
 

 

 

14. november 2011 

 

Spoštovani!  

Danes smo pokazali, da znamo sodelovati. Predvsem mi, civilna družba. Ni pogosto, da tako 

različni organizaciji kot sta Združenje Manager in Zavod Ypsilon strneta vrste, vendar smo to 

naredili danes, da tudi s tem pokažemo politiki, da je stvar resna in da je le v sodelovanju moč 

prihodnosti.  

Slišali smo veliko, predvsem obljub. Te preprosto ne bodo več dovolj. Prihajajo nove generacije. 

Mladi so vedno bili tisti, ki so znali ob pravih trenutkih reči jasno, konec je šale, stvar je resna. In 

mladi danes smo kritični, tako do politike kot tudi do managmenta. Preprosto jasno je, da ne eni 

ne drugi niso prevzeli odgovornosti. Stvari se spreminjajo in tega se veselimo.  

Vendar bomo jasni, čeprav imajo volivci kratkotrajen spomin, bomo mi skrbno beležili vaše 

akcije in vas držali za besedo. Brez milostni bomo postali do tistih, ki ne bodo delali, kar 

govorijo. Preprosto vam bomo četrtega decembra zaupali veliko odgovornost.  

V Združenju Manager vidijo sprejetje vizije 15/2020 kot navdihujoč cilj, ki je hkrati uporabno 

merilo, ki omogoča presojo vsake odločitve s preprostim testom: ali nas vodi bliže k cilju ali nas 

od njega oddaljuje. Sprejemanje koristih poslovnih in političnih odločitev je tako lažje in 

odpornejše proti parcialnim ali osebnim interesom. 

Bojte se nas, mi hočemo drugačno Slovenijo. Slovenijo, ki ni leva in desna, bela in rdeča. Mi, vsaj 

v Zavodu Ypsilon, želimo barvno Slovenijo, usmerjeno naprej, na podlagi sodelovanja in 

povezovanja.  

Odkriti bomo, večina vaših programov nas ne prepriča, zelo malo je novega, inovativnega, 

svežega, resnično dih jemajočega. Premalo je rešitev, ki bodo Slovenijo popeljale do preboja. 

Vendar vam še zaupamo, da boste držali besedo in pošteno zavihali rokave. 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.  

 

Žiga Vavpotič 


