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Nova zakonodaja sredi osemdesetih let je na široko odprla vrata podjetništvu in pojavila so se  številna vprašanja 
o tem, kako naj se podjetnik organizira, kako deluje, katere vrednote naj ohranja in kako naj se povezuje z 
oblastjo, da bo v tržnih razmerah uspešen, kakovosten, odličen. Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, 
ki je bilo v svojem delovanju vsa leta nekoliko pred prakso, je ocenilo, da poslovni ljudje v tem trenutku 
potrebujejo stičišče novih idej, prostor za srečevanja s strokovnjaki, razvojnimi institucijami in oblikovalci 
slovenske razvojne poti ter srečanja za spodbujanje sožitja gospodarstva z nepogrešljivimi sestavinami družbe 
kot so kultura, ekologija, tehnika, medicina, znanost in vse drugo, kar bogati življenje in omogoča trajnostni 
razvoj.  
 
Druženje na Otočcu se je najprej imenovalo Seminar o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 
zaostrenih gospodarskih razmerah ekonomistov in gospodarstvenikov Dolenjske in Bele krajine. Po svoji vsebini 
je sledilo dosežkom svetovne inovativnosti, povezovanju z Evropo in iskanju priložnosti za uspešen razvoj 
Slovenije, postopno pa so se vse bolj uveljavljale ideje o potovanju družbe v odličnost, ki bi s preseganjem 
standardov lahko bila najboljša identiteta Slovenije. Zaradi spoznanja, da je pot v odličnost posamezne ustanove 
vedno in nujno povezana tudi z odličnostjo države, se je druženje devet let pozneje preimenovalo v Forum 
odličnosti in mojstrstva Otočec in nadgradilo svojo vsebino s prizadevanji za oblikovanje »modela odličnosti 
Slovenije« ter  modela univerzalne odličnosti.   
 
Slovenija je prisluhnila zdaj že mednarodnemu Forumu odličnosti in mojstrstva Otočec na več načinov. 
Pobudniku druženja se je vsako leto pridružilo več organizatorjev Foruma, med drugimi troje ministrstev, dve 
univerzi, Slovenska fundacija za poslovno odličnost, Gospodarska zbornica in matična občina.  Idejo odličnosti 
so vzeli za svojo najvplivnejši  mediji. Posebno mesto pa je Forumu določil predsednik Državnega sveta, ki je 
ocenil, da je Forum pomembno prispeval k razumevanju odličnosti v Sloveniji in sprejetju potrebne  zakonodaje 
iz tega področja.     
 
Udeleženci smo imeli v tem druženju priložnost spoznati najbolj pronicljive zamisli, predloge pa tudi dejanja več 
kot sto trideset strokovnjakov, znanstvenikov, kulturnikov in politikov, ki so pomembno vplivali na razvoj 
slovenske družbe kot tudi na njen ugled v svetu. Imeli smo čast spoznati zamisli predsednika države, 
predsednika državnega zbora, predsednika državnega sveta in predsednika Vlade. Redno sta med nami 
predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predsednik Gospodarske zbornice, obiskal pa nas je 
tudi predsednik Javnega sklada RS za kulturno dejavnost.       
 
Letošnji Forum je poudaril, da seje nove ideje, misli in pobude, ki naj bi se uresničevale v globalnih in lokalnih 
projektih odličnosti, ker odličnost pač ne pozna meja. V tem duhu se je Forum začel s pomembnimi opozorili 
letošnjega prejemnika Velike nagrade odličnosti in mojstrstva pisatelj in svetovljana Borisa Pahorja, ki 
ugotavlja, da Slovenija v svojem razvoju premalo upošteva potrebe, želje in spodbude Slovencev po svetu in še 
vedno ni sprejela načela, da so Slovenija vsi, ki govorijo slovensko. Slovenija ne more doseči odličnosti ne da bi 
spremenila svoj koncept do Slovencev po svetu in razvila tako kulturo delovanja, ki bo zagotavlja spodobno 
življenje tudi njim. Odličnost ni vedno samo dobro, tudi diktatura lahko odlično deluje, toda ljudem prinaša zlo. 
Za lažje izogibanje slabemu ter preprečevanje slabim ljudem in njihovim idejam, da prevladujejo so potrebni 
forumi kot je otoški. Njegova glavna naloga naj bo spodbujanje dobrih odločitev za večino, za uveljavljanje idej 
miru in iskanje pametnih solucij v svetu, za prevladovanje odličnosti v dobrem.  
 
Ustvarjalec skulpture  s katero je Forum letos počastil nagrajenca, je bil kipar Stopar, ki je svojo umetnino v 
obliki ptice, ki nosi svet tudi obrazložil. Ptice so svobodna bitja, ki zaznavajo dogajanja  pod seboj. Veliki ljudje 
pa so tisti, ki pravilno in pravočasno zaznavajo tako dobro kot slabo okoli sebe, iz njih kot ptice poletijo med 
ljudi njihove ocene, nasveti in ideje. Ena od teh »ptic« je na primer opozorilo, da je za ohranitev lepe slovenščine 
potrebna večja skrb, več volje in več spoštovanja ne samo načeloma temveč tudi konkretno. Kipar Stopar meni, 
da bi računalničarji na primer lahko grdo tujko »afna« v elektronski pošti zamenjali z lepo slovensko besedo 
polžek ali polž in tako vsakodnevno elektronsko pošto večina Slovencev obogatili s slovenskim izrazom. 
Zanimivo, ideja se je prijemala mimo grede. Ko smo si udeleženci v času  poteka Foruma izmenjavali e-naslove, 
smo že navajali polžka namesto afne.     
 
Odličnost v znanosti 
 



V slovenski znanosti je po mnenju dr. Žekša, vse premalo odličnosti in nič ne kaže, da to koga skrbi. Lep primer 
je razpis Evropskega raziskovalnega sveta za financiranje odličnih znanstvenih raziskav mladih znanstvenikov. 
Povprečen projekt naj bi bil težak približno dva milijona evrov, kar bi nosilcu omogočalo postavitev lastnega 
laboratorija in lastne raziskovalne ekipe. Prijavilo se je iz 21 držav okoli 10000 raziskovalcev, izbranih pa je bilo 
300 zmagovalcev. Slovenskih doktorjev znanosti se je prijavilo malo, med finaliste in zmagovalce pa se ni 
uvrstil nihče, kar pomeni, da v mladi evropski znanstveni eliti nismo prisotni. Potrebna bi bila analiza vzrokov za 
ta neuspeh. Čeprav je iskanje izjemnosti tvegano početje brez garancije, pa bi Slovenija morala poskusiti 
oblikovati elitno skupino in jo podpreti v prizadevanjih. Ker se nam zdi, da smo vsi enaki ali, da bi vsaj morali 
biti enaki, ne uspevamo. Vsak bi moral izrabiti svoje specifične sposobnosti in postati odličen na področju, ki mu 
najbolj ustreza. Ta oseben razvoj odličnosti bi nakazoval različnosti kar pa ni nič slabega. Da ne znamo narediti 
odločilnega koraka v tej smeri nakazuje tudi primer v visokem šolstvu, kjer so vsi učitelji enaki s skoraj enakimi 
obveznostmi ter enako plačo. Zadovoljni so s statusom državnega uradnika. Zagotavlja jim stabilnost kar 
ocenjujemo za najpomembnejšo  vrednoto. Podobno je v drugih dejavnostih in to slabi našo ustvarjalnost. 
Potrebujemo široko osnovo dobrih znanstvenikov, da bo država pokrivala vsa področja znanosti in da bo iz njih 
nastajala elita znanstvenikov z izjemnimi znanstvenimi dosežki, je svoje videnje odličnosti v znanosti podal dr. 
Žekš 
 
O vrednotah univerzalne odličnosti v znanosti je na Forumu razmišljal tudi dr. Edvard Kobal in ugotovil, da je 
odličnost, ki jo dosegajo raziskovalci, lahko samo univerzalna oziroma globalna, ker znanost ne pozna političnih 
meja ali geografskih preprek, ki bi jo lahko omejile na nacionalni ali lokalni nivo. Potrebne pa so moralne in 
materialne spodbude konkretnega okolja s strani ustreznih institucij. Odličnost v znanosti dosegajo raziskovalci, 
ki trajno sledijo razvoju svoje stroke  in skladno s tem načrtujejo ter izvajajo raziskave, objavljajo rezultate 
svojih raziskav v znanstveni literaturi z visokim faktorjem vpliva, sodelujejo z drugimi uveljavljenimi oz. 
odličnimi raziskovalci in vključujejo mlade ljudi, zlasti študente in mlade doktorje znanosti v svoje raziskave. 
Glavna merila za uvrščanje med odlične pa ostajajo osebna inteligentnost, inovativnost, zmožnost za vrhunske 
raziskovalne dosežke in prožnost ter s tem sposobnost in zmožnost tekmovanja z drugimi. Odlikujejo se z 
obsežnim znanjem, ki ga znajo uporabljati pri reševanju večjega števila raziskovalnih problemov, izjemno pa 
tudi razvijejo veščine uporabe raziskovalnih metod, opreme in kombinacij rezultatov. Odličnik ima prednosti pri 
naročilih saj naročnik prevzema manjše tveganje, če bo naročil raziskavo pri njem. V Sloveniji trg idej še ne 
obstaja, ker raziskovalci in managerji še ne gradijo skupnih strategij za prodore na globalni trg. Trg 
raziskovalcev na Slovenskem mora najprej dobiti jasno opredeljene parametre     
 
Univerzalna odličnost 
 
Kje so viri univerzalne odličnosti in mojstrstva za doseganje optimuma v upravljanju družbe? Na to vprašanje je 
v svojem prispevki iskal odgovor dr. France Bučar, ki je že uvodoma ugotovil, da  zavest  in pojmovanje 
družbenih odnosov zaostajata za razvojem tehnoloških dosežkov. Tehnologija in tehnološka odličnost je 
utemeljena v odgovorih na probleme svata, ki jih ponuja pozitivistična paradigma, problemi sodobne družbe pa 
se vse bolj selijo na področja duhovne narave, predvsem na etična vprašanja, ki omogočajo odgovor za 
obvladovanje primanjkljaja, do katerega je privedel kvantitativni pristop k problemom sveta in na katerem 
temelji pozitivistična paradigma. Visoko razvita družba je praviloma tehnološko odlična zaradi znanja in 
usposobljenosti za doseganje in preseganje ravni delovanja in tekmovalnosti. Za tako družbo so značilni presežki 
najboljših, nenehno dopolnjevanje ciljev, tekmovalnost in maksimalno izkoriščanje znanja. Ne zanimajo jo 
vprašanja smisla in vzročnosti izven fizikalnih pojavov. Svet sprejema tak, kakršen je, ga proučuje, odkriva 
njegove zakonitosti, jih uporablja za spremembe in doseganje učinkov, ki izboljšujejo njegovo usodo. Ves razvoj 
proizvodnje, dviga življenjske ravni, zdravstva in drugega je rezultat tega znanstvenega pozitivizma. V načelu iz 
njega izhaja, da s svojim znanjem lahko človek do kraja spozna svet, do kraj razvozlja njegove skrivnosti  in ga 
obvladuje. Družbena moč postane novo božanstvo, bog, ki ga časti in se mu priklanja zlasti politika, gospoduje 
pa tudi na vseh drugih področjih od ekonomije do znanosti. Ta moč ne priznava etičnega sveta  Tekmovalnost in 
prizadevanje za odličnost brez etičnih meril, ki jih pozitivizem ne priznava, pa izpodkopuje temelje družbene 
integracije, ki sloni v prvi vrsti na etičnih načelih. Prizadevanja za odličnost in mojstrstvo samo v okviru 
pozitivistične paradigme, ki zanika in celo nasprotuje etičnim načelom pelje v družbeno dezintegracijo. 
Tehnološki odličnosti in tekmovalnosti se na današnji stopnji razvoja ni možno odpovedati, lahko pa v ta proces 
vstavimo dodatne sestavine iz etičnega sveta kot na primer razvijanje mednarodnega sodelovanja namesto 
uporabe vojaške moči. Toda sodelovanje sloni na poštenosti kot pogoju zaupanja in spoštovanju dane besede. 
Lastnosti, ki jih terja sodelovanje večinoma tudi niso področje odličnosti, ki bi bila rezultat tekmovalnosti in bi 
pomenila presežek nasproti tekmecem. Taka, tehnološka odličnost, je najpogostejše uporabljen pojem na 
področju gospodarstva, ne pelje vedno k sodelovanju, pogosto je celo ovira zanj, ker je posledica tekmovalnosti, 
tekmovalnost pa sloni na izločevanju. Zato družbena integracija, ki je nujna za obstoj in funkcionalnost družbe, 
ne more izhajati samo iz tehnološke odličnosti. Temeljiti mora tudi na lastnostih, ki zagotavljajo njeno 



stabilizacijo. Družba mora dosegati svojo sistemsko odličnost ne kot tekmovalno lastnost temveč kot svojo 
absolutnost. Če je na primer za sodelovanje sistemska lastnost poštenost je to kategorični imperativ, ker ne more 
biti eden bolj drugi pa manj pošten, si pošten ali pa nisi. Vrhunska tehnološka odličnost brez poštenosti vodi do 
družbenega razkroja in etičnega primanjkljaja. Če hoče družba dohiteti raven višje razvitih gospodarstev mora v 
ospredje postavljati vprašanje tehnološke odličnosti. Ko pa so doseženi sorazmerni uspehi je potrebno 
tehnološko odličnost uravnotežiti z lastnostmi sistemske odličnosti. V tehnološki odličnosti se nedvoumno 
postavlja tudi vprašanje meja, do kam lahko človek seže s svojo dejavnostjo. Svobodno tržno gospodarstvo je v 
svoji končni posledici  družbena ureditev, ki nima svojega naravnega končnega cilja ter  vodi v protislovja in 
družbeno razslojevanje. Posebnost tržnega tekmovanja je ne samo nagrajevanje odličnosti ampak tudi izločanje 
tekmecev. Končni izid tekmovanja v odličnosti je odstranitev vseh tekmecev, ustvaritev monopola in s tem 
odprava svobodnega trga. Ker pa tekmovalnosti ne moremo zaustaviti je sedaj naša edina možnost, da z 
državnimi ukrepi odpravljamo nezaželene posledice. Odličnost  je tu prenaša na državo. Gre za odličnost vseh 
upravljavcev države v sposobnosti presoje družbenega položaja in sprejetja primernih ukrepov. V ospredje 
prihajajo strokovna, politična in sistemska odličnost povezana s pravičnostjo, moralnimi kvalitetami, iskreni 
predanosti skupnosti in poslanstvu, ki ga mesto v državni hierarhiji nosi v sebi. Tako pojmovanje terja od nosilca 
državne funkcije sklop lastnosti, ki ga oblikujejo kot integralno osebnost na visoki etični ravni. Gre za moralne 
standarde, ki od nekdaj veljajo za zdravo, urejeno družbo, na osebni ravni pa zrele in odgovorne osebnosti. To je 
steber univerzalne odličnosti, ki danes ne more biti omejena na ozko elito ampak prehajajo na vedno širšo plast 
upravljavcev splošnih zadev. Če država svojih dolžnosti ne bo opravljala zadovoljivo, bo celotna družbena 
proizvodnja zašla v neravnovesje katerega posledice bodo zlasti zaostajanje v razvoju, inflacija, približevanje 
gospodarskemu propadu. Tudi državne regulacije so omejene in optimum učinkov je možno doseči le ob visoki 
strokovnosti in osebni visoki etičnosti nosilcev državne uprave ter vodstev monopolnih organizacij. Odličnost 
brez etične odgovornosti lahko vodi do vrhunske usposobljenosti za ustvarjanje zla. 
 
Moderni zahod se globalizira in išče svojo odličnost pravi dr. Aleš Debeljak. Korenine teh procesov so stare  več 
stoletij. Moderni svet, ki  se je začel z renesanso, humanizmom, protestantizmom in kapitalizmom, zaznamuje 
velika revolucija: namesto božje v središče stopi človeška avtoriteta, namesto skupinske vere se je začel 
uveljavljati posameznikov razum, namesto podedovanih cerkvenih in plemiških privilegijev zlagoma postane 
pomembnejša moč boljšega argumenta. Pod dežnikom moderne paradigme so se v iskanju resnice uveljavili 
pristopi, ki izvirajo iz naravne »luči razuma«, metodičnega dvoma, znanstvene logike poskusa in napake, 
empiričnega opazovanja in matematičnih meritev. Humanistično navdušenje se je nezadržno širilo po stari celini 
zlasti s pomočjo izuma hitrega tiskanja knjig s katerimi so se širile različne ideje v ljudskih jezikih in so v 
središče zanimanja postavile človeka, slehernika. Knjiga je postala orodje v dramatičnih spremembah 
starodavnih navad, vrednot in ustanov. Začetek moderne dobe postavljamo v Kolumbov čas, ko se je začel 
pohod moderne zahodne paradigme in s tem prva globalizacija. Takrat se je začel proces, ko vse manj ljudi 
odloča o vse več drugih ljudi in ko z menjavo ljudi, blaga, storitev, kapitala, informacij in življenjskih stilov 
postajajo vse bolj med seboj odvisne vse kulture, nacionalne tradicije in regionalne geografije sveta. 
Kolonializem 19 stoletja je možno prepoznati kot drugo globalizacijo, značilno po vojaških pritiskih osvajalcev, 
vsiljevanju kulture osvajalcev tudi z uporabo represivnih sredstev, po prelivanju krvi in dušitvi lokalnih uporov. 
V sodobni tretji globalizaciji  ni potrebna prisila, da različne populacije na vseh koncih sveta trošijo izdelke 
zahodnih industrij kultur, informacij in zabave. Toda danes moderna zahodna paradigma v drugačnih in drugih 
civilizacijah ni več prisotna v svoji čisti obliki in prav zato ne zagotavlja enotne strukture temveč vase vključuje 
tudi prvine lokalnih civilizacij. Iz zahodne paradigme povzemajo civilizacije predvsem tiste izume, ki obljubljajo 
krepitev moči, bogastva in stila. Meja med civilizacijami ni nikoli samo prostor kontakta in konflikta temveč tudi 
prostor komunikacije in prav knjiga je privilegiran medij komunikacije. Moderne knjige so pisane v ljudskih 
jezikih in utelešajo kontinuiteto žive govorice v kateri so zakopana simbolna, historična, vojaška, politična, 
socialna in metafizična izkustva skupnosti ali naroda. 
 
Vprašanja celovitosti, povezana z univerzalno odličnostjo, so bila tudi predmet obravnave Ddr. Matjaža Muleja. 
Tako mednarodno kot univerzalno odličnost človeštvo še vedno ni našlo. Skupno jima je to, da o tem kaj je 
odlično odloča uporabnik in ne avtor. O mednarodni odličnosti odločajo uporabniki po svetu medtem ko 
univerzalno odličnost  priznavajo vsi v vseh položajih. Povezava univerzalne odličnosti z vprašanji celovitosti je 
vprašanje, koliko celovito pojmujemo celovitost v teoriji in v praksi. Univerzalno odličnost ne moremo zožiti na 
lastnosti izdelka in stila poslovanja, ampak gre za vrednote, ki bi morale postati norme, da bi človeštvo 
preživelo. Ker sedanje ozke vrednote vodijo v slepo ulico je prehod k univerzalni odličnosti nujna in težko 
uresničljiva inovacija. Ni tehnično-tehnološka, da bi jo uresničili z nakupom strojev ali programov. Ni poslovno 
programska, da bi jo uresničili z novim poslovnim načrtom in novimi trgi ali izdelki. Ni organizacijska, da bi na 
novo zasnovali procese dela in sodelovanja v organizaciji. Ni metodijska, da bi uvedli nove metode dela in 
sodelovanja. Je del ozadja stila vodenja, saj vsak človek poskuša na druge vplivati  in je torej menedžer in del 
inoviranja stila menedžmenta v smeri k največji izvedljivi celovitosti. Težko nastane na osnovi ukaza vendar 



lahko vodje pomagajo doseči univerzalno odličnost pri sebi in pri drugih okrog sebe, zlasti mnenjski vodje. Od 
lastnosti udeležencev je odvisno ali spada med korenite ali drobne inovacije: koliko bolj se mora kdo spremeniti 
v smeri k univerzalni odličnosti, toliko bolj je korenita.   
 
Odličnost v financiranju 
 
Čeprav slavita finančni trg in finančno posredovanje kot svobodni dejavnost, je večina držav za to področje 
sprejela neštete regulativne ukrepe predvsem zato, da bi zagotovile finančno stabilnost je na Forumu najprej 
ugotovil dr. Franc Arhar. Evropska unija je že 1999 leta sprejela Akcijski načrt za finančne storitve v katerem 
poudarja zlasti svojo skrb za varnost finančnega poslovanja s prebivalstvom. Z zakonom je tudi v naši državi 
določeno, da mora banka poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati zapadle 
obveznosti ter trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti. Eno največjih tveganj v finančnem posredovanju je 
likvidnostno tveganje, ki se mu je moč izogniti le, če bankih z vso skrbnostjo, znanjem in odgovornostjo 
analizira dnevno vsa razmerja v katerih nastopa kot upnik. Nič manj pomembno je nenehna presoja, komu in pod 
kakšnimi pogoji lahko proda svoje terjatve, da zagotovi pogoje svojim upnikom/deponentom. Zaradi težav bodi 
si pri prodaji ali pri vnovčevanju terjatev se v ospredje postavlja vprašanje moralnega tveganja bankirja, ki se 
sicer zaveda tveganja pa kljub temu sklepa posle misleč, da je tako velik in pomemben, da ga oblast ne bo pustila 
pasti in bo vnovčil garancije ali pridobil pomoč mednarodnih finančnih ustanov. Slabosti v finančnem 
posredništvu so bile povod, da so se razvili tudi obrambni mehanizmi zoper njih tako pri uveljavljanju 
materialnih odgovornosti bankirjev kot tudi v presoji etičnosti njihovega početja. Pomembno je, da se materialna 
in etična odgovornost vedno v večji meri ugotavlja in presoja tudi za mednarodno finančno posredovanje zlasti v 
primerih, ko se je vedelo za probleme kreditojemalcev pa se na primer ni upoštevalo priporočila Mednarodnega 
denarnega sklada. Za take primere še vedno ni mednarodnega dogovora, pomisleki pa nastajajo tudi v 
akademskih krogih. Finančni instrumenti s katerimi se lahko posamezna stanja sanirajo  ali tveganja omejijo so 
še vedno brez poglobljenih analiz, kako bi njihovo uporabo razumele tretje osebe. Problematična postaja v 
finančnem posredovanju tudi živa beseda, ki nakazuje značilnosti osebe, pomembne pri sklepanju poslov. 
Množica brezosebnih elektronskih sporočil nas dela brezosebne, zato manj odgovorne, neučakane in manj 
zaupljive.  
 
Kot vedno je tudi tokrat guverner Banke Slovenije dr. Marko Kranjec opozoril na vrsto nerešenih problemov, ki 
onemogočajo odličnost v financiranju po svetu pa tudi v naši državi. Ker obstoja vrsto podjetji, ki so s financami 
obogatela pa njihovo poslovanje ni odlično, se odpira dilema ali so finance lahko odlične oziroma ali lahko 
pripomorejo k odličnosti delovanja. Analize dolgoročnih gibanj finančnih tokov kažejo, da dobro naloženi denar 
izboljšuje ekonomski položaj družbe ali države in ustvarja materialno osnovo za bogatejšo duhovno življenje 
ljudi. Ugotovimo lahko, da proces financiranja pospešuje in zagotavlja odličnost delovanja, seveda le dotlej, 
dokler finance ne uidejo iz vajeti. Finančno nestabilnost, ki jo producira sodobna finančna industrija, je velika 
nevarnost za vse tržne subjekte, še posebno za prebivalstvo in v sebi nima lastnosti odličnosti. Po gospodarskih 
uspehih, ki jih običajno omogočajo financirana odkritja nastopi visoka konjuktura. Ljudje so pripravljeni vlagati 
svoj denar v inovativne projekte in pričakujejo visoke donose. Največkrat to privede do evforije, ker ponudba 
finančnih vlaganj presega potrebe po njem in padajoči donosi povzročijo paniko med vlagatelji. V tem procesu je 
finančna industrija zadnjih trideset let v veliki meri pospeševala ustvarjanje fiktivnih vrednosti finančnih naložb 
z namenom, da bi obdržala vlagatelje in jih prepričala v varnost nadaljnjega vlaganja. Preko vseh meja je 
povečevala dobičkonosnost in delež v dodani vrednosti naložb, pospeševala zaposlovanje v finančnih 
organizacijah, predvsem zaposlovanje matematikov, fizikov in podobnih poklicev ter za opravičevanje visokih 
navideznih dobičkov neprestano »izumljala« nove finančne produkte. Na finančnem trgu so v zadnjih letih 
prevladovale ponudbe za zamenjave vrednostnih papirjev, terminske pogodbe, opcije, zavarovanja kreditnega 
tveganja, listinjenje in podobni produkti, ki jih večina, predvsem dobro nepoučenih vlagateljev niti ni razumela. 
Finančna industrija je to lahko počela predvsem zato, ker svojih nalog ni v skladu s svojim poslanstvom 
opravljalo vrsto drugih dejavnosti kot so računovodstvo, zavarovalništvo, vrednotenje premoženja in seveda 
nadzor. Posledice za investitorje so težke, drage in tragične. Poslovanje finančne industrije je nepregledno, 
ponudba njihovih produktov vedno manj razumljiva, informacije nezanesljive in vlaganja tvegana zaradi 
nestabilnosti finančnega trga. V Sloveniji so se ti pojavi pokazali v manjšem obsegu in zato tudi kriza ni tako 
usodna. V prihodnje bi morali pravočasno reagirati na ekscese v finančni industriji, ki jih zaznavamo v 
pretiranem naraščanju kreditov, neutemeljenem pričakovanju visokih donosov in naraščanju cen. Odpraviti bi 
morali v prvi vrsti neustrezen nadzor tako mednarodnih finančnih institucij kot tudi nacionalnih bank. Investitorji 
bi se morali v večji meri odločati na podlagi bonitet , ocenjevanja tveganj in realnega vrednotenja, svoj del nalog 
pa bi morale opravljati tudi države. Ne nazadnje je pomembna vsaka aktivnost, ki opozarja na nujnost 
zagotavljanja stabilnosti finančnega trga in s tem odličnosti v financah. 
 
Odličnost gospodarskih družb 



 
Pot  v odličnost družbe Trimo je na Forumu predstavila direktorica Tatjana Fink, MBA. Kot prvo je poudarila, 
da se Trimo ponaša z vsemi najpomembnejšimi mednarodnimi in domačimi priznanji za odličnost predvsem 
zato, ker posluje inovativno, uporablja sodobna in preskušena orodja voditeljstva, nenehno izobražuje zaposlene, 
skrbno analizira dosežke in nenehno neguje ter razvija ustvarjalne odnose z okoljem, še posebno z dobavitelji. 
Odgovornost vodij za ohranjanje in razvoj odličnosti se izkazuje v njihovih delovnih nalogah med katere 
prištevajo tudi razvijanje poslanstva, vizije, vrednot in etike ter zagotavljanje zgleda kulturne odličnosti. Med 
cilji organizacijske kulture družbe posebej poudarjajo ustvarjanje vzdušja sodelovanja, poslovanje po najvišjih 
etičnih standardih, možnosti za profesionalno in osebno rast zaposlenih, pozitivno razmišljanje, spoštovanje 
dogovorov, ponos družbe in podobno. Njihove vrednote so tudi osebna odgovornost za uspeh družbe, varčnost, 
izpolnitev dogovorjenega, vztrajnost in disciplina. Izdelke tržijo pod lastno blagovno znamko v 54 državah sveta. 
Pri tem so ključni dejavnik visoko motivirani in lojalni zaposleni z osebnimi vrednotami in cilji, skladnimi z 
vrednotami in kulturo družbe. 
 
Tudi družba Krka tovarna zdravil ima svojo razvojno pot v odličnost, ki jo je na Forumu predstavila članica 
uprave Zvezdana Bajc. Svoje poslanstvo Krka izraža s motom Živeti zdravo življenje, svojo vizijo oblikuje z 
utrjevanjem položaja med vodilnimi farmacevtskimi generičnimi družbami in med svoje vrednote vključuje 
hitrost ter fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost. Na pot odličnosti jo je pripeljalo 
nenehno širjenje prodaje na tuj tržišča, prilagajanje izredno dinamičnemu okolju farmacevtske industrije, 
pravočasno zaznavanje potreb po spremembah ter preoblikovanje v delniško družbo in s tem povezana 
pričakovanja delničarjev. V pripravi in izvedbi sprememb ter v vključevanju zaposlenih v ta proces intenzivno 
sodelujejo vodje  na vseh ravneh vodenja. Spremembe se večinoma uresničujejo projektno, temu pa se prilagajo 
tudi načrtovanje, nadzor in merjenje uspešnosti uresničenih sprememb. V Strategiji do leta 2012 je napisala, da 
je poslovna odličnost ena od njenih strateških usmeritev, ki se bo uresničevala tako v skupini Krka kot v njenih 
organizacijskih delih. Ker pa so odličnost predvsem  ljudje, si že vsa leta obstoja prizadeva zagotoviti v družbi 
vzgojen kader, razvija sistem razvoja kadrov in jih usmerja v kariero. Osnova za usklajevanje ciljev 
posameznikov, projektnih timov in organizacijskih enot je letni poslovni načrt v katerem vodje oblikujejo 
strateške in operativne cilje ter za njihovo uresničevanje izdelujejo operativne načrte nalog. Na letnem pogovoru 
vodja in sodelavec analizirata dosežke in posodabljata cilje. Podobni so postopki v organizacijskih enotah in 
timih. Stimulativno deluje izbor naj sodelavca in naj vodje kot tudi priznanje za  najboljši koristni predlog z 
najvišjo gospodarsko koristjo. V Krki ocenjujejo, da na poti k poslovnem uspehom in k odličnosti potrebujejo 
znanje in srečo. V zadnjih desetih letih so v tej simbiozi prodali 2,7 krat več, povečali čisti dobiček za 6,3 krat in 
povečali število zaposlenih za 2,4 krat. Odličnost za njih pomeni zavestno odločitev, da vsakodnevno delujejo 
odlično in da vsak, tudi najmanjši korak, naredijo čim bolje. Na poti v odličnost mora vsak posameznik 
prepoznati svojo vlogo ter možnost potrjevanja lastnih sposobnosti in lastne odličnosti., v vlogi vodje pa mora 
vsak navduševati za odličnost tudi z lastnim vzgledom. 
 
Organizacije po vsem svetu ocenjujejo odličnost kot svojo konkurenčno prednost in jo zato nenehno izboljšujejo. 
Predsednik Mercy Health Systema, ki je svojo socialno zdravstveno organizacijo na Forumu imenitno predstavil, 
je kakovost in odličnosti postavil na prioritetno mesto v svoji družbi. Odličnost ponudbe, njene izvedbe in okolja 
delavnega procesa so povezane in se medsebojno dopolnjujejo oziroma spodbujajo. Odličnost njihove ponudbe 
je v njeni kompleksnosti in popolnosti saj je prilagojena celotni strukturi prebivalstva. Odlične storitve nudijo 
dojenčkom, aktivni generaciji in starostnikom, njihova kompleksnost pa se ne omejuje le na zdravstvo temveč je 
razširjena tudi na sprostitve, rekreacijo, počitek in celo misijon. Storitve opravljajo samo strokovno usposobljeni, 
odlični praktiki in visoko stimulirani  zaposleni v  kakovostnem naravnem okolju. Razvoj partnerstva in 
sodelovanja v okolju in z različnimi dejavnostmi pa omogoča oblikovanje cene, sprejemljive za uporabnike. 
Pomembno je, da se odličnost zagotavlja dolgoročno z oblikovanjem kulture družbe, ki se nenehno izboljšuje.  
 
Odličnost organizacijskega razvoja in informacij 
 
Raziskovalno področje prof. dr. Štefana Ivanka je predvsem organizacija in menedžment in tu zaznava od 
osemdesetih let dalje bistveno spremenjene razmere dela in poslovanja, zlasti se je povečalo povpraševanje, 
pospešil se je razvoj visokih tehnologij in prišlo je do prave eksplozije inovacij. Družbe so se morale organizirati  
fleksibilno, da bi dosegle organizacijsko odličnost in s tem organizacijsko uspešnost in učinkovitost. Za 
nastajanje novega ekonomskega reda pod vplivom uporabe visokih tehnologij  je značilna hitra izmenjava idej, 
informacij in odnosov ter izjemna povezanost. Čeprav  cilji ostajajo enaki se organizacija in organiziranost 
bistveno spreminjata, se prilagajata nestabilnosti okolja, spreminjata obnašanje  družb in upoštevata politične in 
družbene danosti. Spremembe in priložnosti, ki nas čakajo v prihodnje so predvsem naraščanje prebivalstva, ki 
bo živelo v treh regijah: v razvitem svetu, v svetu z uravnoteženimi potrebami prebivalstva z razpoložljivimi viri 
ter v svetu slabšega ekonomskega položaja.  Izvzeti sta Kitajska in Indija. Med temi svetovi bodo velike 



gospodarske in kulturne razlike, ki bodo ustvarjale napetosti in vplivalo na razvoj mest. Nadaljeval  se bo trend 
svetovne delitve dela, vedno pomembnejše bo izobraževanje in znanje, vse večja bo mobilnost vrhunskih 
strokovnjakov, nastajala bodo podjetja vrhunske konkurenčnosti. Organizacijska odličnost je vezana na izredno 
dobro, privlačno in kakovostno. Pogoj za njeno doseganje so odlični zaposleni, ki imajo domišljijo, obvladujejo 
dialog in si želijo sprememb. V učeči se družbi je pomembno osebno mojstrstvo, ki se izkazuje v oblikovanju 
osebne vizije, osredotočenju energije, razvoju potrpežljivosti in objektivnem obravnavanju realnosti. Osebno 
odličnost odlikujejo vizije, ustvarjalne pretenzije in zavezanost resnici. Nova organizacijska paradigma poudarja 
pomen učenja, hitrosti, prilagodljivosti, inovacij in povezav prek meja organizacij, odstranjevanje birokratskih 
ovir, posplošenje organizacijske strukture in razširitev kontrolnega razpona. V ospredju zanimanja so sposobnost 
skupinskega razmišljanja, sposobnost pritegniti zaposlene, postati brezmejna organizacija, oblikovati se za hitre 
in nenehne spremembe ter obvladovati hitro učenje. Formalno znanje dopolnjuje tiho znanje, izkušnje zaposlenih 
kar je intelektualni kapital organizacije, sestavljen iz človeškega kapitala in strukturnega kapitala. Človeški 
kapital je vse, kar je posameznik sposoben narediti in prispevati za svojo organizacijo, je prosto gibljiv in ga iz 
organizacije izžene nepravilno ravnanje z zaposlenimi. Strukturni kapital je vrednost, ki ostane organizaciji, ko 
jo zapusti človeški kapital, nastaja v daljšem časovnem obdobju, ustvari ga človeški kapital vendar je v lasti 
organizacije. Sem prištevamo tudi organizacijski kapital in strukturo organizacije. Glavna podmena 
organizacijske odličnosti je učinkovita in ciljno naravnana izraba znanja in sposobnosti zaposlenih  in uporabi 
intelektualnega kapitala organizacije. To pa bodo le odlične organizacije, ne le odlične z lokalnega in 
regionalnega vidika, temveč z vidika univerzalne odličnosti. 
 
Odgovor na vprašanje zakaj omogočati odprto inoviranje in ustvarjati  s tem povezane žive laboratorije je na 
Forumu iskal prof. dr. Jože Gričar. Osrednja ideja odprtega inoviranja je v tem, da morajo gospodarske družbe 
kupovati ali zakupovati inovacije, ki jih potrebujejo  oziroma prodajati na trg tiste, ki jih ne potrebujejo. V teh 
procesih se znanje nenehno izmenjuje in dopolnjuje, nima lastnosti zaprtosti in podjetje zato ni odvisno samo od 
lastnega znanja. Odprto inoviranje se nanaša na inoviranje uporabnikov, na komunikativno in distribuirano 
inovitanje. Model odprtega inoviranja izhaja iz spoznanja, da enostavnega in hitrega komuniciranja inovatorjev 
ni možno ustaviti in je zato iskati možnosti za uporabo njegovih prednosti. Odprto inoviranje je poslovni model, 
ki določa, katere zunanje informacije prenesti v organizacijo in katere notranje informacije spraviti iz 
organizacije. Inoviranje postaja samostojnejše, se demokratizira in odpira k uporabniku, njegovim željam in 
potrebam. Ker proces pripomore k blagostanju, ga država ne bi smela ovirati s predpisi. Praksa nakazuje, da 
državna regulativa, ki na bi ščitila intelektualno lastnino, dosega ravno obratne učinke, ker ni koristna za 
posameznike pač pa v največji meri za organizacije. Posamezniki pogosto naredijo nove prototipe s 
prilagoditvijo obstoječih proizvodov skladno s svojimi željami, predpisi pa jim običajno to prepovedujejo in zato 
bi morala biti politika inoviranja nevtralna. Pri odprtih inovacijah na področju računalništva že delujejo 
inovacijske skupnosti, ki jo obstoječa državna regulativa, usmerjena v zaščito podjetij, ne more več ovirati. 
Okolje v katerem se povezujejo raziskovalci, razvijalci in uporabniki, da bi kot soustvarjalci razvili izdelek, 
storitev ali rešitev skladno s potrebami uporabnikov se danes označuje kot živi laboratorij. V njem je potrebno 
pojmovati problematiko multidisciplinarno z več vidikov: s tehnološkega, z ekonomskega, organizacijskega, s 
sociološkega, pravnega in drugih. Živi laboratoriji, ki jih je v EU že 51, medsebojno sodelujejo tako posamezniki 
kot organizacije in so močan vir celostnih rešitev še posebno v primeru, ko se živi laboratorij organizira na 
nivoju države kot so e-zdravje, e-vključenost, in podobna.  
 
Osebna odličnost 
 
Po ugotovitvah docenta dr. Borisa Bukovec je gibalo celotnega napredka tesno povezano s človekom in njegovo 
željo po boljšem, prijetnejšem, udobnejšem, varnejšem, srečnejšem in uspešnejšem življenju. Posameznik ima 
lastno videnje načina in ciljev življenja, oblikuje si svoja merila, vrednote, osebno filozofijo, pogled na življenje 
in dogodke. Svojstveno tudi  pojmuje ter ocenjuje dogodke, stvari in pojme. Kakovostno živeti pomeni 
pravočasno opravljati prave stvari na pravilen način v smislu uresničevanja pričakovanega. Toda vsak 
posameznik le sam ve, katere stvari so zanj prave v danem okolju, zato lahko o njih le sam odloča. Ker pa je 
človeštvo množica posameznikov je uspešnost preživetja posameznika identična širši populaciji oziroma se 
vzajemno prepletajo uspešnost posameznika, organizacije in civilizacije. Proučevanje nakazuje, da življenje 
temelji na mutaciji, vzpostavljanju omrežij in simbiozi, Vidik življenja definira kot proces spoznavanja in 
učenja, ki sovpada  s samo-obnovo in samorazvojem. Če hočemo izboljšati kakovost življenja, moramo izboljšati 
kakovost procesa spoznavanja, učenja kar velja na osebni in organizacijski ravni. Pot kakovosti življenja se 
začenja z iskanjem odličnosti znotraj vsakega posameznika in osebna odličnost posameznika je pogoj za 
organizacijsko odličnost. S kritično maso osebno odličnih posameznikov, prihaja do prehoda kvantitete v 
kvaliteto in torej do civilizacijske odličnosti.   
 
Zgodovina kot učiteljica univerzalne odličnosti 



  
Akademik dr. Jože Toporišič ugotavlja, da smo na področju jezikoslovja Slovenci dosegli odličnost in da je na 
tem področju delovalo več odličnikov. Adam Bohorič je prvi od njih saj je leta 1584 napisal prvo slovensko 
slovnico, s katero je po mnenju Jerneja Kopitarja, slovenščina dosegla svojo popolnost, kot jo funkcijsko bolj 
razviti in dalj časa obstajajoči jeziki niso. Malo manj kot dvesto let pozneje je drugo slovensko slovnico napisal 
Marko Pohlin in jo imenoval Krainsko gramatiko. Opozarjal je Slovence naj se ne sramujejo svojega jezika. 
Pohlin si je prizadeval za slovensko jezikoslovno terminologijo, slovenščino je razlagal etimološko,  sestavil je 
slovar slovenskega jezika in bil pisec zvrstno različnih funkcijskih besedil. Prvi je predlagal evropsko nenemško 
rabo sičnikov s, z in c in ugotovil, da ima slovenščina osem samoglasnikov, torej dvojni e in o. Oče slovenske 
znanstvene slovnice je Jernej Kopitar. V svoji Grammatik der slawischen Sprache in Krain je utrdil tudi 
slovensko glasoslovje knjižnega jezika in njegovo oblikoslovje in si prizadeval za sistemskost slovenskega ter 
sploh slovanskega črkovja. Svetovno slavo je dosegel s svojimi vseslovanskimi in tudi nekaterimi neslovanskimi 
jeziki Franc Miklošič, profesor primerjalnega slovanskega jezikoslovja na dunajski univerzi. Leta 1851 je izdal 
svojo primerjalno slovnico in napisal še 34 samostojnih knjig ter več monografij, razprav in podobnih del o 
jezikoslovju. Stanislav Škrabec je znamenit zlasti po delih za glasovno podobo slovenskega knjižnega jezika v 
pisavi in govoru, Maks Pleteršnik po svojem slovensko-nemškem in nemško-slovenskem slovarju ter Fran 
Ramovš po svoji Historični gramatiki slovenskega jezika, Kratki zgodovini slovenskega jezika, razpravah in 
člankih ter Slovenskem pravopisu. Anton Breznik je svojo odličnost izkazal v Slovenskem pravopisu  ter v 
jezikovnih razpravah predvsem o tonemskem naglasu. Mlajša generacija slovenistov po letu 1962 je prevzela 
predvsem skrb za izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je leta 2001 tudi izšel. 
  
Dr. Stane Granda razume univerzalno odličnost kot občečloveško, neodvisno od socialnega in nacionalnega 
porekla posameznika. Vsi sistemi, ki so podcenjevali pomen posameznika, njegove enkratnosti, so končali na 
smetišču zgodovine. Iznajdljivost posameznika za čim lažje in boljše preživetje, je bila neomejena v preteklosti 
in je še vedno. Svoj položaj si naše podeželje lahko vedno izboljša, zadnja leta na primer na Dolenjskem s 
povečanjem drobne turistične ponudbe in z njo pospeševanje prodaje vin, kranjskih klobas, potic ter drugih 
dobrot. Manjka nam tisti ponos, ki iz spoštovanja do preteklosti ne pusti sedanjosti, da uničuje dokaze njene 
nekdanje odličnosti. Zlasti to velja za dosežke nekdanje vaške arhitekture, prazne šole, župnišča, gradove in 
podobne objekte, ki bi z malo truda lahko ponujali nova delovna mesta. Problem spoznanja in izrabe odličnosti 
je predvsem stvar našega časa in trenutka, naših intelektualnih sposobnosti in osebne kulture. Tako na primer 
niso izkoriščene prednosti, ki jih Novemu mestu nudijo odlična arheološka odkritja in rimske izkopanine, kot da 
bi se Slovenci sramovali svoje pretekle odličnosti. Imamo svoje posebnosti, ki so v tem, da smo skoraj poldrugo 
tisočletje živeli v družbenih in političnih sistemih, kjer smo bili po jezikovni kulturi manjšina. Brez nekega 
osrednjega organa smo zmogli ne le obdržati jezik, ampak tudi razviti svojo kulturo ne da bi imeli institucijo, ki 
bi skrbela za naš kulturni razvoj. Bodimo torej odgovorni do sedanjosti in prihodnosti, spodbujajmo duha 
individualne svobode, ki pa jo morata omejevati enaka pravica drugih ter odgovornost do sodržavljanov, 
sonarodnjakov in okolja.   
 
Razveseljivo je dejstvo, da Forum danes že združuje večino tistih ljudi, ki so zazrti v prihodnost,  v nenehno 
izboljševanje kakovosti življenja in dela ter zagotavljanje trajnostnega razvoja v Sloveniji kot v svetu. Iz tega 
razloga ne preseneča, da se ob svoji dvajsetletnici Forum nadgrajuje z oblikovanjem Otoške strategije 
univerzalne odličnosti in mojstrstva kot dejavnika vedno odličnejšega sožitja držav, narodov in različnih kultur, 
brez rožljanja z orožjem, brez  terorja, groženj, podtikanj  in žalitev. Strategija po zamisli dr. Janeza Gabrijelčiča, 
išče nov vzorec razmišljanja in delovanja, ki bo temeljil na tvornem dolgoročnem povezovanju in sodelovanju 
med državami in narodi in bogati naša življenja in dela. Splošni cilji v strategiji so stalno izboljševanje celovite 
osebne odličnosti in odličnosti okolja, da bi obogatili naše odnose in skupaj gradili strpno kulturo odnosov, 
dosegli uspešnost  in uveljavili pozitivne vrednote. Forum bo spodbujal poglabljanje znanja, ki je tesno povezano 
z medsebojnim spoštovanjem, s solidarnostjo, ki vodi k zadovoljstvu ter veselju do življenja in dela. Med 
številnimi posebnimi cilji so poudarjeni zlasti prizadevanja za večjo tolerantnost, gradnja skupne identitete 
svetovljanstva, razvoj zdrave družbe, omejevanje potrošništva, odločanje s soglasjem in izgradnja skupnega 
etičnega sistema. Tudi v prihodnje bo Forum iskal sinergijo v ekonomiji, kulturi ter drugih dejavnostih. 
Univerzalno odličnost bo sprejemal kot nadgradnjo in simbiozo dosedanjih znanj o skupno dobrem, humanem in 
trajnostnem razvoju, vzajemnem spoštovanju, povezovanju, sodelovanju ter združevanju. 
 
Na Forumu Otočec zamisli ne obstanejo na načelni ravni pač pa se ob pravem času in izpolnjenih pogojih 
ukoreninijo v vsakdanjem življenju. Dolgoletni udeleženci Foruma so si dobro zapomnili opozorila prof. dr. 
Ivana Turka o nujnosti osebne odličnosti kot lastnosti, ki človeku pomaga sprejemati vsestransko pretehtane in 
za večino koristne odločitve v daljšem časovnem obdobju. Taki ljudje bistveno pripomorejo k odličnosti 
izdelkov in storitev, ki jih organizacije ponujajo na trgu, da ti ne poslabšujejo kakovost življenja, ne škodujejo 
naravi in ne zmanjšujejo blaginje. Daleč od tega, da bi si Forum lastil zasluge za gospodarsko razvitost naše 



pokrajine, poudarimo pa lahko, da so vsi gospodarstveniki v njej redni, vsakoletni udeleženci in snovalci Foruma 
in nikakor ne gre uspeh pripisati le preteklosti ali tržni slučajnosti. Ljudje, ki danes vodijo in upravljajo 
gospodarstvo v pokrajini so med najuglednejšimi v državi in v svoji dejavnosti po svetu, pozitivno vplivajo na 
okolje in dajejo vzgled tistim, ki prihajajo za njimi. Njihova ključna vrednota je odgovorno ponašanje tako do 
tistih, ki jim delo omogočajo kot tudi do tistih, ki uporabljajo sadove njihovega dela v državi ali na globalnih 
trgih.     
 
Ni malo udeležencev, ki so kot način življenja sprejeli sožitje ekonomije in kulture ter spoznali to sožitje kot 
priložnost za uspešnejši materialni razvoj, oblikovanje vizije odlične organizacije in odličnega osebnega 
ponašanja. Organizacijska kultura v pokrajini se nenehno izboljšuje tako pri delu kot bivanju, odnosu do narave 
pa tudi v donacijah in sponzoriranju kakovostne kulturne produkcije. Pokrajina, še zlasti njeno gospodarstvo in 
kultura, pogojujejo na marsikaterem področju razvojno uspešno Slovenijo na trgih Evropske unije, Amerike in 
Azije ne glede na njeno geografsko majhnost, ki se v duhu otoškega Foruma ocenjuje kot njena še neizkoriščena 
priložnost.  
 
Naj nenazadnje kot uspeh Foruma omenimo še odličnost in mojstrstvo kot preproste majhne korake k 
učinkovitemu  delu in boljšemu življenju vsakega posameznika in družbe kot celote. Forum si je vedno 
postavljal visoke cilje, med drugimi tudi to, da bi ideje odličnosti in mojstrstva povzele vse zvrsti prebivalstva 
doma in po svetu, tudi tiste, ki ne zmorejo velikih dejanj. Odlični smo lahko vsi, vsak dan, pri vsakem dejanju. 
Ne potrebujemo znatna materialna sredstva, da to uresničujemo, biti moramo le strpni do drugače mislečih, 
skrbeti za okolje, se izogibati potrošništvu in uživati v dobrotah, ki jih pridobimo v simbiozi z naravo. 
 
Svojo pripadnost idejam Foruma so s svojo prisotnostjo tudi letos izkazali številni ugledni gostje kot so 
odposlanec predsednika Slovenije, veleposlaniki združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Zvezne 
republike Nemčije, Indije in Arabske republike Egipta, minister za gospodarstvo Republike Slovenije, 
predsednik Slovenske fundacije za poslovno odličnost, župan Mestne občine Novo mesto, škof msgr. Andrej 
Glavan, odgovorni urednik Financ Peter Frankl, predsednik uprave Krke tovarne zdravil, direktor podjetja Riko, 
predsednik uprave Iskra Avtoelektrika, predsednik uprave Tovarne posebnih vozil, Filip Dobranič, dr. Tatjana 
Gazvoda, Mojca Špec Potočar, Franci Bratkovič, Tone Horvat, Bojan Tomšič in Slobodan Jovič.  
 
Posebno čast pa je Forumu s svojimi idejami in pobudami izkazala dr.Lučka Kajfež Bogataj, redna profesorica 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poudarila je velike probleme, ki jih prinaša moderna doba kot so 
naraščanje števila prebivalcev, večja poraba energije in spremembe v naravi. Ne moremo ovirati Kitajske v 
prizadevanjih, da nas v svojem razvoju dohiti, lahko pa se z njo sporazumemo, da bomo v tridesetih letih imeli 
vsi skupaj na prebivalca enak obseg izpusta 5 ton škodljivih plinov. Skrb za okolje mora biti porazdeljena na vse 
prebivalstvo, ki bo moralo spremeniti svoj življenjski stil, se odvračati od pretiranega potrošništva in poskrbeti 
za svetovno organizacijo, ki bo pristojna za ukrepanje v primerih, ko določen del prebivalstva ne bo spoštoval 
dogovorjene okoljske  norme. Povsod po svetu je nujno hitreje izobraževati ženske predvsem zato, da bo postalo 
obvladljivo naraščanje števila prebivalcev saj je znano, da ima nepismena mati 8, mati, ki zna brati 6 in šolana 
mati 2 otroka. Velik uspeh človeštva za obvladovanju naraščanja prebivalstva bi bilo možno doseči že v 
petnajstih letih. Tudi visoka kupna moč določenega dela prebivalstva na več načinov dodatno obremenjuje 
naravo, zlasti z odpadki. Naravo moramo varovati in se bati posledic, ki jih lahko povzroča nepravilen odnos 
človeka do nje, toda to problematiko lahko človek obvladuje, če se jo zaveda in je dovolj poučen, da spreminja 
svoje obnašanje je ob koncu pogovora za okroglo mizo poudarila dr. Lučka Kajfež Bogataj.            
 
Mineva dvajset let od kar je Janez Gabrijelčič v pisarni takratne predsednice društva ekonomistov, analiziral 
razmere in razvil idejo o tradicionalnem ter ustvarjalnem druženju ekonomistov ter gospodarstvenikov. 
Odzivnost kot tudi dvajsetletni obstoj dokazuje, da je bil Forum potreben, nujen in koristen. Ob jubileju se 
nehote utrne misel o njegovi prihodnosti, njegovi viziji in ciljih, ki jim bo sledil, o kulturnem bogastvu ljudi, ki 
ga bodo oblikovali. V vseh časih in v vsaki situaciji je dobrodošlo izmenjavanje mnenj, še posebej je posvet 
pomembnem v demokraciji, zato verjamemo, da bo Forum kot prostor za izmenjavo mnenj, še dolgo opravljal 
svojo nalogo v zadovoljstvo in pomoč ljudem, ki dobro v srcu mislijo* 
 
*  France Prešeren:  Zdravljica     
 
Pripravila: Joža Miklič 


