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Dolgoročno štejeta  
znanje in delo
Dejstvo, da je menedžerka ženska, je eden od 
dejavnikov, ki lahko pri stikih s potencialnimi 
partnerji vpliva na prvi vtis,  dolgoročno pa šteje 
to, kar oseba naredi.

»Na splošno nimam občutka, da se moram v 
poslovnem svetu kot menedžerka bolj dokazovati 
kot moški kolegi, vendar pa je to seveda odvisno 
od situacije in v veliki meri tudi kulturnega okolja, 
v katerem posluješ. Večkrat sem se morala celo 
bolj dokazovati pri svojem tehničnem delu kot 
pa pri vodstvenem,« nam je o svojih izkušnjah na 
vodstvenem mestu povedala Maja Bračić Lotrič, 
direktorica podjetja Iskra Impuls, ki združuje 
strokovnjake za projektiranje, vodenje in izvedbo 
najzahtevnejših projektov s področij logistike, 
hidromehanske opreme in izdelave dvigal velikih 
nosilnosti. Podjetje deluje tako v Evropi kot tudi v 
nekaterih državah Azije in Afrike.

Prihodnost naj pripada sposobnim
»Dejstvo, da si ženska, je prav gotovo eden 

od dejavnikov, ki lahko pri stikih s potencialnimi 
partnerji vpliva na prvi vtis,« še svoja opažanja 
razkrije sogovornica. 

»Ampak dolgoročno šteje to, kar si naredil, saj 
poslovni partnerji znajo ceniti korekten odnos in 
dobro opravljeno delo. Z leti oziroma izkušnjami 
v izvedenih projektih sem tudi spoznala, da je biti 
ženska včasih pri vodenju prednost. No, včasih pa 
te to peha v notranje stiske, saj na določene stvari 
ženske le gledamo nekoliko drugače kot moški. 
Ključno je, da znaš oceniti, kje so meje, kolikšno 
mero razumevanja si pri vodenju lahko privoščiš in 
kakšno učinkovitost lahko dolgoročno pričakuješ. 
Glede na vse večjo prisotnost žensk na vodstvenih 
položajih sem že naletela tudi na vprašanje, ali 
prihodnost vodenja pripada ženskam. Jaz upam, 
da pripada sposobnim,« še pove direktorica Iskra 
Impuls, ki svoje vloge ne vidi samo v delegiranju 
in kontroli nalog, ampak predvsem v pomoči in 
svetovanju pri delu. Zelo ceni samostojnost in 
samoiniciativnost, saj lahko le na ta način v podjetju 
pridejo do novih idej in rešitev. Rada bi vzpostavila 
podjetno ozračje, kjer napake in vprašanje niso 
tabu in kjer sodelavci cenijo drug drugega.

Vodja mora znati motivirati sodelavce
Za Majo Bračić Lotrič je vodenje uspešno predvsem 

takrat, ko prinaša dolgoročno stabilnost tako v struk-
turi podjetja kot pri pridobivanju poslov. Misli, da to v 
Iskri Impuls dosegajo, ampak pravi rezultati uspeš-
nosti se bodo pokazali šele kasneje. »Smo projektivno 
podjetje in naša glavna vrednost je v znanju, ki ga 
imajo ljudje in delo z ljudmi je zato ključno. Moja 
naloga je, da najdem način, kako jih motivirati za 
izpopolnjevanje znanja in jim dati pogum, da si upajo 
ugrizniti tudi v težje probleme, in da jih ni strah odgo-
vornosti, ki jo prinašajo odločitve.«

Ključne vrednote so znanje, pripravljenost  
na učenje in delo

Sogovornico smo še vprašali na kakšnih vredno-
tah temelji njeno delo in kako jih prenašati na svoje 
podrejene. »Pri vrednotah, ki se mi zdijo pomembne, 
se težko izognem stereotipnemu odgovoru: znanje 
in delo, je tisto, kar največ šteje. Seveda pričakujem 
neko osnovno znanje od mladih, ki pridejo delat 
k nam, hkrati pa se zavedam, da pri našem delu 
potrebujemo zelo specifična znanja, in da naši 
novi sodelavci lahko to potrebno znanje pridobijo 
le z delom na projektih. Verjamem, da predvsem 
raznolikost in zahtevnost dela mojim sodelavcem, 
predvsem novim, nudi dovolj veliko motivacijo za 
učenje in kreativno razmišljanje.«

»Večkrat sem se morala celo bolj dokazovati pri svojem 
tehničnem delu kot pa pri vodstvenem,« pravi  Maja 
Bračić Lotrič, direktorica podjetja Iskra Impuls.
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Dosežek

Prebrali ste jih že 250  
Revija Glas gospodarstva se lahko pohvali s posebnim dosežkom.
Barbara Perko

Julija 1994 je izšla prva številka revije Glas gospo-
darstva, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica 
Slovenije. Prva številka je začrtala pot, ki jo je revija 
prehodila v 24 letih – svojim bralcem ponuditi 
aktualne informacije, opozarjati na problematična 
področja, dati nasvete in še več. 

Že v prvem letu izhajanja je sledilo še pet številk 
revije. V nadaljevanju je nato izšlo med 10 in 12 številk 
letno. Med leti 2011 in 2015 se je njihovo število prepo-
lovilo. V letu 2016 pa je revija dobila nov zagon. Število 
izdaj se je spet dvignilo nad 10 letno. Vsako leto izidejo 
tri številke t. i. plus, kar pomeni, da jih sestavlja pose-
ben del, ki ga pripravi Analitika GZS. Tako številko tudi 
tokrat držite v rokah. V posebni rubriki GG Svetovalec 
pa svoje nasvete o različnih temah ponujajo priznani 
strokovnjaki.

Poleg rednih številk revije Glas gospodarstva 
uredništvo pripravlja tudi posebne panožne številke. 
Med njimi so tako posebne številke Energija, Gradnje, 
Transport, Top industrija in Digitalizacija. 

Jeseni 2016 je prvič izšla tudi revija Discover 
Slovenia – Feel the Brand, namenjena tujemu trgu. V 

njej je predstavljeno najboljše, kar slovensko gospo-
darstvo ponuja. Reviji, ki je namenjena vsem trgom, 
so sledile še posebne izdaje, namenjene posameznim 
za slovensko gospodarstvo pomembnim trgom, kot 
so Nemčija, Avstrija, Rusija, Bližnji vzhod, Italija, 
Jugovzhodna Evropa, Francija in države Beneluksa. 

Kaj sledi v naslednjih 250?
»Glas gospodarstva bo izšel tudi dvestoenainpetde-
setič. In še naprej ga bodo tudi v prihodnje spremljale 
posebne izdaje, v katerih bomo predstavljali utrip 
slovenskega gospodarstva. Čeprav se oblike komuni-
ciranja spreminjajo in vse bolj prevladujejo digitalni 
načini, bo Glas gospodarstva kot revija še naprej 
redno prihajal na mize podjetnikov in menedžerjev. 
Z informacijami, komentarji, analizami in predstavit-
vami bo krepil zavest, da je gospodarstvo v Sloveniji 
vitalno in ambiciozno, gospodarska zbornica pa 
njegov verodostojen in zanesljiv predstavnik,« 
obljublja odgovorni urednik revije Samo Hribar 
Milič. gg
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Promocja Slovenil'e - v svet s
premišlJeno uskla enostjo 

Ne bi bilo lepo, če bi vladi za 
nazaj z velikim pompom očitali, 
da je premalo vedela, kako 
delati ... lahko pa se zbornica 
pohvali, da je že konec leta 
1991 predlagala ... ---- 8 

Bratislava, Budimpešta, Miinchen 
V enem tednu tri poslovne 

konference slovenskih gospo
dt1rs tvenikov v treh že doslej 
uspešnih "centrih" ----14 

Tokrat o pomembnih junij
skih predpisih, o virih financi
ranja za drobno gospodarstvo, 
o stališčih velikih (poslovnih)
sistemov ... ----- 12-13

Kako bomo v Sloveniji zmanj
ševali uporabo tistih snovi, ki 
nažirajo ozonski plašč našega 
planeta; nekaj predpisov že 
velja od začetka leta, za druge 
je časa še leto in pol -- 12-13 
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Maja so industrijska 
podjetja izdelala kar 12, 4 
odstotka več kot maja lani 

Pripravil: Joža Sadar 

I NDUSTRIJAJE V FAZI, KO 
se očitno premika i z  naj
globlje recesije. V primerjavi 
z letom 1993 je povJ?raševa
nje po industrijskih izdelkih 

večJe, saj so naročila v pov
prečju večja od lanskih. Glede 
na zmerno rast industrijskih 
cen to očitno za zdaj ni pov
zročalo izrazitejšega cenovnega 
pritiska. Na gibanja industrijske 
proizvodnje v prihodnjem ob
dobju bodo poleg povpraševa
nja vplivali tudi elementi, kot 
so plačilna sposobnost na do
macem trgu, obrestne mere za 
kratkoročn:> in rlolgoročna posojila ter gibanje deviznega te
čaja. 

Maja so bila konjunkturna 
gibanja v industrijskih panogah 
spet usodna, saj so industrijska 
podjega izdelala 12,4 odstotka 
več kot maja lani. V prvih petih 
mesecih letos je bil tako zaradi 
nadaljevanja pozitivnih trendov 
fizični obseg industrijske proiz
vodnje za 5,8 odstotka večji kot 

.. 

v primerljivem lanskem obdob
ju, kar je še več kot v štirime
sečnih primerjavah. K takšnim 
gibanjem je največ pripomogla 
rast v namenski skupini proiz
vodnje sredstev za delo ter v 
proizvodnji reprodukcijskega 
materiala, medtem ko smo v 
proizvodnji blaga za porabo 

HI DVIGNIL 
ODPorovAL 

�MAN 

-. < CII MESEC C) a: ... :E 

dosegali nekoliko nižje stopnje 
rasti. Industrijska podjetja, ki 
izdelujejo sredstva za delo, so v 
petih mesecih izdelala za 10,9 
odstotka več, proizvajalci repro
dukcijskega materiala 7, 1 od
stotka več, proizvajalci bla!f!: za 
porabo pa 4, 7· odstotka vec kot 
v enakem obdobju lani. 

Zaloge industrijskih izdelkov 
so se zmanjševale tudi maja. 
Prav tako se je v industrijskih 
podjetjih še naprej povečevala 
produktivnost. Maja je bila to 
posledica povečevanja proizvod
nje, saj se je zaposlenost v indu
strijskih panogah v maju celo 
rahlo povečala. • 

-----UVODNIK���--

Na stežaj odpiramo vrata v obe smeri 
-P-iš-e:_D_a _gm_ a_r_Š_us-te-,------
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. LOVENSKO GOSPODAR
stvo je plačalo največji davek, 
ker je bila prejšnja država 
neucinkovita in nesposobna 
in ker je razpadla. To se kaže 

predvsem v zmanjšanju gospo
darske aktivnosti (skoraj za štiri 
desetine) in v izgubi 237.000 
delovnih mest. 

V takšnih težavnih razmerah 
smo morali in še moramo oh
ranjati in utemeljevati gospodar
ski vidik samostojnosti. To je iz
jemno zahtevna naloga, ki ne
nehno terja uspešno tekoče po
slovanje za preživetje in hkrati 
programsko, tržno in lastninsko 
preoblikovanje. 

Gospodarstvo je bilo pri op
r�vljanju svoje zgodovinske na
loge uspešno. Za to imajo zaslu
ge vsi zaposleni, še posebej pa 
strokovnjaki in managerji . 

Za učinkovito in kakovostno 
uresničevanje svojih interesov 
pa mora imeti gospodarstvo tu
di svojo zbornico. Tako nas uči
jo civilizacijske izkušnje zadrtjih 
stoletij in sodobna praksa naj
bolj razvitih zahodnih držav . 

Tradicija zborničnega orga
niziranja na Slovenskem je dol
ga skoraj poldrugo stoletje. 

Zbornice so se nenehno prilaga
jale novim gospodarskim razme
ram. Tako smo tudi leta 1990 
dobili zakonsko rešitev, ki je po
vsem J?rimerljiva z zahodnimi 
tržnimi gospodarstvi. 

Nova oblast si je ne glede na 
to od vsega začetka prizadevala 
za spremembe zbornične orga
niziranosti. To hotenje pa ni ni
koli preseglo poskusa zelo ab
straktne politicne ambicije. Pri
zadevanja v tej smeri se nadalju
jejo in dovolj verjetno je, da bo
mo prihodnje leto dobili nov 
zakon. 

Seveda pa bi bilo nesmiselno 
zanikati vsakršno potrebo po 
spremembah. Imamo svojo dr
žavo, živimo v razmerah več
strankarske parlamentarne de
mokracije, gradimo nov sistem 
tržnega gospodarstva in ajemu 
prilagojene gospodarske poli
tike "in dobivamo novo lastnin
sko strukturo. 

Vse te in dmge novosti terja
jo tudi spremembe v organizira
nosti in delu gospodarske zbor
nice. Še posebej pomembno je, 
da ima nova gospodarska struk
tura kar 28.000 poslovno aktiv
nih gospodarskih osebkov. 

V Gospodarski zbornici Slo
venije ne čakamo na novi zakon. 

Prek razvejenega sistema branž
nih in regijskih oblik združeva
nja in drugih oblik (podjetniki, 
izvozniki, velike firme itd.) smo 
tako rekoč soglasno oblikovali 
predloge za vsebinske in organi
zacijske spremembe. Verjame
mo, da jih bo upošteval tudi 
parlament. 

Zbornico moramo dosledno 
uveljavljati kot strokovno, ne
politično in infrastrukturno or
ganizacijo, ki bo iz optike inte
resov gospodarstva vodila nene
hen dialog z državo in sindikati. 
Hkrati pa mora svojim članom 
zagotavljati strokovno pomoč 
pri izvajanju poslovnih funkcu. 

Za uspešno uveljavitev takšne 
usmeritve je nujno izpolniti več 
po�ojev. Med najpomemb
nejsimi orodji je učinkovit pre
tok informactj, ki je ob številnem 
članstvu še posebej zahteven. 

Tu je torej temeljni odgovor 
na vprašanje, zakaj časopis GZS, 
časopis naših članov in za naše 
člane. Časopis, ki bo nadomestil 
zbornično prilogo v Gospodar
skem vestniku . 

Izkušnja nas uči, da člani 
premalo vedo o delu in storit
vah GZS, ki so jim na voljo. Zato 
vas bomo v tem časopisu ob
veščali o aktivnostih, ki jih iz-

vajamo na področju operativne 
podpore izvozu, seznanjali z 
rezultati analiz in napovedi gle
de domačega in tujega tržnega 
okolja, aktualnimi vprašanji gos
podarske zakonodaje in eko
nomske politike, s pravnimi in 
tržnimi nasveti ter z aktivnost
mi, ki jih razvijamo na področju. 
razvoJa, izobraževanja, kako
vos4 ekologije in vseh drugih. 

L.;asopis smo zasnovali tako, 
da bo na stežaj odprl vrata v obe 
smeri. Prosimo vas, da nam po
sredujete svoje poglede in pred
loge glede storitev GZS, stališč o 
gospodarski politiki in sistemu 
ter o vseh drugih gospodarskih 
vprašanjih. Tako bo zbornica tu
di prek tega časopisa črpala 
moč, za utemeljeno in učinkovi
to zastopanje interesov gospo· 
darstva. 

Vašim željam, interesom in 
predlogom bomo prilagajali 
tudi zasnovo časopisa. Časopisa, 
ki je, up�mo, dostojen, četudi 
ne razkosen. Financtrali ga bo
mo iz članarine. Izhajal bo pra
viloma v obsegu osem strani, 
izjemoma tudi več. Z .njim smo 
tvegali postaviti svoje delo na 
ogled. Pomagajte, da bomo sku
paj uspešni v korist slovenskega 
gospodarstva. • 
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16 »Nikoli ne sprejemam teze sindikatov o prihrankih v preteklosti«
 Intervju z Borisom Koprivnikarjem, ministrom za javno upravo

54 Top industrijskih 50
 Kdo so najmočnejša industrijska podjetja? Kaj pričakujejo v letu 2016?

84 V Londonu ga je nagradila svetovna vinska smetana
 Novi član GZS Jernej Frangež
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GRADNJE

10 Dela vedno več, ljudi premalo
Izzivi slovenskega gradbeništva

16 Infrastruktura pospešuje gospodarstvo
Država končno razume pomen stabilnega načrtovanja

74 Gradbinci z dobičkom
Sveža analiza panoge, 2017

Rast in optimizem

glas  
gospodarstva

»Čeprav se oblike 
komuniciranja 
spreminjajo in vse 
bolj prevladujejo 
digitalni načini, bo 
Glas gospodarstva 
kot revija še naprej 
redno prihajal na 
mize podjetnikov in 
menedžerjev.« 
 Samo Hribar Milič, 
odgovorni urednik  
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