
 
 

 

 

14. november 2011 

Njegova ekselenca g.veleposlanik Velike Britanije, spoštovani župan Mestne občine 
Ljubljana, spoštovani gostitelj dekan Fakultete za družbene vede, spoštovani predsednik 
Združenja Manager, direktor Zavoda Y, spoštovani predsedniki in predstavniki politike, dragi 
udeleženci: vabljeni gostje in predstavniki medijev,   

toplo pozdravljeni.  

V čast mi je, da nas lahko danes pozdravim v takšnem številu. Na dogodku, namenjenem - 

dialogu.   

Čemu dialog? 

Slovenija je stara dvajset let. V dveh desetletjih samostojnosti je dosegla številne cilje, pa 
vendarle delala tudi napake. V krizi so te prišle na površje, mnoge celo kot resne sistemske 
razpoke. Za te velja, kot je zapisano v preambuli Zaveze za uspešno prihodnost, da 
»…sistemskih napak ne moreš reševati brez širokega družbenega soglasja. Rešitve namreč 
praviloma pomenijo korenite družbene spremembe in drugačen sistem institucij, pravic in 
obveznosti.«   

Jasno nam je, da je potrebno padajoče trende konkurenčnosti preobrniti. In pomembno je, 

da smo se managerji v Zavezi za uspešno prihodnost 15/2020  najprej obrnili k sebi ter se 

dogovorili, kakšne so odgovornosti in cilji managementa.  A na poti k doseganju ciljev ne 

moremo mimo drugih ključnih družbenih skupin. Tudi ali predvsem politike, ki ustvarja 

okolje, znotraj katerega deluje naše gospodarstvo.  

V sekciji Mladih managerjev smo prevzeli pobudo za nadaljevanje široke družbene razprave 

o tem, v kakšni državi želimo živeti, kaj smo pripravljeni za to narediti in kako naj bo Slovenija 

vodena, da bi bodo skupni cilji dosegljivi.  

Zato smo na današnje srečanje gospodarstva in politike skupaj z Zavodom Y povabili 
predstavnike političnih strank, ki se potegujete za sedež v parlamentu in za vodenje naše 
države.   
 

 Tukaj smo z željo, da si odgovorno in spoštljivo prisluhnemo o trenutnem stanju in 
pričakovanjih gospodarstva do politike, da Slovenija postane konkurenčnejša; 

 Tukaj smo, ker potrebujemo skladnost posameznih politik, objetih v vizijo, ki 
Slovenijo umešča med 15 držav z najvišjo kakovostjo življenja;   

 Tukaj smo, ker imamo radi svoj poklic, podjetja in ljudi, ki jih vodimo.  

 Tukaj smo, ker verjamemo ali pa se želimo prepričati, da skupaj zmoremo Slovenijo 
popeljati med 15 najuspešnejših evropskih držav.   

 
To nam bo uspelo, če bosta v državi vladala zaupanje in spoštovanje in bo v njej tekel 
učinkovit dialog.  



 
 

 
Morda smo v tem lahko najboljši na svetu.  
 

Pričakujemo preveč? 

 To pa nam boste povedali danes. 

 

mag. Tjaša Kolenc Filipčič 


