
Izredna skupščina gospodarske zbornice

Med prednostnimi nalogami sestanek
z ministrico za gospodarstvo - Urediti želi članstvo
Ljubljana - Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na izredni
seji za novega predsednika zbornice izvolila direktorja družbe Sinet in dol-
goletnega direktorja Steklarne Hrastnik Stojana Binderja. Na Jej funkciji bo
zamenjal Zdenka Pavčka, ki je s položaja odstopil po številnih očitkih, da
podjetja iz Skupine Viator & Vektor, ki jo vodi, ne plačujejo prispevkov za
svoje delavce in da GZS dolgujejo članarino.

Stojan Binder je po skupščini
novinarjem povedal, da se bo naj-
prej sestal z vodstvom GZS, da bi
lahko čim prej začeli uresničevati
naloge, ki jih je predstavil v svojem
programu: urejanje delitvene bi-
lance premoženja med gospodar-
sko in trgovinsko zbornico, redefi-
niranje odnosov med GZS in ob-
močnimi zbornicami ter ureditev
članstva, ki je postalo neobvezno
leta 2006 s sprejetjem zakona o go-
spodarskih zbornicah.

Na vprašanje, kako se bo izognil
napakam svojega predhodnika, je
odgovoril, da delavci v njegovem
podjetju niso bili nikoli v situaciji,
ko ne bi dobili plač oziroma Sinet
zanje ne bi plačal prispevkov. Zani-
kal je tudi očitke v medijih, da se je
okoristil s prodajo počitniškega do-
ma Beli Križ, ki je bil v lasti Steklar-
ne Hrastnik, in da je za kratek čas
ustanovil invalidsko podjetje Ste-
klarne (današnji Sinet) le zato, da bi
Steklarna dobila državna sredstva.

Med prednostnimi nalogami je
novi predsednik GZS poudaril čim-
prejšnji sestanek z ministrico za go-
spodarstvo Darjo Radič, s katero bi
se rad dogovoril, »kako v partner-
skem odnosu z vlado reševati go-
spodarske težave, kot so nelikvi-
dnost, vprašanje konkurenčnosti in
obremenjenosti gospodarstva«, če-
prav se zaveda, da v osmih mesecih,
kolikor bo trajal njegov mandat do
izteka sedanje skupščine GZS, ne
bo mogel narediti čudeža.

Kar zadeva socialni dialog, je
izrazil upanje, da mu bodo pomaga-
le izkušnje, ki jih ima kot član eko-

nomsko-socialnega sveta (ESS) in
kot nekdanji predsednik združenja
delodajalcev. »Moj prvi cilj je bil ve-
dno delovati tako, da ni bilo štraj-
kov,« je povedal. V svojem progra-
mu se je tudi zavzel, da bi imela GZS
v Bruslju in v drugih strateško po-
membnih državah svoje predstav-
nike, ki bi lobirali za slovenske go-
spodarske interese.

Generalni direktor GZS Samo
Hribar Milic je po skupščini dejal,
da je zadovoljen z izborom novega
predsednika in da verjame, da bo z
njim lahko sodeloval. »Veselim se
tudi, da bo zapihal nov veter, ki bo
zbornici omogočil, da bo delovala
politično bolj nevtralno.« O svojem
predhodniku Zdenku Pavčku pa
meni, da je v tako velikih težavah,
da je odveč vsakršen komentar: »Ti-
stega, ki gre navzdol, ni treba še do-
datno spotikati.«

Z novim predsednikom GZS je
zadovoljen tudi predsednik skup-
ščine zbornice Uroš Slavinec: »Ker
se bojim, da prihaja nov val krize in
da gospodarskim težavam v Slove-
niji še ni videti konca, je pomemb-
no, da je na čelu GZS človek dialo-
ga.« Pomembno se mu zdi tudi, da
ima Binder kot član ESS izkušnje v
pogajanjih s sindikati.

Za položaj predsednika GZS so se
poleg Binderja potegovali še trije
kandidati: Andrej Mate, predse-
dnik upravnega odbora Inlesa, Va-
silij Prešern, izvršni direktor hol-
dinga Slovenske industrije jekla, in
Boštjan Šifrar, lastnik in direktor
družbe Šibo G.
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