff Stanič,
obrtnica in funk-
cionarka OZS

Vsak, ki zavzeto dela, si zasluži
nagrado. Na zbornici imamo veli-
ko sposobnih strokovnih kadrov.
Ne vidim razloga, da koga, ki delo
dobro opravlja, ne bi nagradili.

AA Aleš
JJ Pulko,

obrtnik
in funkcionar
OZS

0 višini nadomestila je zelo težko
razpravljati. Za spremeniti je za-
gotovo to, da je nagrada vezana
na nekoga drugega v hiši. Treba bi
bilo določiti fiksen znesek.

IvanS S Meh,
obrtnik in funk-
cionar OZS

Dobro delo je treba nagraditi, a
zdajšnje nagrade so precej pre-
visoke. Pričakujemo, da bo novi
upravni odbor naredil velik rez.


