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Sporočilo za javnost 
                      14. november 2011 

 
Za takojšnjo objavo 

 

 

Politika ugotavlja visoko skladnost z  

Zavezo za uspešno prihodnost Slovenije  

 

V prostorih Fakultete za družbene vede je v organizaciji Sekcije mladih managerjev pri Združenju 
Manager in Zavoda Ypsilon danes potekalo Srečanje gospodarstva in politike. Enajst 

predstavnikov političnih strank se je opredelilo do Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 
15/2020, ki jo je dalo v javno razpravo Združenje Manager. 

 
 
Dogodek z več kot dvesto udeleženci je bil namenjen razpravi o gospodarski prihodnosti 
Slovenije. Temelj pogovora je predstavljal dokument Zaveza za uspešno prihodnost Slovenije, ki 
ga je je  Združenje Manager na Managerskem kongresu konec septembra ponudilo v javno 
razpravo.  

 
Na dogodku je sodelovalo enajst predstavnikov političnih strank, ki se potegujejo za vstop v 

parlament: Janez Benčina iz Desusa, predsednik Zaresa Gregor Golobič, predstavnik LDS Tomaž 

Orešič, Franc Križanič iz vrst SD, predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Jankovič, predstavnik SMS 

- Zeleni Blaž Kavčič, predstavnica TRS Hermina Krt, Milan Matos, predstavnik NSi, predsednik 

Liste Virant  Janez Šušteršič, Žiga Turk iz SDS in predsednik stranke SLS Radovan Žerjav.  

 

Tjaša Kolenc Filipčič, predsednica Sekcije mladih Združenja Manager, je v uvodu izpostavila 

namen srečanja: »Tukaj smo z željo, da si odgovorno in spoštljivo prisluhnemo o okoliščinah in 

pričakovanjih gospodarstva do politike, da Slovenija postane bolj konkurenčno okolje.« Sonja 

Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager, je predstavila ključne točke Zaveze za uspešno 

prihodnost Slovenije 15/2020 in predlog vizije uvrstiti se med 15 najrazvitejših evropskih držav 

do leta 2020, sprejete odgovornosti managementa za njegovo dosego ter osem mehanizmov za 

povečanje učinkovitost in odgovornost politike za njihovo uresničevanje.  

 

V osrednjem delu so politiki komentirali Zavezo za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 po 

treh točkah: kje je Zaveza skladna s programom stranke, kje od nje odstopa in katere so ključne 

teme, ki potrebujejo dialog. Večina sodelujočih je Zavezo ocenila kot koristen dokument, ki kaže 

visoko pokrivanje s programi strank, v posameznih izvedbenih točkah pa se med strankami 

pojavljajo tudi razlike v pogledu na socialno kapico, časovnico potrebnih ukrepov in podobnem. 
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V nadaljevanju so udeleženci politikom zastavljali vprašanja, vezana na javne finance, 

medsebojno zaupanje in izziv, koliko bo gospodarstvo slišano tudi po 'usodnem 4. decembru', 

zanimali so jih pogledi na mednarodno poslovanje, financiranje nevladnih organizacij, 

komentirali pa so tudi potrebo po učinkoviti izvedbi zastavljene strategije, ko je ta sprejeta.   

 

Srečanje je z udarnimi besedami sklenil Žiga Vavpotič, strokovni direktor Zavoda Ypsilon, v 

imenu mladih: »Nam je vseeno, kdo zmaguje, kajti v zgodbi prihodnosti, kot jo vidimo mi, boste 

morali vsi sodelovati in zmagovati. Ne za vaše interese, temveč zaradi zmage Slovenije. In nič 

več ne bodo to vaše zmage, temveč bodo to zmage vseh, za našo skupno prihodnost.«  

  

 
 
 
Dodatne informacije: 
Edita Krajnović, komunikacije  
T: 040 488 040  
 
E: komunikacije@zdruzenje-manager.si   
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