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V četrtek bo skupščina
Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS) na
izredni seji izvolila
novega predsednika. V
kandidacijskem postopku
so bili predlagani štirje
kandidati: Stojan Binder,
Andrej Mate, Vasilij
Prešern in Boštjan Šifrar;
deset članov skupščine
pa lahko na volilni seji
predlaga še kakšnega
dodatnega kandidata.

Spomnimo, novega predse-
dnika volijo, ker je dozdajšnji
predsednik Zdenko Pavček 14.
julija odstopil in vodi posle le do
izvolitve svojega naslednika. Kot
je dejal, je odstopil iz osebnih
razlogov, in ne zaradi slabega
poslovanja skupine Viator &
Vektor ter očitkov, da podjetja,
katerih lastnik je, ne plačujejo
socialnih prispevkov za zaposle-
ne in tudi ne članarine GZS. Dolg
do zbornice zaradi neplačane
članarine je potrdil, vendar je
rekel, da druga podjetja dolgu-
jejo še več.

Predsednik upravnega od-
bora GZS Uroš Slavinec je na
začetku volilnega postopka

dejal, da iščejo kredibilnega
gospodarstvenika z visoko mo-
ralno integriteto. Interese slo-
venskega gospodarstvabo novi
predsednik moral zastopati v
težkih časih, ko gospodarstvo
pestita nelikvidnost in velika
zadolženost, ob tem so odnosi
s sindikati napeti, vlada pa verje-
tno zaradi javnofinančne stiske
ne bo mogla narediti prav veliko
za obljubljeno razbremenitev
gospodarstva.Tudi sam GZS si
je nakopičil velike izgube, na
upravnem odboru so že napove-
dali tudi odpuščanje strokovnih
sodelavcev, kar bo verjetno ena
izmed prvih potez, ki jih bo mo-
ral povleči novi predsednik. •



ČLANI GZS ZAPOSLENI V GZS POSLOVANJE GZS
► število gospodarskih družb ► število zaposlenih v strokovnih službah ► v mio EUR
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► Zakon o gospodarskih zbornicah, kije uvedel prostovoljno članstvo, je bil sprejet junija 2006. Rok za
uveljavitev prostovoljnega članstva je bil pet mesecev. Sledili so osip članstva, posledično krčenje prihod-
kov in kadrovsko krčenje aparata GZS. Zdajšnje število članov pomeni 60 odstotkov vseh zaposlenih v
gospodarstvu.

StOJa II BJnderje od leta 2008 direk-
tor in večinski lastnik (51,7 odstotka) hrastnl-
škega podjetja Sinet, ki se ukvarja s standardi
varnosti oziroma izvaja od meritev hrupa v
okolju, varovanja do varstva pri delu. Podjetje,
ki ima status invalidskega podjetja In je nastalo
kot podjetje Steklarne Hrastnik v času, ko ji je
direktoroval Binder, je lani prihodke iz prodaje
povečalo za 15 odstotkov, na 3,1 milijona evrov,
leto pa je končalo z ničlo in 1,2 milijona evrov
finančnih in poslovnih obveznosti. Binder je sicer
vrsto let, od leta 1980, služboval v Steklarni Hra-
stnik, od leta 1992 do 2005 je bil njen generalni
direktor. Je tudi državni svetnik (član interesne
skupine delodajalcev) ter član upravnega odbora
GZS in ekonomsko-socialnegasveta.
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Andrej Mate je predsednik uprav-
nega odbora Inlesa in njegov solastnik. Vodenje
podjetja je prevzel leta 1998, ko je zaradi velikih
težav nad njim bedel Srd. Inies proizvaja in pod
lastno blagovno znamko prodaja stavbno po-
hištvo iz lesa, plastike in aluminija, več kot 80
odstotkov prihodkov ustvari z izvozom, največji
trg je Nemčija. Skupaj z invalidskim podjetjem
ima Inles 480 zaposlenih. Kljub krizi jim gre kar
dobro. Lani so se jim prihodki zmanjšali za pet
odstotkov, za letos pa vse kaže, da bodo prese-
gli letni načrt. Ta predvideva desetodstotno rast.



I Ali ste član katere od političnih strank oziroma ali ste kdaj kandidirali na listi katere od političnih strank? Ali naj bo predsednik GZS politična oseba?

»■»Nisem ne član ne simpatizer nobene politič-
ne stranke. Nisem niti nikoli kandidiral na listi
političnih strank. Da, predsednik GZS mora biti
apolitična oseba, saj so člani GZS lahko tudi poli-
tično opredeljeni.

►►Nikoli nisem bil član nobene stranke in ni-
sem kandidiral na nobeni listi. Predsednik GZS
mora biti apolitičen.

Kaj mislite o ravnanju Hilde Tovšak v Vegradu? Kako bi GZS lahko pomagal pri reševanju takih težav?
•»► Nj eno ravnanje obsojam. A GZS se ne more
vtikati v ta primer, razen da obsodi takšno rav-
nanje uprave. Vegrad je namreč gospodarska
družba, ki ima svoje lastnike in organe, kot sta
skupščina in nadzorni svet.

►►Ravnanje Hilde Tovšak je neprimerno. Ne
vem, kaj so delali lastniki, saj je dve leti cela Slo-
venija vedela, kaj se tam dogaja, pa se niso od-
zvali. GZS tu ne more nič, razen da se opredeli.
Naloga GZS je, da pomaga ustvarjati pogoje, da
se take stvari ne bi mogle dogajati.

I Kaj bi bilo treba storiti za rešitev neplačevanja in nelikvidnosti v Sloveniji?
le s kupci, ki lahko plačujejo, si-

cer pa natančneje izvajati zakonodajo s tega
področja.

►►Država bi morala konjunkturo spodbuditi z
naložbami. Podjetja bi se morala prestrukturi-
rati ali zmanjšati obseg poslovanja ter delati le
za tiste, ki plačujejo. Banke bi morale podpreti
projekte, ki bi omogočili prestrukturiranje in so
ekonomsko upravičeni.

[Kakšen je vaš pogled na problematiko kartelnega dogovarjanja gradbenih cen?
►►Kartelno dogovarjanje pojavno dostopnih
podatkih ni težava le v gradbeništvu. Je pa to
hud prekršek, ki se in bi se moral preganjati tudi
po zakonu.

►►Vprašanje kartelnega dogovarjanja bi bilo re-
šeno takoj, ko bi v Slovenijo spustili tujo konku-
renco. Druga pomembna težava pri gradbenikih
je dvigovanje cen projektov z aneksi, kar je delo-
ma omogočal naročnik, saj so državne oziroma
javne službe slabo pripravile projekte.

[Kako bi opredelili vaš največji podjetniški dosežek?
►►Izgradnja nove tovarne za proizvodnjo ste-

klene embalaže v Hrastniku, kije bila največja
investicija v industriji v Republiki Sloveniji v letu
2005.

►►Sanacija Inlesa. Prevzel sem ga leta 1998, ko
je bil zrel za stečaj. Skupaj s sodelavci smo ga
uspešno sanirali. Stavbno pohištvo prodajamo v
višjem cenovnem razredu pod lastno blagovno
znamko, smo dobro pozicionirani predvsem v
Evropi, že osem let poslujemo z dobičkom in
tudi krizo uspešno premagujemo, čeprav smo
vezani na gradbeništvo.

I Ali ste za obvezno ali prostovoljno članstvo v GZS?
"•^Sem za obvezno članstvo - a s prostovolj-
no izbiro ene izmed zbornic (GZS, Trgovinske
zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije...).

►► Sem za enakopravno članstvo v vseh zbor-
nicah, torej ali vsi obvezno članstvo ali vsi pro-
stovoljno. Da ima le GZS prostovoljno članstvo,
je bila politična odločitev. Če bom izvoljen za
predsednika, bo ena izmed mojih prvih nalog, da
dosežemo, da tudi država sofinancira zbornico,
sai tudi ona UDorablia storitve GZS.



VaSiHj PreŠem je zaposlen je v hol-
dingu Slovenska industrija jekla (SIJ) kot izvršni
direktor za strategijo, naložbe in raziskovalno-
razvojno dejavnost. Rojen je 4. julija 1947 v Ma-
riboru. Je doktor znanosti in od leta 1992 tudi
izredni profesor na metalurškem oddelku FNT.
Delovno pot je začel leta 1971 kot raziskovalec
na Metalurškem inštitutu v Ljubljani. Leta 1991
je postal član uprave Holdinga Slovenske žele-
zarne, od leta 1998 do 2007 je bil glavni direk-
tor železarne Acroni in od takrat je na zdajšnjem
delovnem mestu. Leta 2007 je prejel nagrado
GZS za izjemne gospodarske dosežke.

BOŠtjan Sif rar je lastnik in direktor
družbe Šibo G. Ta izdeluje zapiralno embalažo,
predvsem zaporke za zobno kremo in farmacijo,
med pomembnimi kupčije tudi multinacionalka
GSK. Podjetje je prevzel od očeta leta 1993 in
ga močno razširil. Družba vsako leto povečuje
prihodke, kljub krizi jih je tudi lani, in to za 39
odstotkov. Danes imajo 200 zaposlenih in letos
pričakujejo 24 milijonov evrov prihodkov, EBITDA
bo letos 20,5 odstotka, bruto dodana vrednost
na zaposlenega pa 50 tisoč evrov.

| Ali ste član katere od političnih strank oziroma ali ste kdaj kandidirali na listi katere od političnih strank? Ali naj bo predsednik GZS politična oseba?

►► Kot uspešnega gospodarstvenika me je
stranka Zares povabila, da sem kandidiral za vo-
litve v državni zbor leta 2008. To je bila drago-
cena izkušnja, čeprav nisem politik. Menim, da
mora biti GZS, s tem pa tudi njegov predsednik,
do politike nevtralen. Gospodarstvo ne živi na
luni, je odvisno od politike in politika od njega.
Zato bi bilo iluzomo pričakovati, da GZS ne bi
kar najbolje sodeloval tudi s strankami.

►►Nisem bil in nisem član nobene politične
stranke. Predsednik GZS mora biti politično ne-
odvisen, ker je najvišji predstavnik zbornice, kije
tudi politično neodvisna.

Kaj mislite o ravnanju Hilde Tovšak v Vegradu? Kako bi GZS lahko pomagal pri reševanju takih težav?

►► Dejanj take vrste ne odobravam, zame so le
sebični poskus ohranitve lastništva in koristi po-
sameznikov. GZS mora takšna dejanja obsojati.
Kako pa naj ukrepa, je pa že drugačno vprašanje- saj niti država s 30 odstotki lastništva ne mo-
re uveljaviti hitre in razumne rešitve »zavožene-
ga« podjetja.

►► Ravno na primeru dogajanja v Vegradu
lahko ugotovimo, da bi morali odločneje stopiti
v bran pravne države, da bi delovala tako, da se
kaj takega ne bi moglo zgoditi oziroma da bi to
preprečili. Ekonomski strokovnjaki in analitiki
pa naj dajo stališče, ali gre posel naprej ali ne in
seveda, kdo bo novi vodja.

I Kaj bi bilo treba storiti za rešitev neplačevanja in nelikvidnosti v Sloveniji?

►►V svojem programu sem poudaril predvsem
boljše sodelovanje finančnega in realnega sek-
torja, bank in podjetij, iskanje vseh direktnih
poti pri tem, tudi novih rešitev. To mora biti ena
izmed prvih nalog delovanja GZS v prihodnjem
obdobju, saj gre za sistemsko vprašanje.

►►Pri reševanju neplačevanja bi lahko znova
pogledali delo pristojnih organov, da bi bile za-
ščite pred neplačevanjem kakovostnejše oziro-
ma izvršbe hitrejše in učinkovitejše. Ne odobra-
vam fizičnega izsiljevanja, ki smo mu bili priča
v preteklosti, ampak menim, da mora v pravni
državi delovati učinkovita pravna pot.



I Kakšen je vaš pogled na problematiko kartelnega dogovarjanja gradbenih cen?
►►Menim, da so to vsekakor nedopustna de-
janja, in samo kot primer naj navedem, da v
okviru Eurofera - združenja proizvajalcev jekla
v EU - poznam primere več 100 milijonov evrov
»težkih« kazni za tiste proizvajalce,ki so jim
dokazali kartelno dogovarjanje cen.

►►O kartelnem dogovarjanju gradbenih cen ne
moremo govoriti, dokler to ni dokazano. V pri-
meru, da pa bi seveda res šlo za kartelno dogo-
varjanje, je treba slediti zakonodaji in zadostiti
roki pravice.

I Kako bi opredelili vaš največji podjetniški dosežek?
►►Preobrazba in sanacija vseh treh slovenskih
jeklam (ki so bile nekdaj v zelo slabem stanju) v
modema podjetja z visoko dodano vrednostjo in
znanji, usmerjena v kakovost ne količine, z več kot
80-odstotno prodajo na najzahtevnejše svetovne
trge; kot član uprave Slovenske industrije jekla pa
sem ob tem 10 let tudi direktno vodil Acroni - od
podjetja v globoki izgubi v dobičkonosno, uspešno
podjetje s perspektivo in jasnimi vizijami.

►►Ostati zvest svoji osnovni dejavnosti, postati
prek 90-odstotni izvoznik tudi zunaj EU, imeti
za partnerje največje farmacevtske konceme
in dosegati več kot 50 tisoč evrov dodane vre-
dnosti. S tem smo ustvarili podjetje, v katerem
zadovoljni zaposleni proizvajajo visokokakovo-
stne izdelke z visoko dodano vrednostjo za naše
dolgoletne zveste kupce.

|AH ste za obvezno ali prostovoljno članstvo v GZS?
►► Kar je, je. Treba je živeti s tem, kar imamo- to je prostovoljno članstvo. Moti pa me, da
ne veljajo enaka načela, zakoni in bremena za
vse zbornice (mislim na zbornice, ki združujejo
podjetja in podjetnike), saj jih to postavlja v ne-
enakopraven položaj. Ali so vsi obvezni ali pa vsi
prostovoljni, brez protežiranja, da se vidi, kolike?
je koga v hlačah. Ne verjamem v zbornico »sa-
mo velikih« ali pa »samo malih«.

►►Članstvo v GZS bi bilo lahko po vzoru na
primer Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
obvezno, vendar pa pri tem nujno dodamo mo-
žnost prostovoljne odločitve, kateri zbornici bi
podjetje plačevalo članarino. Zbornice namreč
opravljajo svoje delo in imajo pri tem rezultate,
ki so jih deležna vsa podjetja, torej tudi tista, ki
članarine ne plačujejo, delo pa je bilo plačano le
od podjetij članov - plačnikov.


