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Ljubljana, 5. decembra 2013 
 
Predsednica Vlade RS, mag. Alenka Bratušek 
Predsednik ZSSS, mag. Dušan Semolič 
Predsednik UO Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, Branko Meh 
 
 
Odgovor na odprto pismo ZSSS predsednici Vlade RS ter Gospodarski zbornici 

Slovenije in Obrtno podjetniški zbornici Slovenije: 

 

Končajmo že enkrat z demagoškim blatenjem! 
 
Spoštovani. 
 
Izvoz slovenskega gospodarstva je po deležu v BDP 11. najmočnejši v Evropski uniji 
oziroma 7. najmočnejši v območju evra. V tretjem četrtletju letos je kljub recesiji in 
slabim bonitetnim ocenam Slovenije realno zrasel za 4,9 odstotka, kar je največ v 
zadnjih dveh letih. Slovenci smo na 23. mestu na svetu po številu patentov na milijon 
prebivalcev, k čemur veliko prispeva slovensko gospodarstvo. Na lestvici Doing 
Business smo kljub izjemno neugodnim trendom zaradi splošnih razmer v državi 
vendarle še ohranili prednost pred Slovaško, Češko, Madžarsko in drugimi regionalnimi 
tekmeci za tuje investicije.  
 
Turizem, ki je kljub finančnim težavam in neugodnemu poročanju o Sloveniji v svetu 
toliko vitalen, da je bilo število prenočitev tujih gostov do avgusta letos za 3 odstotke 
višje kot lani v istem času. Kljub dolgi recesiji in prezadolženosti gospodarstva se 
nekatere industrijske in druge panoge uspešno postavljajo po robu krizi in za 
gospodarstvo neugodnim ukrepom. V proizvodnji kemikalij, kovin, kovinskih izdelkov, 
električnih naprav ter popravil in montaže strojev letos celo beležimo rahlo rast 
proizvodnje. V proizvodnji živil in pijač, papirja, kemikalij, kovinskih izdelkov in 
popravil in montaže strojev beležimo rahlo rast prodaje. V proizvodnji farmacevtskih 
surovin in preparatov, kovin, drugih vozil in plovil ter popravil in montaže strojev so 
celo povečali število zaposlenih. 
 
Spoštovani gospod Semolič. 
 
To so nekateri podatki, ki kljub hudim posledicam pohlepne privatizacije, politične 
korupcije, napačne ekonomske politike, pa tudi blokade nujno potrebnih reform in 
demagoških izjav, ki povzročajo dodatno škodo, vzbujajo optimizem in kažejo, kako se 
je treba boriti proti krizi. V večini slovenskih podjetij se vodstva skupaj z zaposlenimi 
vsak dan borijo za boljše rezultate ali preživetje na trgu. S tem se borijo tudi za delovna 
mesta. 
 
Zato v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) z velikim obžalovanjem in ogorčenjem 
sprejemamo vnovično stigmatizacijo celotnega slovenskega gospodarstva, ki veje iz 
vašega pisma z dne 3. decembra 2013, objavljenem tudi na uradni spletni strani ZSSS 
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(http://www.sindikat-
zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1104:odprto-pismo-
predsednici-vlade-ter-gospodarski-zbornici-slovenije-in-obrtno-podjetniki-zbornici-
slovenije-in-sedaj-bi-e-gospodarsko-ministrstvo-vodili&catid=2:aktualno&Itemid=65).  
 
V njem ste med drugim zapisali: "Saj načeloma ne nasprotujemo, da bi nov minister 
oziroma ministrica prihajala iz gospodarstva. A to gospodarstvo mora biti kredibilno in 
transparentno. Kar je skorajda zadnja reč, na katero pomislimo ob slovenskem 
gospodarstvu."  
 
Ni prvič v zadnjem času, da v ZSSS kar povprek stigmatizirate celotno slovensko 
gospodarstvo. Poleti ste pobudo enega samega menedžerja o ukinitvi minimalne plače v 
uradnem javnem odzivu pripisali celotnemu gospodarstvu. Pa čeprav tega ni podprla 
niti ena delodajalska organizacija. Predstavnica GZS je na dan izjave v Odmevih jasno 
demantirala, da bi bilo takšno tudi stališče GZS. 
 
Zdaj ste znova storili povsem isto. 
 
Naj nam bo dovoljeno najprej ponazoriti nekaj dejstev: 

1. Pobuda, da bi mesto ministrice za gospodarski razvoj in tehnologijo prevzela 
izvršna direktorica GZS Alenka Avberšek, ni prišla iz GZS. Res pa je, da ima 
Alenka Avberšek zaradi svojih izkušenj in dolgoletnega dela na področju 
gospodarstva našo podporo, če do kandidature pride. To smo tudi javno 
povedali. Ne drži torej, da je Alenko Avberšek za to mesto prvotno predlagala 
GZS. 

2. GZS je zlasti v zadnjih letih nenehno in odločno zahtevala in podpirala boj proti 
gospodarskemu kriminalu in korupciji, to je boj za pravno državo. Ne samo, da 
smo zahtevali odločne korake organov pregona in pravosodja zoper tiste 
menedžerje, ki so si na nezakonit način želeli okoristiti v privatizacijskih in 
podobnih zgodbah, ampak zahtevamo tudi oster boj zoper veriženje podjetij in 
dolgov, zoper sivo ekonomijo itn. O tem pričajo številne javne izjave, 
komentarji in stališča GZS. 

3. Skupaj z Ekonomsko fakulteto, Združenjem Manager in Združenjem 
nadzornikov smo letos pristopili k pripravi sodobnih smernic korporativne 
integritete, ki bodo objavljene po novem letu. Prav ta teden je Upravni odbor 
GZS soglasno podprl osnutek smernic kot podlago za njihovo končno besedilo. 
S tem želimo dodatno prispevati k uveljavitvi visokih etičnih meril v slovenskih 
gospodarskih družbah.   

4. GZS prav gotovo vidi glavno gonilo razvoja v višji dodani vrednosti, zato smo 
se tako proaktivno vključili v pripravo strategije pametne specializacije. V naših 
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 in skupnemu dokumentu šestih gospodarskih 
organizacij z imenom Kisik za gospodarstvo je še več predlogov ukrepov, ki 
stremijo k višji dodani vrednosti. Zato je očitek ZSSS v omenjenem dopisu, 
namreč da slovensko gospodarstvo "namesto povečevanja dodane vrednosti vidi 
zgolj zniževanje stroškov dela in deregulacijo trga dela", nedvomno namerno 
zavajajoč. Kdor celostno prebere vse tri uradne dokumente, to takoj opazi.  

 
Parcialnega povzemanja naših stališč oziroma predlogov iz konteksta in vnovičnega 
navajanja imen obsojenih bivših direktorjev v korelaciji z GZS in celo s celotnim 
gospodarstvom ne moremo razumeti drugače kot grobo demagogijo in poskus grobe 



 

str. 3 

diskreditacije. V vašem pismu omenjeni direktorji so bili nagrajeni v času, ko GZS ni 
imela informacij o kazenskih postopkih zaradi njihovih dejanj. Poleg tega gre za štiri 
imena - od 323 direktorjev, kolikor jih je GZS nagradila od leta 1969! 
 
Prav je, da sindikati in druge slovenske javnosti, vključno z gospodarsko, zelo kritično 
prežijo na vse nepravilnosti, ki so se dogajale v preteklosti in tudi danes. Prav je, da so 
kritične tudi do takšnih nagrajencev in delovanja gospodarskih organizacij na različnih 
področjih. Ni pa zaradi nekaj imen korektno diskreditirati celotnega gospodarstva in 
celotne GZS. Ob vseh nagrajevanjih po svetu se namreč dogaja, da po določenem času 
javnost zaradi naknadno znanih informacij upravičeno kritično obravnava posamezne 
nagrajence. Celo ob Nobelovih nagradah se kaj takšnega zgodi.  
 
Vsak dan bo več državljanom Slovenije bolj jasno, da neprestano demagoško 
ponavljanje takšnih trditev in neupravičeno stigmatiziranje v povezavi s splošno, 
predvsem zdajšnjo vlogo GZS, nima prav nobenega smisla. Razen morda, če boste v 
ZSSS še naprej verjeli, da tako najlažje oblatite in diskreditirati celotno gospodarstvo. 
Če je to res, potem lahko predlagate, da gospodarstvo in gospodarstvenike v Sloveniji 
kar ukinemo. Itak po vašem mnenju povzročajo samo škodo. 
 
Upamo, da je to zadnja takšna izjava ZSSS. Verjamemo namreč, da Slovenija v temu 
hipu nujno potrebuje spremembe. Lahko bi temu dejali tudi nova reformacija. Za 
spremembe pa je nujen konstruktiven, učinkovit in strpen dialog. Kdor tega ni 
sposoben, bo najbolj odgovoren za kruto prihodnost, ki nas žal čaka, če se ne bomo 
znali pogovarjati drugače. 
 
Žalostno je, da moramo tratiti energijo in čas za takšne dopise. 
 
   
S spoštovanjem,  
 
 
Mag. Samo Hribar Milič 
Predsednik GZS 


