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25 LET FORUMA ODLIČNOSTI IN 
MOJSTRSTVA OTOČEC – SPREHOD SKOZI 
ČAS

Joža Miklič

V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Društvo ekonomistov Dolenjske 
in Bele krajine prvič organiziralo Seminar o poslovnem napovedovanju in 
učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih pogojih kot stičišče 
novih idej za novo tisočletje za:

srečevanje gospodarstvenikov Dolenjske in Bele krajine s strokovnjaki s •	
področij, ki so za to območje najzanimivejša (izvozne usmeritve, gospo-
darska rast, skupne infrastrukturne naloge in podobno);
sodelovanje območij z državo, predvsem vlado in njenimi razvojnimi insti-•	
tucijami, da so gospodarstveniki pridobili priložnost osebnega pogovora z 
oblikovalci slovenske razvojne poti in se vključiti kot ustvarjalni sooblikovalci 
ekonomske politike oziroma razvoja države;
posvetovanje in spodbujanje sožitja gospodarstva z drugimi področji •	
naprednega delovanja družbe kot so kultura, ekologija, tehnika, medicina, 
znanost in drugo, kar bogati življenje in omogoča trajnostni razvoj.

Seminarji s poznavalci družbenih razmer, strokovnjaki in politiki, so bili vedno 
dobro obiskani, zanimivi in poučni. 

V prepričanju, da se bo slovenski narod mednarodno uveljavil le z mojstrskimi 
izdelki in storitvami, inovacijami, odličnostjo in sodelovanjem z drugimi narodi, 
je Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine leta 1998 vsebinsko razširilo 
in obogatilo svoj tradicionalni letni seminar, ki je prerasel v Forum odličnosti 
in mojstrstva Otočec. Izhajajoč iz opisanega prepričanja se konec maja od 
1998 leta dalje, zberejo na Otočcu »potniki v odličnost«, da se srečajo s tistimi, 
ki so že dosegli višjo stopnjo odličnosti in mojstrstva ali pa nanjo s svojim 
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delom bistveno vplivajo, da javno izkažejo priznanje mojstrom in odličnikom  
ter da nagradijo tiste, ki s smotrnim zaposlovanjem v današnjem času največ 
pripomorejo k odličnosti naroda. 

Ob letošnjem petindvajsetem srečanju na Otočcu pregledno obujamo spomine 
na vsebino in sodelujoče na šestnajstih Forumih, na prejemnike Velike nagrade 
odličnosti in mojstrstva ter na nagrade organizacijam, ki so zaposlile največ 
delavcev.

Pri podeljevanju Velike nagrade odličnosti in mojstrstva je vsakoletni Forum 
upošteval kriterije, določene s pravilnikom, med katerimi so najpomembnejši 
področje delovanja, obdobje, na katerega se dosežki posameznika nanašajo, 
vpetost delovanja posameznika v okolje, njegov prispevek na strokovnem 
področju in k izboljšanju življenjske ravni, ugled posameznika na osebnem in 
strokovnem področju in podobno. Velika nagrada je namenjena posameznikom 
Slovenije ter Dolenjske in Bele krajine za izjemne dosežke. 

Nagrada organizaciji, ki je v preteklem letu na novo zaposlila največ delavcev, 
je namenjena spodbujanju gospodarske rasti na Dolenjskem in v Beli krajini. 
Podeljuje se na podlagi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje Območne službe 
v Novem mestu. 

Oceno pomembnejše odmevnosti Foruma je možno strniti v naslednjih 
ugotovitvah:

Odličnost regije: Ljudje Dolenjske in Bele krajine so bili v drugi polovici 
preteklega stoletja dokaj homogena gospodarska in kulturna skupnost, ki je 
nastajala ob skupnem snovanju prihodnosti in potrebnih odločitev za njeno 
uresničevanje. Povezovala sta jih problematika skupnega gospodarskega razvoja 
in blagostanje, ki ga je omogočal ta razvoj. V sedemdesetih letih je regija imela 
kar oseminšestdeset institucij skupnega pomena, svoj regionalni načrt in svoj 
regionalni organ odločanja. Vlaganja v razvoj kadrov, tehnologije in trženje so 
presegala trenutne potrebe, naravnana so bila v pretežnem delu dolgoročno in 
so se bogato obrestovala v obdobjih kriz, ki jih nikoli ni manjkalo in tudi nikoli 
niso obšle te regije. Civilna družba je bila vedno vpeta v rast in razvoj dejavnosti 
v regiji, zlasti Društvo ekonomistov, v katerem so se povezovali in srečevali 
vodilni gospodarstveniki, politiki in nosilci strokovnih rešitev. V tem vzdušju je 
bila obveza društva zlasti ohranjanje in izpopolnjevanje ustvarjenih pridobitev 
skupnega snovanja, spodbujanje prizadevnosti njegovih članov v obdobjih kriz 
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in opozarjanje na nujnost nadstandardne kakovosti izdelkov in storitev. Prek 
Foruma društvo to svojo osnovno dolžnost vzorno opravlja in s tem prinaša 
svoj delež k odličnosti in mojstrstvu regije.

Odličnost Rastoče knjige: Danes v državi in v svetu že dobro prepoznavna 
odličnost jugovzhodne regije je bila možna le z duhovno rastjo njenih ustvarjal-
cev in prebivalcev. Projekti izobraževanja, vseživljenjskega učenja, Univerza Novo 
mesto, nastajanje škofije, poklicno gledališče, revitalizacija dediščine in mnogi 
drugi nenehno spodbujajo kulturno ustvarjanje in krepijo duha večini. Odprte 
so že Rastoče knjige v Šentrupertu, v Trebnjem, Brusnicah, Stični, Velikem Gabru 
in Dolenjskih Toplicah, pripravljajo se nove. Ljudje v njih izkazujejo spoštovanje 
do sokrajanov, ki so ponesli slavo regije v svet in so jim vzor pri lastnem ravnanju. 
Priložnosti se hitreje izkoristijo tam, kjer je duhovna rast prebivalcev hitrejša, 
odličnejša in mojstrska, zato je pri teh tudi več dela in blagostanja. 

Prepoznavanje odličnikov in mojstrov: Odličnost regije Dolenjske in Bele 
krajine je Forum prepoznal tudi po tem, da je bila vedno odprta za sodelovanje 
v državi in s svetom. Dobrodošli so v njej vsi, ki so materialno ali duhovno ust-
varjalni. Odličniki in mojstri ustvarjajo presežke sveta in Slovenije, ti pa blagodejno 
vplivajo tudi na odličnost regije. Velika nagrada odličnosti in mojstrstva Otočec 
kot tudi nagrada organizaciji, ki je v preteklem letu zaposlila največ sodelavcev, je 
simbolno priznanje odličnikom in mojstrom za njihov del v ustvarjanju odličnosti 
regije.    

Poslovna odličnosti v državi: Predsednik Državnega sveta je na Forumu pou-
daril, da so njegova prizadevanja za odličnost povsod in vedno pripomogla, da 
je Slovenija sprejela Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost 
in se pozitivno opredelila do tega trajnega gibanja.

Odličnost pri delu: delati dobro, dolgoročno koristno, s spoštovanjem do 
sodelujočih in do narave, povsod in vedno! Tisti, ki začenjajo svojo poklicno kari-
ero, lahko spoznavajo mnenja o odličnosti in mojstrstvu v zbornikih Forumov, v 
reviji Rast in na spletu http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/
forumi/. 

Forumu se zaradi dosedanje sprejemljivosti in odmevnosti nakazuje nadaljnja 
razvojna pot. Njegovo poslanstvo ostaja spodbujanje univerzalne odličnosti 
in mojstrstva posameznikov, lokalnih skupnosti, države in sveta, njegova viz-
ija pa razvijanje sodelovanja in povezovanja ustvarjalcev v dobro večine ter 
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doseganje odličnosti v vseh poklicih. Temeljni cilj Foruma ostaja uresničevanje 
Otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva.

SNOVALCI FORUMA

Tako seminarji kot Forumi so bili in bodo vsebinsko, organizacijsko in finančno 
zahteven projekt, ki nastaja vse leto in se dokončno oblikuje vsaj nekaj mesecev 
pred izvedbo. Zato ima projekt vedno več soorganizatorjev ter Programski in 
Organizacijski odbor.

Organizatorji Foruma so Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine,  www.
drustvoekonomistov.si, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
http://www.fos.unm.si/si/ in Univerzitetno in  raziskovalno središče Novo mesto 
www.urs.si. Soorganizatorja sta Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine 
www.gzdbk.si  in  Mestna občina Novo mesto www.novomesto.si. Občasni 
soorganizatorji Foruma so bili tudi Ministrstvo za gospodarstvo Republike 
Slovenije www.mg.gov.si, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije www.mvzt.gov.si, Urad za meroslovje Republike Slovenije 
www.mirs.si, Slovensko združenje za kakovost www.szk-sqa.si, Slovenska fun-
dacija za poslovno odličnost www.sfpo.org, Konferenca zmagovalcev EFQM 
www.mvzt.gov.si.

Forum ima svojo celostno podobo, ki se je že večkrat izpopolnila. Oblikovala 
sta jo Damjan Šeruga in Nataša Gabrijelčič. Fotograf Foruma je Marko Klinc. 
Skulpturo za Veliko nagrado mojstrstva in odličnosti Otočec ter nagrado orga-
nizaciji, ki je v preteklem letu zaposlila največ sodelavcev, vsako leto oblikuje 
kipar Rudi Stopar. Dobitnike Velike nagrade določi Programski odbor Foruma. 
Zavod  RS za zaposlovanje Območna služba  Novo mesto za vsako leto ugotovi 
organizacijo, ki je največ zaposlovala. 

Vsebino vsakoletnega Foruma določi Programski odbor, ki tudi izbere temo 
Foruma in možne predavatelje, organizira razgovore z njimi in se dokončno 
odloči, koga bo povabil na Otočec. Ta odbor tudi določi referate, ki jih bo objavil 
v Zborniku Foruma, izbere sodelujoče v Iskricah odličnosti, izbere in povabi 
slavnostnega govornika, določi potek in protokol Foruma ter izbere sodelujoče 
na okroglih mizah. Namestitev Foruma, njegova tehnična izvedba, tiskanja, fi-
nanciranje, kadrovska zagotovila in promocijo z obveščanjem in logistiko uredi 
organizacijski odbor. Edina, ki sta v odborih prisotna od ustanovitve dalje, sta 
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Janez Gabrijelčič in Joža Miklič, ki tudi vsebinsko ureja spletno stran Foruma in 
pripravlja povzetek referatov za revijo Rast. Forum ima svojo ikono za spletno 
stran na spletu Fakultete za organizacijske študije, ki tudi poskrbi za vse dogo-
vorjene objave. Računovodstvo Foruma je vodeno pri Društvu ekonomistov 
Dolenjske in Bele krajine in ga ureja Slavka Štemberger, ki poskrbi za vsa tista 
dela, ki morajo biti opravljena, pa jih ni možno vnaprej opredeliti.    

Po razpoložljivih podatkih je do sedaj na Forumu sodelovalo 157 predavateljev in 
udeležencev okroglih miz, od tega 6 iz tujine, 24 iz gospodarskih družb in drugih 
institucij in 11 diplomatov tujih držav. V povprečju je bilo 124 udeležencev. V teh 
številkah ni politikov in ministrov, ki so obiskali Forum.
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Seminar  
o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1989

»Zgodovina naše stabilizacije je torej zgodovina neizpolnjevanja deklariranih, teore-
tično pravilnih stabilizacijskih programov.«

»Težnja po enakosti je poleg težnje za svobodo najbolj primarna in zgodovinska, ki 
je pospeševala razvoj človeštva, je torej popolnoma legitimna in del vrednostnega 
sistema človeštva.« 

»Za mnoge po svetu, tudi za našo domovino, je 21. stoletje pričakovanje 
trajnega miru, sproščenega življenja, razumske logike, informacij in avtoma-
tizacije. Bodo številne inovacije koristile ljudem, odpravile lakoto, prinesle bla-
gostanje, humanejše in pravičnejše odnose med ljudmi, vplivale pozitivno na 
kulturni razvoj narodov? Naj bo to in podobna vprašanja prvi izziv Otoškemu 
seminarju. Nedvoumno bo šele generacija naših otrok smelejše gledala  
21. stoletje, seveda, če v prihodnjih odločitvah ne bo nazadnjaštva in nestrokovnosti 
in če bomo v sebi našli moč, da dejansko tudi uresničimo, kar je znanost opredelila 
za dobro. Prav zato prihodnost tega stoletja terja integracijo znanja in hotenj, pogu-
mno sodelovanje s svetom in zaupanje v lastno ustvarjalnost. Naj bo kot drugi izziv 
seminarju postavljena dilema, kako naj ekonomske znanosti proučujejo prihodnost, 
pripomorejo k večjemu povezovanju in spodbujajo gospodarstva k samostojnemu 
odločanju, odločanju o bistvenih zadevah za preživetje.«*  

Seminar s podpredsednikom Skupščine SR Slovenije in predavatelji: 
Jože Knez: Novi izzivi v gospodarstvu•	
prof. dr. Štefan Ivanko: Inovativna organiziranost •	
Joža Miklič: Poslovno napovedovanje kot osnova za odločanje v zaostrenih •	
pogojih gospodarjenja
Drago Rabzelj: Trendi razvoja informatike v Krki•	
prof. dr. Miran Mihelčič: Pot do učinkovitega odpravljanja problemov na •	
področju organiziranosti združb
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prof. dr. Jože Gričar: Informacijska tehnologija za potrebe učinkovitega in •	
uspešnega odločanja 
prof. dr. Bogdan Lipičnik: Ocenjevanje in prognoziranje kadrov pri razvijanju •	
podjetja
Božo Kočevar: Kakovost – kadri - gospodarjenje  •	
dr. Suadam Kapič: Gospodarsko sodelovanje med Italijo in Jugoslavijo ter •	
možnosti nadaljnjega razvoja
mag. Janez Gabrijelčič: Značilnosti razvoja pri Pionirju•	

-------------------
Uvodni stavki (* pisani v poševni pisavi) nakazujejo osnovno misel seminarja oziroma Foruma. Povzeti 
so iz vsakoletnih referatov, zbranih v zbornikih Seminarjev in Forumov ter razvidni na spletu: http://
www.fos.unm.si/si/. Če misel ni iz referata, je avtor posebej označen.
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Seminar  
 o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1990

»Poslovnost in ustvarjalnost sta lastnosti in sposobnosti delavcev v podjetjih, ki jima 
je skupno tveganje. Kdor ni sposoben tvegati, ne more biti poslovnež, ne inovator. 
Brez rizika ni nikakršne poti do uspeha, kajti uspeh sam po sebi, kot podarjen, ne bo 
prišel nikoli; takšnega primera v svetovnem podjetništvu ne poznamo.«    

»Učinkovitost delovanja in uspešnost poslovanja vsakega sistema je odločilno odvi-
sna od njegovih kadrov, njihovih sposobnosti, avtoritete in motivacije. Najbolj redki 
resursi v vsakem poslovnem sistemu pa so vodilni kadri (management). Sposobni 
vodilni kadri so tisti  kritični dejavnik, ki bodo druge sposobne kadre odkrili, usposobili 
in ustrezno razporedili v sistemu; raziskali trge za izdelke, ki bodo potrebni jutri; mo-
bilizirali denar, opremo, material in storitve;oblikovali racionalne poslovne in tehno-
loške postopke itd.« Učinkovitost in uspešnost sistema sta sorazmerna sposobnosti 
vodstva« 

»Ključna naloga za politično vodstvo in vodilne gospodarstvenike je realna analiza 
in ocena lastnih moči in možnosti, pa tudi pomanjkljivosti in omejitev. Le iz takšne 
skupne analize je mogoče izdelati konkretne in v prihodnost usmerjene akcijske 
programe in dolgoročne vizije gospodarstva in širše družbene skupnosti«  

Seminar s  predavatelji: 
prof. dr. Jože Mencinger: Možnosti makroekonomskega napovedovanja•	
prof. dr. Matjaž Mulej in prof. dr. Ermin Kržičnik: Ustvarjalnost in poslovno •	
napovedovanje 
mag. Ana Murn: Izhodišča novega sistema načrtovanja družbenega razvoja •	
in Dolenjska
prof. dr. Štefan Ivanko: Organiziranje podjetij v zaostrenih razmerah•	
prof. Viljem Nemec: Spremembe s prehodom v tržno gospodarstvo•	
dr. Ivo Banič: Načela prehoda v učinkovito gospodarjenje •	
prof. dr. Stane Možina: Poslovodni kadri in uspešen razvoj podjetja •	
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prof. dr. Jože Gričar: Računalniško izmenjavanje podatkov in razvoj •	
poslovanja 
prof. dr. Jan Meyer: How to improve the management of human •	
resources
Vlasta Tomazin: Pionir - učeče se podjetje •	
mag. Emil Milan Pintar: Slovenija na razvojnem razpotju (teze)•	
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Seminar  
o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1991

»Koncept narodnogospodarske strategije Slovenije, ki bi slonela zgolj na teritoriju osa-
mosvojitve, ne upošteva celokupnih koristi slovenskega  naroda, katerega pomem-
ben del živi zunaj meja Slovenije. Zato se ni mogoče omejiti na stvarnost, kakršna 
se kaže znotraj meja. Stvarna gospodarska samostojnost je dosegljiva le ob direktni 
slovenski prisotnosti v Evropi, kajti enosmerno odpiranje in ponujanje slovenskih 
gospodarskih potencialov tujcem ob odsotnosti slovenskega gospodarstva v Evropi 
vodi v razprodajo premoženja, v žrtvovanje dejanske suverenosti in v omejevanje 
slovenske samobitnosti. Iz takega razmišljanja se je med Slovenci v Italiji izoblikoval 
predlog koncepta narodnogospodarske strategije, ki bi upoštevala dejstvo, da smo 
Slovenci še naprej avtohtono prisotni na ozemlju kar štirih držav.«

»Med kulturo in kakovostjo ni nasprotij; ena živi v simbiozi z drugo in se medsebojno 
oplajata. Kulturo duha in kakovost materialne proizvodnje razumemo kot kom-
plementarna dejavnika, ki sta infiltrirana v vsa naša razmišljanja ter v konkretna 
dejanja.«

Seminar s  predavatelji:
prof. dr. Ermin Kržičnik: Razvojne strategije majhnih nacij – primer •	
Slovenije
prof. dr. Štefan Ivanko: Organizacijska in lastninska preobrazba družbenih •	
podjetij v kapitalske družbe 
prof.  dr. Janko Kralj: Filozofija in subkulture podjetja kot dejavnik politike •	
slovenskega podjetja 
prof. dr. Jože Gričar: Medračunalniške povezave v poslovanju med Slovenijo •	
in Evropo
prof. dr. Miha Japelj: Skrajni čas je že, da z našim znanjem in inovativnostjo •	
pohitimo v Evropo in razviti svet 
dr. Dejan Avsec: Vloga kapitala v funkciji prestrukturiranja gospodarstva •	
prof. dr. Reginald Vospernik: Koroški Slovenci in poti v novo Evropo•	
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Jacques Danioux: Evropska kakovost v Revozu, ki postaja sodobna tovarna •	
v družini Renault
Milan Jagrič: Vključevanje informacijskega sistema Gorenja v sodobne •	
poslovne tokove
mag. Janez Gabrijelčič in Joža Miklič: Program DBK + kot osnova motivaci-•	
jske razvojne strategije Dolenjske in Bele krajine   
prof. dr. Vid Pečjak: Kako misliti, delati in živeti ustvarjalno v naši novi •	
državi
dr. Suadam Kapič: Perspektive sodelovanja italijanskega in slovenskega •	
gospodarstva
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Seminar  
o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1992

»O tej naši sedanjosti ne morem in tudi nočem nič velikega reči. Veliko se je dogajalo 
in že zgodilo z nami ne še tako davno in še dolgo bo nemara treba, da se taisto veliko 
zgodi tudi v nas samih. Mislim na občutenje svobodne, suverene, široke in življenjski 
širini predane osebnosti vsakega posameznika naše nove državne skupnosti. Ljubiti 
in ceniti življenje in se truditi, da bi bilo tako nam kot drugim, s katerimi nam je sojeno 
živeti, življenje prijaznejše, polnejše. Da bi bili ne le sebi, a tudi drugim kdaj pa kdaj 
kakšno majhno prijazno sonce sreče, ki sveti in čara, postavlja mostove med srca in 
rože na mizo praznih dni.« (pesnik Tone Pavček)

»Gospodarska promocija Slovenije v prihodnosti, v dobi informacijske družbe, ni 
odvisna samo od inovacij, od osvajanja novih tržišč in tudi ne samo od vstopa v 
svetovno računalniško omrežje in izkoriščanja znanja. Inovacija ni dovolj, treba jo je 
znati tudi predstaviti svojim sogovornikom. Pogoj za ustvarjalno delo je ustvarjalna 
komunikacija. Naučiti se moramo tudi govoriti in pogovarjati, prepričevati, pridobi-
vati somišljenike in obvladati naše domače konflikte in spore. Dialog v demokraciji ni 
enostavna zadeva. Znanost je in spretnost, ki se je moramo še naučiti.« 

INOVATIVNA SLOVENIJA

Seminar s predavatelji:
Tone Pavček, pesnik: Kultura in iznajditeljstvo•	
prof. dr. Matjaž Mulej: Inovativnost kot pogoj obstoja in razvoja naše države •	
in družbe 
prof. dr. Štefan Ivanko: Inovativna organiziranost podjetja•	
prof. dr. Ivan Turk: Kako izdelovati računovodske izkaze skladno z evropskimi •	
normativi 
prof. dr. Boris Grabnar: Retorika in prihodnost Slovenije •	
prof. dr. Zdravko Kaltnekar: Humanizacija dela in inovativnost •	
prof. dr. Štefan Kajzer: Upravljalne značilnosti inovativnega podjetja•	
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prof. dr. Miroslav Rebernik: Od učinkovitega k inovativnemu podjetju •	
dr. Marko Kranjec: Ozdravitev slovenskih financ•	
prof. dr. Slavko Splichal: Gospodarsko prestrukturiranje in demokratizacija; •	
privatizacija kot »magični ključ«? Komunikološka konceptualizacija pre-
strukturiranja medijev v postsocializmu 
prof. dr. Jože Gričar: Re-inženiring procesov v organizaciji•	
prof. dr. Ivo Banič: Tehnologija in razvojne možnosti Slovenije •	
prof. dr. Janez  Mayer: IV. svetovna revolucija in slovenska ustvarjalnost•	
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Seminar  
o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1993

»V današnjem svetu je prav učinkovitost gospodarstva tista poslednja iztreznjujoča 
realnost, na katero se po naravi stvari morajo ozirati tako ideologija kakor strategija, 
taktika in celo dnevna politika, tako nazori in vrednote kot vsakdanji kolektivni pra-
gmatizem preživetja. Ekonomska uspešnost je navsezadnje izraz določenega zdravja 
družbene skupnosti kot celote ali točneje, določene adekvatnosti vrednot - morale 
dolžnosti in morale aspiracije - ki družbo funkcionalno ali disfunkcionalno prevevajo 
in v njej sproščajo ali izvirni pobudo in ustvarjalnost, varčno odrekanje in odlašanje 
zadoščenja ali pa na drugi strani inertnost, razsipnost in lenobo ter splošno apatijo. 
Zdrava je tista družba, ki ima zdravi moralo in ekonomsko etiko.«

»Hudo narobe je gledati Slovenijo kot majhno in nesrečno deželo z majhnim na-
rodom in majhnim tržiščem. To je pogled 19. stoletja. Slovenijo moramo razumeti 
kot dva milijonsko velemesto z lastnim nacionalnim informacijskim omrežjem v 
slovenskem jeziku, s svojim lastnim simultanim delovnim organizmom, ki je ravno 
prav velik in ravno prav majhen, da se bo lahko izognil težkim trenjem in konfliktom, 
ki čakajo velike narode in države …«   

SLOVENIJA – KAKO V NOVE TISOČLETJE

Seminar s predavatelji:
prof. dr. Štefan Ivanko: Kako bo organizirano in vodeno podjetje v •	
prihodnosti
prof. dr. Jan Meyer: Mednarodna etična vprašanja prihodnosti •	
prof. dr. Doug Vogel: Podjetniška analiza kot podlaga vodenja  •	
prof. dr. Ivan Ribnikar: Banke in podjetja (Čiščenje bank in odprav družbene •	
lastnine podjetij)
prof. dr. Jože Florjančič: Vloga vodilnih kadrov pri izvajanju kadrovskega •	
managementa
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prof. dr. Jože Gričar: Reorganiziranje procesov in dezorganiziranje organizacij •	
z uporabo informacijske tehnologije
prof. dr. Boštjan M. Zupančič: Vrednote kot strateška ekonomska •	
determinanta 
prof. Vlado Habjan: Dva utrinka za zemljepisno šahistiko•	
Jože Colarič in Zvezdana Bajc: Krka, tovarna zdravil in njene razvojne •	
možnosti
mag. Dušan Uršič: Management, kakovost in razvoj•	
prof. dr. Boris Grabnar: Futurologija in prihodnost Slovenije•	
prof. dr. Bogomil Komelj: Glavna perspektiva Slovenije: uveljaviti samos-•	
tojnost z gospodarstvom in kulturo
prof. dr. Bogomir Kovač: Ekonomske možnosti in omejitve Slovenije ob •	
prehodu v novo tisočletje
prof. dr. Peter Novak: Slovenija in ekološki vidiki•	
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Seminar  
 o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1994

»Usmeritev k Evropi je jasna in nujna, vprašanje pa je, če je dovolj premišljena in 
izdelana. Združena Evropa danes že ni ista kot je bila pred desetimi leti in ne bo 
ista, ko bomo mi prišli na vrsto vključitve. Ne samo, da Evropa po Maastrichtu že 
ni več ista kot pred njim, ampak nas mnogi opozarjajo, da je (bo) Evropa draga, da 
se hitro krepi bruseljski tehnokratizem in centralizem, da različne vloge in interesi 
velikih članic ne bodo brez posledic za majhne narode. So celo teoretiki in politiki, ki 
trdijo, da velike gospodarsko-politične skupnosti še dolgo ne bodo učinkovite; da so 
učinkovitejši dvostranski in mnogostranski meddržavni dogovori.«

»Kako zgrešena je današnja ekonomska logika najlepše vidimo na primeru veljav-
nega indikatorja blagostanja, ki mu pravimo bruto domači proizvod (BDP). Njegov 
način izračunavanja sloni namreč na podmeni, da je kvaliteta življenja neposredno 
odvisna od stopnje letne rasti materialnega outputa in uslug, ovrednotenih v denarju, 
in potem takem prodanih oziroma kupljenih na tržišču – zaradi česar je BDP danes 
merilo in cilj uspešnosti gospodarske in vsakršne druge politike industrijskih držav.« 

SOŽITJE EKONOMIJE IN KULTURE KOT PRILOŽNOST ZA 
USPEŠEN RAZVOJ SLOVENIJE

Seminar s predavatelji:
prof. dr. France Černe: Kultura in ekonomija •	
prof. dr. France Novak: Slovenski jezik, ekonomija in kultura•	
prof. dr. Štefan Ivanko: Kultura organizacije in poslovna uspešnost•	
prof. dr. Hubert Požarnik: Za ekološko zrelo ekonomijo•	
prof. dr. Jože Mencinger: Ekonomija in kultura •	
dr. Julij Nemanič: Vinogradništvo v luči ekonomije in kulture•	
Lidija Gabrijelčič: Borzno posredovanje kot nujen pogoj uspešnega in •	
učinkovitega gospodarstva
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prof. dr. Jože Gričar: Informacijska tehnologija, ekonomija in kultura •	
prof. dr. Davorin Kračun: Makroekonomska politika v letu 1994 in •	
lastninjenje 
prof. dr. Lojze Sočan: Konkurenčnost in sodobni razvoj •	
mag. Drago Goli: Tehnika in kultura•	
prim. mag.. Tatjana Marija Gazvoda, dr.med.: Zdravje kot ekonomsko – kul-•	
turna vrednota
Mitja Rotovnik: Povezovanje kulture in gospodarstva•	
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Seminar  
o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1995

»Internacionalna strateška zavezništva je potrebno gojiti v vseh oblikah - od najbolj 
mehkih (strateške alianse) do najbolj dolgoročnih in trdnih. Izkušnje s trga Evropske 
unije kažejo, da se morajo domača podjetja internacionalizirati (preko generičnega 
razvoja ali pa preko strateških alians) ali pa so prevzeta od strani velikih korporacij, ki 
imajo ambicijo postati globalna podjetja. Podjetja se bodo morala tako ali drugače 
internacionalizirati, zato je bolje privzeti proaktiven kot reaktiven pristop.«

»Da je bil narodni dohodek Slovenije v sedemdesetih letih tako visok kot v nobeni 
socialistični državi, je pripisati v prvi vrsti narodnemu značaju Slovencev, še posebno 
značilnostim kot so discipliniranost, natančnost, delavnost, skopost, individualizem 
in podobno. Na ekonomski razvoj ne vplivajo samo ekonomski in družbeni dejavniki, 
temveč tudi psihološki.«

»V pogojih razvitega lastniškega upravljanja se ravnatelji ne morejo nadejati, da 
jim za njihovo delo ne bo potrebno polagati računov. Že zavest o tem, da bo do 
ocene njihovega dela prej ali slej prišlo in to po vplivnejših ocenjevalcih, bi morala 
ravnateljem narekovati izgradnjo lastnega diagnostičnega sistema.«

»Poslovni protokol sestavljajo obvezujoča pravila v mednarodnem poslovanju 
podjetji in ustanov. Podoba v javnosti mora biti vedno jasna in razpoznavna. Javni 
nastop podjetja in njegov ugled sta skrb vseh zaposlenih, ki z načrtnim delovanjem 
oblikujejo odnos in mnenje poslovnih partnerjev.«

POTI K ODLIČNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

z mojstrom igralstva Poldetom Bibičem in s predavatelji:
prof. dr. Jože Gričar: Slovenska informatika ali pot k uspehu•	
prof. dr. Štefan Ivanko: Karakteristike odlične organiziranosti •	
dr. Bogdan Topič: Slovenska kakovost in njene dimenzije •	
prof. dr. Vlado Dimovski: Slovenski management in poti k odličnosti •	
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prof. dr. Vid Pečjak: Slovenski narodni značaj in odličnost •	
prof. dr. Miran Mihelčič: Poskus ocene (ne) odličnosti upravljanja in •	
ravnateljevanja v Sloveniji 
dr. Tone Gabrijelčič: Transplantacija srca kot primer vrhunske timske •	
organizacije 
Desanka Eržen: Poslovni protokol kot del odličnosti managerja•	
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Seminar  
 o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1996

»S poklicno etiko razumemo moralna načela, norme ravnanja v določenem pokli-
cu. Čim bolj je kak poklic vezan na medsebojne odnose ljudi, tem pomembnejši so 
poklicno oblikovani kodeksi etičnega obnašanja, ki urejajo tamkajšnje delovanje 
ljudi s postavljanjem meril hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo. V poslovanju 
govorimo o poslovni etiki, ki obravnava zlasti poklicno delovanje na področjih na-
kupovanja, prodajanja in financiranja.«

»Posamezniki s posebnimi sposobnostmi kažejo in gradijo pot drugim, ki jim sledijo 
k odličnosti. Za ustvarjanje odličnosti pa je nujna splošna strategija dela in kultura 
podjetja.«

VIZIJA ODLIČNE SLOVENIJE … IN VENDAR SE PREMIKA 
NAPREJ

z igralko Polono Vetrih, ki je z monodramo izrazila svoje mojstrstvo in s 
predavatelji:

mag. Draško Veselinovič: Razvoj finančnega in v tem okviru borznega •	
poslovanja kot prispevek k prepoznavnosti Slovenije 
prof. dr. Ivan Turk: Poslovna standardizacija in inovacije pri vključevanju •	
našega gospodarstva v svetovne tokove 
prof. dr. Štefan Ivanko: Nov pogled na organiziranje poslovnih procesov •	
prof. dr. Stane Možina: Iskanje kakovosti, odličnosti v vodenju •	
prof. dr. France Bučar: Presoja našega družbenega položaja •	
prof. dr. Jože Mencinger: Možnosti in priložnosti Slovenije kot ekonomske •	
prepoznavne države
prof. dr. Jože Gričar: Slovenska informatika kot gibalo pospešenega razvoja •	
slovenskega gospodarstva in državne uprave 
mag. Mojca Drčar Murko: Tudi pohod se začne s prvim korakom •	
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dr. Janez Gabrijelčič: Slovenija kot privlačna gospodarska in kulturna •	
entiteta 
mag. Janko Deželak: Vizija razvoja slovenskega gospodarstva •	
dr. Vojko Antončič: Revidiranje in odgovornost •	
prof. dr. Ljubo Širc: Slovenija na strateškem področju svetovnega gospodar-•	
skega dogajanja 
prof. dr. Daniel Pučko: Značilnosti procesov strateškega preoblikovanja •	
slovenskih podjetij 
prof. dr. Rudi Rozman: Slovenija kot obetajoča blagovna znamka – nekaj •	
potrebnih sprememb, da to postane 
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Seminar  
o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v 

zaostrenih gospodarskih pogojih, Otočec 1997

»Odgovornosti so na primer te, da negujemo svojo tradicijo in identiteto, ki nam je 
omogočila, da smo preživeli v težavnih razmerah. Spoštovati pa moramo tudi svojo 
prihodnost in njene elemente, ki so porok za nadaljnjo rast in napredek Slovenije. Pri 
tem moramo upoštevati sodobno znanje in priložnosti, ki nam jih nudijo tektonske 
in globoke spremembe na vseh področjih človekovega delovanja.  Naša teza je, da 
moramo biti odprti za dogajanja, ki se odvijajo tudi drugod po svetu, zlasti mislimo 
na dogajanja v Ameriki in Aziji. Slovenska država, njeno gospodarstvo in kultura ne 
sme dopustiti, da je v celoti 'prežeta' samo s predpisi Evropske unije, njenih standardov 
ter trendov. Predvsem pa ne sme čakati samo na to, kaj bo rekel in predpisal Bruxelles. 
Nasprotno. Sama ali v povezavi z drugimi državami mora biti aktivni mednarodni 
subjekt ter vztrajna nosilka novih zamisli, gibanj, procesov.«

RAZVOJNO USPEŠNA SLOVENIJA IN EVROPA IN AMERIKA 
IN AZIJA …TER POTI K ODLIČNOSTI DVEH MILJONOV GLAV, 

DVEH MILJONOV SRC IN ŠTIRIH MILJONOV ROK

s pevci Dolenjskega okteta, gosti dr. Francetom Arharjem, mag. Tonetom Ropom, 
Mitjo Meršolom ter dr. Bogdanom Topičem in s predavatelji:

mag. Vojka Ravbar: Učinkovito vključevanje Slovenije v mednarodne •	
tokove 
prof. dr. Ivan Turk: Slovenija in svetovna standardizacija •	
dr. Ignac Šumi: Ekonomija in kultura •	
prof. dr. Štefan Ivanko: Izzivi mednarodnega managementa v povezavi z •	
notranjim lastništvom 
dr. Marko Kos: Razvojne možnosti in potrebe slovenske industrije •	
prof. dr. Krešimir Puharič: Mednarodne pogodbe in nekatere njihove pravne •	
značilnosti



25. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2013

28

prof. dr. Jože Gričar: Slovenija in njeno mesto na svetovnih informacijskih •	
cestah 
prof. dr. Matjaž Mulej, Zdenka Ženko in Nastja Mulej: Primerjalni pogled •	
na vire uspešnosti različnih delov sveta in vključitev Slovenije v svetovne 
tokove 
prof. Samo Pahor: Razvoj in priložnosti slovenstva na prehodu v novo •	
tisočletje 
prof. dr. Slavka Kavčič: Singapur – asociacija slovenske obiskovalke •	
Ivan Rudolf: Singapur, primer male, uspešne ekonomije •	
mag. Marko Koščak in Janko Goleš: Speča dolenjska lepotica kot primer •	
poti k odličnosti 
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 1998

»… marsikaj lahko naredimo, da bo svet v tretjem tisočletju vsestransko boljši in 
tudi ekonomsko uspešnejši, predvsem pa, da bo Slovenija gospodarsko uspešna in 
kulturno bogata država.«

 VEČ IN BOLJE KOT VODILO EKONOMIJE, KULTURE IN 
DRUGIH ZNANOSTI NA POTI K ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVU

s predsednikom države Milanom Kučanom, Dolenjskim oktetom in 
predavatelji:

 dr. Marjan Svetličič: Globalizacija in možnosti ter priložnosti slovenskega •	
gospodarstva 
 prof. dr. Lojze Sočan: Znanje, konkurenčnost in razvoj •	
 prof. dr. Slavka Kavčič: »Več in bolje« pri izgrajevanju sodobnih računovodskih •	
metod in modelov 
 prof. dr. Stane Možina: Motivacija in odličnost ter mojstrstvo •	
 mag. Janez Hudovernik: Odličnost v prodaji in storitvah •	
 prof. dr. Ivan Turk: Skrb za slovensko poslovno izrazoslovje kot znak sloven-•	
ske odličnosti 
 prof. dr. Jože Gričar: Izzivi informacijske dejavnosti in njen prispevek k •	
napredku 
 dr. Julij Nemanič: Simbioza kulture in ekonomije na področju slovenskega •	
vinogradništva in vinarstva 
 prof. dr. Neven Borak: Povezave med ekonomijo in kulturo, še zlasti v •	
literaturi 

Olimpionik Leon Štukelj, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 
1998.

Njegov bogati prispevek k splošni kulturi in prepoznavnosti slovenskega 
naroda in visok nivo odličnosti in mojstrstva v njegovem življenju in delovanju 
je pospešil naš razvoj. V naših odločitvah, analizah, elaboratih, pravilih in dejanjih 
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ima že dolgo svoje trajno mesto kultura kot končni cilj in smoter, zaradi katerega 
ustvarjamo in živimo. Za tako ravnanje imamo Slovenci nemalo vzgledov in prav 
olimpionik Leon Štukelj je v naših mislih, tako kot v mislih vseh svetovljanov, ideal 
mojstrstva in odličnosti, ki se mu želimo približati s svojimi dejanji in obnašanjem 
tudi ekonomisti. S svojimi življenjskimi načeli in dosežki je ponesel sloves svojega 
naroda po vsem svetu in s tem veliko pripomogel k njegovemu duhovnemu in 
gospodarskemu napredku. Leon Štukelj se je pred sto leti rodil v Novem mestu, 
pozneje pa kot sodnik deloval v Mariboru. Telovaditi je začel v novomeškem 
Sokolu in bil na svetovnih tekmovanjih osemkrat prvi, štirikrat drugi in petkrat 
tretji. Sodeloval je na treh olimpijskih igrah in postal olimpijski prvak z zlato 
medaljo v telovadbi, na drogu in na krogih, srebrno medaljo na krogih, bronasto 
medaljo v mnogoboju in še eno bronasto medaljo kot član tekmovalne vrste, 
ki se je uvrstila na tretje mesto. Doživetja je tudi popisal v avtobiografiji Mojih 
sedem svetovnih tekmovanj. Gospod Štukelj je velika in spoštovana osebnost 
sveta, eden najboljših poznavalcev razvoja, padcev in uspehov olimpijskega 
gibanja ter simbol vztrajnosti, prizadevnosti ter trdoživosti.

Krka, d. d., Novo mesto, prejemnica nagrade organizacije, ki je v letu 1997 
zaposlila največ novih delavcev.
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 1999

»… spodbujamo posameznike kot osebnosti in podjetnike k razmišljanju, s čim in 
v kakšnem obsegu se lahko približujejo odličnosti in v čem bo to koristilo odličnosti 
naroda kot celote, opozarjamo državo na pomembnost prispevkov posameznikov 
k skupni odličnosti…«

IZ MAJHNEGA RASTE ODLIČNOST

s predsednikom Državnega zbora dr. Janezom Podobnikom, harfistko Marijo 
Mlinar, mojstrico na flavti Ireno Grafenauer in mojstrom klarineta Matejem 
Bekavcem, gostom dr. Francetom Arharjem ter s predavatelji: 

 Saša Vuga pisatelj, dramaturg, scenarist in urednik: Ob koncu, ob začetku •	
tisočletja 
 prof. dr. Jože Gričar: Odličnost informacijskih sistemov •	
 prof. dr. Dušan Mramor: Finančno upravljanje kot faktor kakovosti poslo-•	
vanja slovenskega podjetja 
 prof. dr. Stane Možina: Odličnost in ustrezno postavljanje ciljev •	
 mag. Janez Kure: Proizvodnja, ki teži k odličnosti •	
 dr. Marko Kranjec: Slovenija in EU •	
 prof. dr. Ivan Turk: Znaki odličnosti pri človeku •	
 dr. Sanja Rozman: Zdravje kot pogoj za doseganje odličnosti •	
 dr. Stane Granda: Oris gospodarske in poslovne odličnosti na Slovenskem •	
 Miro Germ: Odličnost podjetja HERMES SoftLab  •	
 dr. Janez Gabrijelčič: Zamisel o »Rastoči knjigi« •	

Umetnika Pia in Pino Mlakar, prejemnika Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 
1999.

Nagrada baletnim umetnikoma Piji in Pinu Mlakarju je priznanje za njuno ust-
varjalnost in zahvala za dolgoletno posredovanje slovenske odličnosti svetu. 
Že dolgo pred tem, ko je nastala samostojna Slovenija, sta s svojo umetnostjo, 
vrhunskimi dosežki in mojstrstvom ponesla glas naše dežele daleč po svetu. 
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Nista se zadovoljila s povprečjem in vedno sta iskala simbiozo že preizkušenih 
ter novih poti svojega baletnega izražanja. Njune značilnosti so originalnost, 
svojevrstna drugačnost in popolnost. Do njih sta prišla s trdim delom, inova-
tivnim razmišljanjem in »velikim« srcem. Poudarek gre tudi njunemu izjemnemu 
pedagoškemu delu. Nešteto mladim sta se dobesedno predajala. Vsadila sta 
jim veselje do baletne umetnosti ter jih vzgojila v nadpovprečne umetnike in 
osebnosti. Bila sta jim za zgled, kar je najboljši učitelj in vzgojitelj. Poleg njune 
virtuoznosti pa gre izreden pomen njunim človeškim osebnostnim značilnostim, 
ki ju delajo velike. Medsebojno spoštovanje, vizija odličnosti in mojstrstva, visoko 
postavljeni cilji, disciplina ter vztrajnost so značilnosti njunega delovanja, ki so 
omogočile, da sta dosegla vrhunske uspehe. Te in druge njune vrednote bodo 
mladim dober napotek za nadaljnjo rast slovenske identitete.

Danfoss Compressors d.o.o. Črnomelj, prejemnik nagrade organizaciji, ki je v 
letu 1998 zaposlila največ novih delavcev.
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2000

»Potencialna možnost biti odličen je skrita v vsakem našem delu, opravilu, storitvi. 
Ključno pa je vzpostaviti okolje in okvir, da se te potencialne možnosti izkoristijo.«

KAKO DO ODLIČNOSTI 24 UR NA DAN

s predsednikom Državnega zbora dr. Janezom Podobnikom, primadono Ano 
Pusar Jerič ob spremljavi pianista Andreja Jarca; razpravljalci Rudijem Bricem, 
Tatjano Fink, Jožetom Staničem, Alešem Nemcem, dr. Francetom Bučarjem, 
akademikom dr. Francetom Bernikom, dr. Jožetom Mencingerjem, dr. Francetom 
Arharjem ter Tonetom Hrovatom, prof. in predavatelji:

 prof. dr. Jože Krašovec: Rastoča knjiga kot sad in vir odličnosti •	
 prof. dr. Aleksandra Kornhauser: Doseganje odličnosti v svetovnih pogojih •	
 prof. dr. Ivan Turk: Znaki odličnosti pri podjetju •	
 prof. dr. Pavel Poredoš: Poti do odličnega zdravja •	
 Saša J. Maechtig, prof., arhitekt in oblikovalec: Identiteta v globalnem in •	
lokalnem – pogled iz Slovenije; Strahovi in priložnosti v globalnem in loka-
lnem; Misija proti karizmi 
 prof. dr. Iča Rojšek: Dolga pot do odličnosti v trženju •	
 prof. dr. Slavka Kavčič: Pomen revizije za odličnost delovanja organizacij •	
 prof. dr. Jože Gričar: Internet v službi odličnosti •	
 prim. mag. Tatjana Marija Gazvoda, dr. med.: Spanje kot nevidni kapital in •	
vir odličnosti 

Prof. dr. France Bučar, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 2000.

Nagrajenec je napisal 31 knjig in 245 člankov v različnih periodikah in zbornikih. 
V njih je s svojimi pronicljivimi analizami sodobnega sveta in naše zgodovine 
prikazoval in dokazoval, da med racionalnostjo in etičnostjo ni nasprotja, temveč 
skladnost in pogojenost. Vedno je prepričano zagovarjal napredno razmišljanje 
in se pri tem tudi osebno izpostavil. Ni se zadovoljil s povprečjem, vedno je 
iskal nove poti za uveljavljanje širših koristi, sledil drugačnosti in iskal vrhunsko 
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kakovost v podajanju dognanj. Pri nastajanju demokratične države Slovenije je 
imel ključno vlogo. Izvoljen je bil za prvega predsednika Državnega zbora in v 
času njegovega predsedovanja je bila Slovenija sprejeta med članice Združenih 
narodov, vzpostavljen je bil večstrankarski sistem in parlamentarna demokracija, 
sprejeta nova ustava in zakoni za delovanje moderne države. Poudarek gre 
tudi njegovemu izjemnemu pedagoškemu delu, saj se je nešteto mladim do-
besedno predajal, jim vsadil veselje do znanja in znanosti in jim tako pomagal 
zrasti v nadpovprečne osebnosti. To je delal s svojim zgledom, ki je najboljši 
učitelj in vzgojitelj. Izreden pomen gre njegovim človeškim in osebnostnim 
potezam. Njegova vizija, visoko postavljeni cilji, pokončnost, vztrajnost in druge 
vrednote bodo mladim še naprej dober napotek za spodbujanje rasti slovenske 
identitete.

Plastoform d.o.o. Šmarjeta, prejemnik nagrade organizaciji, ki je v letu 1999 
zaposlila največ novih delavcev.
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2001

»Odgovornost je način življenja posameznika, organizacije ali države kot celote. 
Koristi našemu dobremu počutju, zdravju ter prijetnemu vzdušju v večjih skupinah 
in družbi, njena moč pa je še toliko bolj prepričljiva, če jo uresničujemo v praksi.«

ODGOVORNOST KOT KLJUČNA VREDNOTA ODLIČNOSTI

s predsednikom Državnega sveta Tonetom Hrovatom, opernim pevcem Juanom 
Vasletom ob spremljavi pianista Leona Engelmana, moderatorko Tajdo Lekše in 
predavatelji: 

akad. prof. dr. France Bernik: Odgovornost do sveta vrednot in zgodovine •	
 akad. prof. dr. Matjaž Kmecl: Odličnost odgovornosti, trije dolenjski možje•	
 prof. dr. Aleksandra Kornhauser: Odgovornost: komu in za kaj? •	
 prof. dr. Manca Košir: Odličnost in komuniciranje •	
 dr. France Arhar: Priložnosti in grožnje globalizacije in finance •	
 prof. dr. Ivan Turk: Znaki odličnosti pri nosilcih oblasti •	
 prof. dr. Jože Gričar: Informacijski sistemi in odgovornost •	
 prof. dr. Peter Novak: Usklajeno in sonaravno bivanje, trendi v svetu in doma •	
ter povezanost z odličnostjo 
 mag. Janez Kure: Priložnosti in odgovornosti vodstva tovarne za doseganje •	
njene odličnosti 

Akademiki  Kajetan Kovič, Ciril Zlobec, Janez Menart in Tone Pavček, pre-
jemniki Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 2001.

Avtorje Pesmi štirih, nam vsem dragih poetov Kajetana Koviča, Janeza Menarta, 
Toneta Pavčka in Cirila Zlobca je predstavil mojster slavistike Jože Škufca. Poudaril 
je, da so pesniki, če je bilo potrebno, odlično branili interese slovenstva, bistveno 
obogatili hram slovenske pesniške umetnosti, pospeševali bralno kulturo mladih 
in s svojimi prevodi zagotovili Slovencem dela največjih pesnikov sveta. Pesniška 
četverica je z vso odgovornostjo pred zgodovino izrekla za samostojno do-
movino svoj umetniški in človeški kredo. Za odlično absolvirano in promovirano 
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literarno in kulturno poslanstvo, ki seveda še ni zaključeno, in za odgovorno 
služenje ideji svobode pesnikom pripada Velika nagrada odličnosti in mojstrstva 
Otočec 2001.

Adria Mobil d.o.o. Novo mesto, prejemnica nagrade organizaciji, ki je v letu 
2000 zaposlila največ novih delavcev.
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2002

»Od vsega začetka je bil Forum odprt v slovenski in širši prostor s prepričanjem, da je 
vsak Slovenec dragotina in da v vsakem tlijo iskre odličnosti in mojstrstva.«

 UČINKOVITO POVEZOVANJE NAŠEGA GOSPODARSTVA 
IN DRUGIH DELOV NAŠE DRUŽBE

s predsednikom Državnega zbora Borutom Pahorjem, Šmihelskim oktetom, 
moderatorjem Janijem Muhičem in predavatelji: 

 prof. dr. France Bučar: Odličnost in družbena integracija•	
 akad. prof. dr. France Bernik: O napredku in kakovosti •	
 prof. dr. Jože Mencinger: Slovensko gospodarstvo med Beogradom, •	
Brusljem in Washingtonom 
 Janez Bohorič: Kako v Savi s povezovanjem tujega in domačega gradimo •	
poslovno odličnost? 
 prof. dr. Franjo Štiblar: Slovenski interes: doseganje svetovnih standardov •	
odličnosti
 prof. dr. Štefan Ivanko: Management in učinkovito povezovanje •	
organizacij 
 prof. dr. Janez Marolt: Elementi doseganja odličnosti •	
 prof. dr. Jože Gričar: Medregijsko povezovanje v informatiki kot pot k •	
odličnosti 
 prof. Dušica Kunaver: Pomembni poudarki iz bontona, ki jih moramo še •	
posebno upoštevati Slovenci 
 Miha Grah: Obrtni mojster – garant vrhunskosti kvalitete izdelkov in •	
storitev 
 dr. Marko Kranjec: Učinkovito povezovanje našega gospodarstva in •	
drugih delov naše družbe kot pot k uspešnosti, napredku, mojstrstvu in 
odličnosti 
 dr. Miran Mejak: Razsežnost povezovanja v globalni družbi •	
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 prof. dr. Ivan Turk: Znaki odličnosti v človekovem prostem času •	
 mag. Mila Božič: Povezovanje z vidika osebne kakovosti in (odličnosti) •	
vodenja 

Prof. dr. Ivan Turk, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 2002.

Nagrajencu je odličnost njegov stil življenja, vgrajena v njegovo delo v poslovnem 
svetu, v njegov odnos do drugih in v njegov odnos do samega sebe. Njegovo zn-
anstveno delo sega od računovodstva prek financ in revidiranja do informacijskih 
sistemov in ekonomike poslovanja. Predmet njegovega proučevanja je poslovni 
sistem, ki vključuje podjetja, zavode ter druge organizacijske oblike in o tej prob-
lematiki je napisal prvo slovensko knjigo o ekonomiki podjetja. Osredotoča se na 
probleme prikazovanja verne slike poslovnih dogodkov in je z natančno opre-
delitvijo številnih računovodskih kategorij strogo omejil okvir etične in izrazne 
dopustnosti. Svoje dosežke nadgrajuje še z zahtevami revidiranja kot nadziranja 
obravnavanja podatkov, uspeva zaokrožiti sistem informacijskega spremljanja 
poslovanja poslovnih sistemov prek običajno postavljenih meddržavnih stan-
dardov v sfero odličnosti celovitega informacijskega obvladovanja delovnega 
procesa. Ker mu ni vseeno za jezikovno izbranost sporočil v materinem jeziku, 
je izdal obširni pojmovnik računovodstva, financ in revizije. Po njegovi zaslugi je 
Slovenije dobila slovenske računovodske standarde, objavil je 63 samostojnih 
publikacij, 517 znanstvenih in strokovnih sestavkov, 10 tiskanih raziskav in prek 
200 enot študijska gradiva, ocen in poročil.1 

Kolpa d.d., Metlika, prejemnica nagrade organizaciji, ki je v letu 2001 zaposlila 
največ novih delavcev.

1 povzetek gradiva dr. Slavke Kavčič http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/* 
vn/?v=2002 
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2003

»Forum se zavzema za tak organizacijski razvoj družbe in Slovenije, ki bo v Evropi in 
v svetu omogočal medsebojne odnose polne spoštovanja drug do drugega, spod-
bujanje optimizma ter pozitivne naravnanosti, kar vse vodi do ustvarjalne klime za 
odlične izdelke in storitve.«

SLOVENIJA KOT VIR ODLIČNIH IZDELKOV IN STORITEV V 
PROCESIH GLOBALIZACIJE

s predsednikom Državnega sveta Janezom Sušnikom, umetniško skupino Ragle 
iz Trebnjega, moderatorjem Janijem Muhičem in predavatelji: 

 akademik prof. dr. Boštjan Žekš: Odličnost v znanosti in znanost v •	
odličnosti 
 Matjaž Hanžek,, sociolog in pesnik, mag. Nada Turnšek: Miselna naravnanost •	
k odličnosti? 
 prof. dr. Ivan Turk: Vprašanja odličnosti ljudi ter stopnje zbliževanja v splošnih •	
in poslovnih razmerjih 
 prof. dr. Meta Zagorc: Zdravje – gibanje : mirovanje (pot do odličnosti •	
bivanja) 
 prof. dr. Jože Gričar: Slovenija kot vir odličnih rešitev in storitev E-poslovanja •	
v procesu globalizacije
 prof. dr. Janek Musek: Osebnostne in miselnostne osnove odličnosti •	
 prof. Volker Gehmlich: Slovenia goes European – strategic approaches from •	
the perspective of Slovenian business organisations
 dr. Boris Dular: Odličnost kot rezultat vlaganj v človeške vire v procesu •	
globalizacije 
 mag. Janez Kure: Globalizacija in nove možnosti poslovanja •	
 prof. dr. Janez Bogataj: Dediščina odličnih izdelkov in storitev Slovenije v •	
evropskem prostoru 
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Prof. dr. Aleksandra Kornhauser, prejemnica Velike nagrade odličnosti in 
mojstrstva 2003.

Nagrajenka spada v sam vrh zelo uspešnih slovenskih intelektualk. S svojimi 
številnimi raziskovalnimi, pedagoškimi in organizacijskimi dosežki in svojim 
širokim znanjem se uveljavlja doma in po svetu. Svoje znanje vedno ozko 
povezuje in prepleta z visokimi kulturnimi, humanističnim in estetskimi vidiki. 
Zaslužna profesorica kemije in direktorica Mednarodnega centra UNESCO za 
kemijske študije je tudi ustanovna članica Academica Europaea, članica World 
Academy of Art and Science, akademije Znanosti sveta, Mednarodne 
komisije za izobraževanje v 21. stoletju in Sveta Univerze Združenih narodov. 
Vzgojila je številne diplomante, magistre in doktorje kemije, objavila prek 
dvesto znanstvenih in strokovnih člankov ter napisala nad dvajset knjig. Tudi 
ni pozabila na pomen širjenja znanstvene misli, napisala na stotine poljudnih 
člankov in serijo knjig za najmlajše »Pamet je boljša kot žamet«. Razvila je in 
mednarodno uveljavila informacijske metode za večanje učinkovitosti razisko-
vanja, razvoja in izobraževanja in jih vgrajevala v študijske programe na vseh 
ravneh ter v integrirane informacijske sisteme za ciljni razvoj novih proizvodov 
in tehnologij ter varovanje okolja.2 

Trimo d. d., Trebnje, prejemnik nagrade organizaciji, ki je v letu 2002 zaposlila 
največ novih delavcev.

2 povzetek gradiva prof. dr. Miha Japelj  http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/* 
vn/?v=2003 
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2004

»Prvi temelj predstavljajo ustaljena podjetja, pomembna za mednarodno menjavo 
in za rast mikro, malih ter srednje velikih podjetji. Drugi temeljni vir ekonomske rasti 
pa je podjetniški proces, ki se odvija v novih in rastočih podjetjih pod vplivom druž-
benih, kulturnih ter političnih razmer in nanj bistveno vplivajo podjetniške priložnosti 
ter zmogljivosti ljudi.«

NOVI IZZIVI ZA PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST

s predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. 
Boštjanom Žekšom, Kamniškimi koledniki, moderatorjem Janijem Muhičem in 
predavatelji:

 prof. dr. Miroslav Rebernik: Kako podjetna je Slovenija? •	
 mag. Matej Rus: Univerzitetno-podjetniški inkubator kot generator •	
podjetništva 
 Vladimir Bahč: Spodbujanje podjetništva in primer TPV d.d. Novo mesto •	
 dr. Stane Granda: Korenine podjetništva v Sloveniji •	
 mag. Marija Lubšina Novak: Podjetništvo in podjetnik od kakovosti k •	
odličnosti 
 mag. Janez Cvelbar: Družinska podjetja – zanesljivejši prehod v Evropsko •	
unijo 

Dr. Alojzij Šuštar, upokojeni nadškof in metropolit, prejemnik Velike nagrade 
odličnosti in mojstrstva 2004.

Dr. Alojzij Šuštar je bil leta 1946 v Rimu posvečen za duhovnika ter po končanem 
študiju dosege licenciat iz filozofije in doktorat iz teologije. Služboval je v St. 
Moritzu in v Schwyzu, predaval v Churu, Zürichu in Baslu in v drugih državah 
ter opravljal pomembne naloge v Cerkvi. Od 1977 živi v Sloveniji in je bil 1980 
imenovan za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Iz  izkušenj, ki si jih je pridobil 
v tujini, je dajal smernice za pastoralno delo na Slovenskem. Na njegovo pobudo 
je bila pri Jugoslovanski škofovski konferenci ustanovljena Slovenska pokrajinska 
konferenca, ki je nadaljevala delo v samostojni Slovenski škofovski konferenci. 
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Znana so njegova prizadevanja pri osamosvajanju Slovenije, k čemur so veliko 
prispevale njegove zveze s tujino, povezave, ki so se stkale, ko je bil še v Švici in 
ko je deloval kot tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc. Veliko je objavljal 
v domačem kot tudi tujem tisku in izdal več knjig.3

mr. ph. Miloš Kovačič, dosedanji predsednik uprave Krke, d. d., Novo mesto, 
prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 2004.

Poudarjamo le tiste učinke in vrline nagrajenca, ki so jih najbolj zaznali okolje, 
stroka in gospodarstvo. Poslanstvo Krke je osebni odnos nagrajenca do izdelkov 
in storitev Krke kot sestavnega dela medicinske stroke. Razvoj kadrov je temeljni 
projekt Krke, ki omogoča njen napredek, hitro strokovno in gospodarsko rast, 
zlasti pa kar največjo prilagodljivost razmeram na trgih. Vladanje nagrajenca je 
učinkovito zato, ker pospešuje ustvarjalno moč posameznikov, spodbuja nove 
zamisli, ustvarja zaupanje v ljudeh. Da je pomemben gospodarski vpliv Krke 
zaznan in priznan tudi v širšem svetu, dokazujejo predvsem nova, večja in vsak 
dan pomembnejša naročila. Nagrada je znak osebnega spoštovanja in zahvala, 
ker si peljal Krko v samostojno Slovenijo brez odpuščanja ljudi in jo varno vodiš 
v obetavno prihodnost socialno globalne ekonomije.

Tovarna posebnih vozil d. d., Novo mesto, prejemnica nagrade organizacije, 
ki je v letu 2003 zaposlila največ novih delavcev.

3 povzetek gradiva dr. Antona Jamnik http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/* 
vn/?v=2004-1
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2005

»Simbioza ekonomije in kulture je osnova za človeku prijazno rast, razvoj in na-
predek. Ne samo gola ekonomska rast, temveč razvoj, ki je povezan s kulturnimi in 
drugimi sestavinami, je velelnik sedanjosti in še zlasti prihodnosti. Napredek torej, ki 
bo uravnoteženo uveljavljal sožitje ekonomije, kulture, ekologije ter drugih znanosti 
in kateremu cilj je človekov razvoj.«

ODLIČNOST IN MOJSTRSTVO KOT PREPROSTI, MAJHNI 
KORAKI K UČINKOVITEMU DELU IN BOLJŠEMU ŽIVLJENJU

s predsednikom Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnost 
Igorjem Tršarjem, pevko Alenko Godec, razpravljalci Jožetom Colaričem, 
Andrejem Vizjakom, Zoranom Živićem ter Borutom Križem  in predavatelji: 

 dr. Marko Kranjec: Možne poti in koraki do večje odličnosti slovenskega •	
gospodarstva 
 Pavel Mihelčič, prof. in skladatelj: Povezave med glasbo – zvokom in ust-•	
varjanjem pogojev za učinkovito delo in boljše življenje 
 prof. dr. Lojze Sočan: Uveljavljanje razvojne identitete v pogojih •	
globalizacije 
 dr. Ivan Skubic, mag. Karmen Kern Pipan: Priznanje Republike Slovenije za •	
poslovno odličnost in evropska nagrada za kakovost 
 Damjan. J. Ovsec, pisatelj: O odličnosti, dediščini in slovenski •	
razpoznavnosti 
 izr. prof. dr. Janez Šušteršič: Kulturna strategija med trgom in državo •	
 Igor Vizjak: Regije sinergij in razvojnih nasprotij •	
 Mojca Novak: Adria Mobil – zgodba v gibanju•	

Akademik prof. dr. France Bernik, prejemnik Velike nagrade odličnosti in 
mojstrstva 2005. 

Doktorat literarnih znanosti je pridobil na Univerzi v Ljubljani in nato služboval 
v Slovenski matici, v  Inštitutu za literature pri SAZU in na Filozofski fakulteti 
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ljubljanske univerze kot profesor zgodovine slovenske književnosti. Uveljavil se 
je kot predavatelj o problematiki slovenske književnosti v evropskem kontekstu 
na številnih univerzah po Evropi. Sodeluje v uredništvih nacionalnih in tujih 
znanstvenih revij in zbirk. Objavil je 14 samostojnih knjig oziroma monografij in 
več kot 300 razprav in prispevkov. Predsedoval je Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti in je član več akademij znanosti v Evropi. 

Joža Miklič, univ. dipl. ekon., prejemnica Nagrade odličnosti in mojstrstva za 
Dolenjsko 2005. 

V Krki je opravljala dela direktorice ekonomskega sektorja, sektorja za organizacijo 
in računalništvo in naloge na področju marketinga. S strokovnim znanjem in 
elanom je pripomogla h hitri rasti takrat še majhnega, a obetavnega podjetja. Po 
letu 1980 je bila direktorice SDK v Novem mestu. V pokoju je delo nadaljevala kot 
stečajna upraviteljica, podjetniška svetovalka in specialistka za delo v nadzornih 
svetih. En mandat je bila svetnica in več mandatov članica nadzornega sveta 
Mestne občine Novo mesto ter članica ali predsednica državnih in republiških 
organov odločanja. Aktivno je sodelovala v stanovskih in drugih društvih  pa 
tudi kot publicistka. Njena strokovna bibliografija obsega preko 80 člankov, 
prispevkov in študij.  Kot spoštovana predavateljica je sodelovala na mnogih 
seminarjih, posvetovanjih in simpozijih. V gospodarstvu naše regije in tudi širše 
je imela izjemno vlogo.

Begrad d. d., Novo mesto, prejemnik nagrade organizaciji, ki je v letu 2004 
zaposlila največ novih delavcev.
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Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2006

»Povezovalno Svilno pot, ki so jo na obširnem evro azijskem območju gradili že 
naši predniki, želimo nadgraditi in obogatiti z novimi izzivi, vizijami, strategijami in 
ustreznimi rešitvami.« 

UVELJAVLJANJE MEDNARODNE ODLIČNOSTI

s predsednikom SAZU akad. prof. dr. Boštjanom Žekšem, pevko Nušo Derenda, 
moderatorjem Janijem Muhičem in predavatelji:

 akad. prof. dr. Boštjan Žekš: Znanje ne pozna meja ali pot k univerzalni •	
odličnosti 
 prof. dr. Danilo Türk: Iskanje poti k mednarodni odličnosti •	
 prof. dr. Jože Gričar: Vzpostavljanje e-regij na Jantarjevi in Svilni cesti: prispe-•	
vek odličnosti svetovnih procesov 
 akad. dr. Jože Krašovec: Poenotenje temeljnih vrednost kot podlaga za •	
iskanje univerzalne odličnosti 
 prof. dr. Mitja Saje, sinolog: Azijski potenciali in mednarodna odličnost •	
 mag. Marija Lubšina Novak: Odlična vzgoja in izobraževanje kot pogoja za •	
odlično gospodarstvo 
 Lojze Peterle: Kakovost odnosov, proizvodov in storitev zagotavlja odličnost •	
osebe 
 dr. Ivan Skubic, mag. Karmen Kern Pipan: Modeli odličnosti kot sodobno •	
orodje za uveljavljanje učinkovitosti in uspešnosti
 prof. dr. Gordana Žurga: Pomen sodelovanja za doseganje odličnosti •	
 Japec Jakopin: Svetovni trg zahteva svetovno odličnost •	
 dr. Janez Gabrijelčič: Zaključki 18. Foruma odličnosti in mojstrstva kot novi •	
začetki in spodbude 

Jože Colarič, univ. dipl. ekon., predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., 
Novo mesto, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 2006.
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Nagrajenec je uveljavljeni manager, ki dobro pozna globalizacijske procese in 
trende. Je pa tudi človek, ki ima izvrstne strateške voditeljske sposobnosti za 
motiviranje svojih sodelavcev za vrhunske dosežke. Je vrhunski predstavnik 
uveljavljanja Slovenije in njene odličnosti v mednarodnih okvirih, strokovnjak z 
vizijami o nujnosti in potrebnosti mednarodnih povezav tudi s cenjenimi gosti 
letošnjega Foruma – Kitajsko, Rusijo in Irsko. S svojim enciklopedičnim znanjem 
in človeškimi vrednotami ter lastnostmi je v kratkem času dosegel, da je Krka 
svoje sicer dobre rezultate še izboljšala v vseh parametrih poslovne odličnosti. 
Zlasti pa cenimo njegovo stališče, da smo tudi Slovenci sposobni imeti globalna 
podjetja in jih imeti tudi v svoji lasti. Svoje strokovne moči seveda najprej na-
menja organski rasti in trajnostnemu razvoju ter napredku Krke. Vedno pa se 
trudi pomagati tudi svojemu ožjemu in širšemu okolju. Osebno odgovornost za 
dobrobit Krke tako povezuje z družbeno odgovornostjo. In prav v tem je širina 
in vrednost nagrajenca, ki razmišlja in deluje celovito ter dolgoročno. Dobro se 
zaveda, da je potrebno ustvarjalno delovati in sodelovati na širokem področju, 
če hočeš lokalno uspeti. Ta nagrada bo morda spodbuda drugim slovenskim 
ekonomistom in gospodarstvenikom, da se vključijo v gibanje, ki ima za cilj na-
rediti Slovenijo vrhunsko in odlično ter privlačno tako za Slovence kot za naše 
sodelavce v mednarodnem okviru.

S.E.P. d.o.o. Šentrupert, prejemnik nagrade organizaciji, ki je v letu 2005 zaposlila 
največ novih delavcev.



25. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2013

47

Mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec, 2007

»Odličnost je predvsem pot, ki ni enostavna in je lažja, če jo s kom delimo, če izme-
njujemo zamisli in ideje, ki rojevajo nova spoznanja. Odlični smo lahko v majhnih, 
vsakdanjih stvareh, če smo spoštljivi drug do drugega.« 

SOŽITJE RAZLIČNIH POTI ODLIČNOSTI IN ISKANJE SKUPNEGA 
IMENOVALCA GLOBALNE (UNIVERZALNE) ODLIČNOSTI

s predsednikom SAZU akad. prof. dr. Boštjanom Žekšem, operno pevko Alenko 
Gotar, moderatorko Ivanko Dvojmoč in harmonikarjem Jakobom Kastelicem, ki 
je izvedel skladbo Na Golici ter s predavatelji:

 akad. dr. Boštjan Žekš: Vzgoja in izobraževanje za odličnost •	
 prof. dr. France Bučar: Odličnost kot sistemska lastnost •	
 Torben Braendgaard: Learning by doing – winning by involving •	
 doc. dr. Polona Kovač: Vloga javne uprave pri razvoju gospodarstva in •	
družbe 
 Jože Preskar: Odličnost v državni upravi in povezave z mednarodno •	
skupnostjo 
 Evald Flisar, pisatelj: Korenine mednarodne odličnosti •	
 Zofija Mazej Kukovič, MBA: Odličnost kot trajnostna dejavnost •	
 Biserka Simčič: Splošna bolnišnica Novo mesto na poti poslovne •	
odličnosti 
 Geert de Raad: Way to excellence – a road to heaven on earth?•	
 Lojze Peterle: Za odličnost je potrebno naklonjeno okolje •	
 prof. dr. Marjan Senjur: Gospodarska rast Slovenije v evropsko razvojno •	
odličnost 
 prof. ddr. Matjaž Mulej: Mednarodna odličnost in inovativnost •	
 mag. Marjan Babič: Odličnost ne pozna meja •	
 prof. dr. Jože Gričar: Informacijski sistem in odličnost •	
 izr. prof. dr. Boris Bukovec: Nova paradigma odličnosti •	
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 dr. Janez Gabrijelčič: Zaključki 19. mednarodnega foruma odličnosti in •	
mojstrstva Otočec 2007, EFQM konference zmagovalcev, SFPO foruma 
in konference odličnosti Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani kot novi 
začetki in spodbude za naprej. 

Glasbenik Slavko Avsenik, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 
Otočec 2007.

Nagrajenec je odličen glasbenik, skladatelj, interpret in glasbeni genij. Je avtor 
več kot 1000 skladb s preko 30 milijoni prodanih plošč. Komponiral je pesem 
na Golici, ki je bila največkrat izvajana na Slovenskem. Ustanovil in vodil je glas-
beno skupino Ansambel Avsenikov, ki je s prizadevnostjo in znanjem dosegla 
zavidljivo odličnost in mojstrstvo v svoji stroki. Nastopala je tako rekoč dan in 
noč na odrih v domovini in po vsem svetu razveseljevala številne poslušalce 
ter naše izseljence. Vrhunska odličnost po internacionalnih merilih je Ansamblu 
Avsenikov, predvsem pa njihovim skladbam, zagotovila nesmrtnost. Njihova 
blagovna znamka je med najučinkovitejšimi načini promoviranja Slovenije. 
Nagrajenec je ustanovitelj pomembne Glasbene šole Avsenikov in preko nje 
prenaša dosežke svojega talenta in znanja že več let na mladi rod. Čakamo, da 
bo uresničen projekt tradicionalnega novoletnega koncerta Slovenije z melodi-
jami Avsenikov.   

Krka, d. d., Novo mesto, prejemnica nagrade organizaciji, ki je v letu 2006 
zaposlila največ novih delavcev.
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Mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2008

»Za lažje izogibanje slabemu ter preprečevanje slabim ljudem in njihovim idejam, da 
prevladujejo, so potrebni forumi kot je otoški. Njegova glavna naloga naj bo spodbu-
janje dobrih odločitev za večino, za uveljavljanje idej miru in iskanje pametnih solucij 
v svetu, za prevladovanje odličnosti v dobrem.«4

UNIVERZALNA ODLIČNOST KOT NOVA PARADIGMA 
USPEŠNEGA SODELOVANJA MED DRŽAVAMI KOT 

MOTIVACIJA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN USPEŠNO DELO

z Dušanom Snojem, svetovalcem predsednika RS za diplomatska vprašanja, pe-
vko Darjo Švajger ob glasbeni spremljavi Jaka Puciharja, moderatorko Bernardo 
Žarn ter razpravljalcema dr. Markom Kranjcem in dr. Lučko Kajfež Bogataj ter 
predavatelji: 

akad. prof. dr. Boštjan Žekš: Možnosti za odličnost in mojstrstvo povsod •	
 prof. dr. France Bučar: Iskanje virov univerzalne odličnosti in mojstrstva •	
 izr. prof. dr. Aleš Debeljak: Moderni zahod, globalizacija in iskanje •	
odličnosti 
 akad. dr. Jože Toporišič: Slovenska jezikoslovna odličnost •	
 dr. France Arhar: Mednarodne finance – finančna kriza, kje je poslovna •	
odličnost?
 Tatjana Fink, MBA: Trimova pot odličnosti•	
 Zvezdana Bajc: Krka po poti odličnosti do uspeha •	
 prof. dr. Štefan Ivanko: Nekateri poudarki odličnosti in mojstrstva •	
 Javon R. Bea: Transformation to excellence – mercy health system case •	
 ddr. Matjaž Mulej: Vprašanja celovitosti, povezana z univerzalno •	
odličnostjo 
 prof. dr. Jože Gričar: Ustvarjanje okolja odprtega inoviranja: priložnost živih •	
laboratorijev 

4 pisatelj Boris Pahor http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/vn/?v=2008* 
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 dr. Edvard Kobal: Vrednote univerzalne odličnosti in mojstrstva, primer: v •	
znanosti 
 dr. Stane Granda: Zgodovina kot učiteljica univerzalne odličnosti •	
 izr. prof. dr. Boris Bukovec: Z osebno odličnostjo do kakovosti življenja in •	
uspešnega dela
 Joža Miklič: Kdo zna noč temno razjasnit, ki tare duha! •	

Boris Pahor, velik pisatelj, velik Slovenec, velik svetovljan ter promotor univer-
zalne odličnosti in mojstrstva, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 
Otočec 2008.

Zlate roke Borisa Pahorja so napisale knjige, ki ne bodo nikoli pozabljene. 
Njegov razum je  deloval ostro, inovativno, odločno in pogumno, ko je bilo 
najbolj potrebno. Predvsem pa je bílo njegovo srce tako za pravice njegovih 
primorskih rojakov, kot tudi za univerzalno pravičnost na mednarodnih pold-
nevnikih in vzporednikih. Nagrajenec je uveljavljeni pisatelj, ki dobro pozna vse 
skrivnosti slovenske pisane besede, pozna pa tudi svetovne tokove. Je pronicljiv 
poznavalec človeške duše, posebej slovenske in je predstavnik dragocene 
slovenske prisotnosti na Mediteranu. Pisatelj Pahor je tudi izjemna osebnost, ki 
tvorno deluje med nami in vpliva na nas, da iščemo pravo pot na pravi način. 
Je skratka naš Boris Pahor. Nagrajenec je vrhunski predstavnik uveljavljanja 
Slovenije in njene odličnosti v mednarodnih okvirih,  človek z vizijami o nujnosti 
in potrebnosti mednarodnih povezav in sodelovanja. Osebno odgovornost za 
dobrobit svojega naroda tako povezuje z odgovornostjo za univerzalno strpnost 
in povezovanje. 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Enota Novo mesto, prejemnica 
nagrade za izjemne rezultate na področju uveljavljanja polne zaposlenosti
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Mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2009

»Otoški Forum se po svoji vsebini in organiziranju nadgrajuje ter spreminja v med-
narodno institucijo s svojo strateško usmeritvijo v opozarjanje in svetovanje vsem 
najodgovornejših nosilcem duhovne in materialne moči. Nastaja Otoška strategija 
o uveljavljenju univerzalne odličnosti in mojstrstva kot skupen dokument posame-
znikov, organizacij in udeležencev.« 

UVELJAVLJANJE UNIVERZALNE ODLIČNOSTI KOT ODGOVOR 
NA IZZIVE SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

z direktorjem Agencije RS za knjigo, pisateljem Slavkom Pregljem, voditeljico 
Ivanko Dvojmoč, umetnico Eldo Viler, razpravljalci dr. Ninom Majcnom, prof. dr. 
Miho Japljem, mag. Jožkom Čukom, mag Marijo Lubšina ter prof. ddr. Matjažem 
Mulejem in s predavatelji:

 prof. dr. France Bučar: Univerzalna odličnost kot izhod iz vrednostnega •	
primanjkljaja 
 dr. Aleksander Zadel: Kako ti živiš svojo vrednoto •	
 doc. dr. Matevž Tomšič: Vrednotni premiki v sodobni globalizirani družbi in •	
odličnost 
 dr. Daniel Brkič: Vrednote in etika kot kompas v človekovem življenju •	
 prof. dr. Jože Mencinger: Oris prihodnjih trendov ali kaj po krizi?•	
 prof. dr. Jože Gričar: Izrabljanje informacijske tehnologije za inovativno •	
medorganizacijsko povezovanje 
 mag. Vesna Drole: Univerzalna odličnost v procesih lokalnega in globalnega •	
povezovanja 
 izr. prof. dr. Aleš Debeljak: Standardi modernega Zahoda in univerzalna •	
odličnost 
 akad. prof. dr. Tone Trontelj: Etika v razvoju•	
 dr. Marko Kranjec: Odzivi ekonomske znanosti na krizo•	
 prof. dr. Philip Taylor: Curiosity and competence to excel in science •	



25. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2013

52

 prof. dr. Ewa Bulska: Excellence in academia •	

Primadona Vilma Bukovec, prejemnica Velike nagrade odličnosti in mojstrstva 
Otočec 2009.

Pod do uspeha ni bila lahka. Vojni čas mi ni prizanesel, a tudi moj poklic je terjal 
veliko, veliko truda, odpovedovanja in neprestanega učenja. V svet so mi odprla 
vrata pevska tekmovanja in z njimi prve nagrade. V vzhodne dežele me je pošiljala 
beograjska koncertna agencija. Rusija, Grčija, Poljska, Bolgarija, Češka, Romunija 
in celo Kitajska. V Kijevu so mi od opere do hotela postavili špalir. Glavnih vlog 
sem pela preko šestdeset. Pri srcu mi je uboga jetični Mimi, pa Rusalka, Prodana 
nevesta, Butterfly, pa še in še … Prejela sem veliko nagrad, vse so moje, vsa 
so priznanja za moje delo in jih visoko cenim. Za odličnost si moraš nenehno 
prizadevati, roditi pa se moraš pod srečno zvezdo in biti pravi čas na pravem 
mestu. Mene je vedno spremljala misel na pravilno petje, podnevi in ponoči sem 
premišljevala, kako bi bilo boljše. Pomembno je imeti v glasu toplino srca, v sebi 
pa karizmo, tisto skrito moč, za katero rečemo, da jo imaš ali je pa nimaš.5

Krka, d. d., Novo mesto, prejemnica nagrade organizaciji, ki je v letu 2008 
zaposlila največ novih delavcev.

5 povzetek nagovora Vilme Bukovec http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/* 
vn/?v=2009 
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Mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2010

»V vsakem človeku so kali odličnosti in mojstrstva, ki pa jih je potrebno nenehno 
negovati, spodbujati, vzgajati, izobraževati. Potrebna je strpnost, znanje in življenjska 
modrost, da se ljudi različnih mojstrstev spodbuja k skupnemu dobremu, ki temelji 
na medsebojnem dostojanstvu in bogatem znanju.« 

ETIČNOST RAZMIŠLJANJA IN DELOVANJA PRI 
UVELJAVLJANJU STRATEGIJE UNIVERZALNE ODLIČNOSTI

s predsednikom Državnega sveta mag. Blažem Kavčičem, pevko in flavtistko 
Tinkaro Kovač ter kitaristom Markom Verbičem, moderatorjem Boštjanom 
Romihom ter predavatelji:

 dr. Janez Gabrijelčič: Uvod v otoško strategijo univerzalne odličnosti in •	
mojstrstva
 dr. Jožef Kunič: Univerzalna odličnost in njeno uveljavljanje•	
 Vlasta Nussdorfer: Etika v sodobni družini in družbi •	
 Robert Friškovec, teolog: Etika in ljudje v stiski•	
 mag. Marija Turnšek Mikačić: Etičnost razmišljanja in delovanja pri uveljavl-•	
janju osebne odličnosti
 izr. prof. dr. Dejan Jelovac: Poslovna etika kot nujni pogoj odličnosti•	
 prof. dr. Jože Gričar: Univerzalna odličnost in mojstrstvo vključevanja •	
Slovenije v Podonavsko e-regijo
 mag. Lidija Božič in mag. Nina Hadžimulić: Etičnost upravnega dela kot •	
gradnik strategije upravljanja in ugleda upravne enote Krško
 Marko Kiauta: Etika in družbeno odgovorno delovanje•	
 Bojana Zupanič: Etika v globalnem podjetju•	
 Su Mi Dahlgaard Park in Jens J. Dahlgaard: Excellence & Ethics for People •	
and by People
 Mladen Kučiš: Odličnost in etika v Zdravilišču Radenci•	
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 Marjan Porenta: Elektro Gorenjska d. d. na poti poslovne odličnosti – osnova •	
trajnostnega razvoja je v odličnosti poslovanja

Olimpionik Miro Cerar, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva Otočec 
2010.

Nagrajenec je najuspešnejši športnik Slovenije vseh časov in športna legenda. 
V svoji izjemni gimnastični karieri je osvojil 30 odličij, med drugim dva naslova 
olimpijskega prvaka, štiri naslove svetovnega in deset naslovov evropskega pr-
vaka. Je predvsem velik človek, ki ga spoštujejo Slovenci in mednarodna javnost. 
Večina pozna Miroslava Cerarja kot virtuoza na konju z ročaji, bil pa je univer-
zalni gimnastični mojster, ki je na prvenstvih stare celine kolajne osvajal tudi na 
drugih orodjih. Naslove evropskega prvaka je pridobil na krogih, bradlji in drogu. 
Po koncu kariere je ostal zapisan športu in bil med ustanovitelji Olimpijskega 
komiteja Slovenije, Slovenske olimpijske akademije in ambasador Slovenije 
za šport, toleranco in fair play. Med prejetimi visokimi odlikovanji se ponaša z  
L’Ordre Olympique, nagrado AVNOJ in Bloudkovo nagrado. 

Revoz d. d. Novo mesto, prejemnik nagrade organizaciji, ki je v letu 2009 na 
novo zaposlila največ delavcev.
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Mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec, 2011

»Starši in vzgojno izobraževalne ustanove nosijo izjemno odgovornost, da otroke 
že od malega vzgajajo in izobražujejo v skladu z človeškim dostojanstvom. Vzgoja, 
izobraževanje in vseživljenjsko učenju so tista prava pot, ki dolgoročno krepi državo, 
jo varuje pred izkoriščanjem in ji omogoča trajnostni razvoj.« 

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE PRI 
UVELJAVLJANJU UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA

z olimpionikom Miroslavom Cerarjem kot častnim gostom in slavnostnim 
govornikom, plesalci Plesnega kluba Novo mesto, moderatorko Tejo Lesjak in 
predavatelji:

 prof. dr. Miro Cerar: Mesto etike v vseživljenjskem učenju•	
 prof. dr. Nada Zupan: Ali vaja še dela mojstra? Izzivi izobraževanja za •	
odličnost v družbi znanja
 dr. Tatjana Dragovič: Z vseživljenjskim učenjem do osebne in profesionalne •	
odličnosti
 dr. Karmen Kern Pipan: Stalne izboljšave in inovativnost kot gradnik poslovne •	
odličnosti
 dr. Tomaž Savšek: Z učenjem in inovativnostjo do odličnosti TPV•	
 mag. Karmen Gorišek: Kompetenčni profili in organizacijsko učenje•	
 Franci Bratkovič: Pomagajmo odkrivati talente – projekt POT •	

Dr. Janez Gabrijelčič, prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva Otočec 
2011.

Nagrajenec namenja pretežni del svojega delovanja in razmišljanja odličnosti in 
uresničevanju svojega globokega prepričanja, da štejejo le dejanja in predvsem 
hotenje narediti ta svet prijaznejši, strpnejši, boljši, odličen. Za seboj pušča sledi, 
ki nosijo skupno sporočilo: povezujmo se, delajmo en z drugim, ustvarjajmo 
sožitje, gradimo univerzalno odličnost. Je duhovni vodja otoških Forumov, 
pobudnik ustanovitve Velike nagrade odličnosti in mojstrstva Otočec, avtor 
Otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti in idejni oče projekta Rastoča 
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knjiga Republike Slovenije. Na predlog Društva ekonomistov ga je Mestna občina 
Novo mesto sprejela za častnega občana. Nagrajenec je dolgoletni publicist in 
dobrodošel predavatelj. Slovenija v današnjem času potrebuje ljudi, kakršen je 
dr. Janez Gabrijelčič. Potrebuje njegovo zanesenost in predanost ideji odličnosti, 
potrebuje Rastoče knjige, ki skrivajo v sebi ustvarjalno bogastvo slovenskega 
naroda. Kot rad poudarja nagrajenec: »Rastoča knjiga je simbol, ki nenehno 
spodbuja k človekovi rasti, medsebojnemu spoštovanju, k strpnosti in dobremu.« 
To pa so vrline, ki krasijo odlične posameznike, države in vsako družbo. 

Krka, d. d., Novo mesto, prejemnica nagrade organizaciji, ki je v letu 2010 na 
novo zaposlila največ delavcev.
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Mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2012

»Na Forumu Otočec zamisli ne obstanejo na načelni ravni pač pa se ob pravem 
času in izpolnjenih pogojih ukoreninijo v vsakdanjem življenju. Osebna odličnost je 
lastnost, ki človeku pomaga sprejemati vsestransko pretehtane in za večino koristne 
odločitve v daljšem časovnem obdobju. Odličniki in mojstri nudijo odlične izdelke in 
storitve, ki ne poslabšujejo kakovost življenja, ne škodujejo naravi in ne zmanjšujejo 
blaginje. Ljudje, ki danes vodijo in upravljajo gospodarstvo v naši 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.«

DRUŽBENO ODGOVORNO RAVNANJE PRI UVELJAVLJANJU 
UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA

s predsednikom Republike Slovenije dr. Danilom Türkom, Miho Debevcem na 
diatonični harmoniki ter Tomažem Rožancem na klasični harmoniki, modera-
torko Tejo Lesjakovo in predavatelji:

 prof. ddr. Matjaž Mulej: Temelji družbeno odgovornega ravnanja pri uvel-•	
javljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva
 Anita Hrast: Poslanstvo Inštituta IRDO in slovenske nagrade za družbeno •	
odgovornost – HORUS
 Matjaž Berger, gledališki režiser: Kako je ime umetnosti po koncu postmod-•	
erne ali vprašanje o sublimnem
 Iskrice odličnosti – Domovinska vzgoja in družbeno odgovorno ravnanje•	
 Vladimir Gregor Bahč in Toni Petrič: Razvoj sistemov vodenja vodi v dose-•	
ganje družbene odgovornosti – primer podjetja TPV
 Marko Kiauta: Z ISO 26000 do razvoja sodelovalnosti družbeno odgovornih •	
posameznikov
 dr. Damjana Miklič Milek: Družbeno odgovorno ravnanje in raziskovalna •	
odličnost
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 Zvezdana Bajc, univ. dipl. ekon.: Družbena odgovornost kot del poslovne •	
strategije 

Znanstvenica prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, prejemnica Velike nagrade 
odličnosti in mojstrstva Otočec 2012.  

Slovensko ambasadorko znanosti kot odličnico definirajo predanost, zavze-
tost, strast do življenja, dela, osebnega razvoja, nenehnega učenja in iskanja 
vprašanj, ne odgovorov, radovednost in pogum. Je strokovnjakinja za področje 
biometeorološkega dinamičnega modeliranja, vsi pa jo najbolj poznamo po 
njenem raziskovanju podnebnih sprememb. Promovira znanost in zagovarja 
mnenje, da morajo biti izobrazba in možnosti za znanstveno in profesorsko kari-
ero enako dostopne obema spoloma. Nagrajenko je za odmevno znanstveno 
delo na področju proučevanja podnebnih sprememb in veliko predanost varo-
vanju okolja, z redom za zasluge odlikoval predsednik države. V njeni bibliografiji 
je trenutno 107 znanstvenih, 238 strokovnih in kar 403 poljudnih člankov. Bila je 
članica Mednarodnega odbora za spremljanje podnebnih sprememb pri OZN, ki 
je leta 2007 prejel Nobelovo nagrado za mir. Komentirala jo je takole: »Poudarila 
bi srčiko te nagrade. Poudarja, da »vreme ne sme biti naš sovražnik; z znanjem, 
spoštovanjem in pametnim načrtovanjem ga raje izkoristimo sebi v prid.«

Krka, d. d., Novo mesto, prejemnica nagrade organizaciji, ki je 2011 na novo 
zaposlila največ sodelavcev.




