
Javni razpis: KAM NAJ(!) USMERIMO KORAK ? 

- Skrajšani povzetek - 

V zvezi z vprašanjem, kam gremo in kako naj ukrepamo danes, da nam bo jutri lažje in lepše je 

samo v enem dnevu (13.12.2017) je name delovalo ducat razgledanih in uglednih ljudi: 

1.  Igor Emri: V viziji Slovenija 2050 smo si zastavili zelo spodbudne cilje, njihova uresničitev pa 

bo Slovenijo dvignila med ekonomsko najrazvitejše države v Evropi. A, kako od želja k dejanjem? 

S tem vprašanjem se v Sloveniji ukvarjamo že vse od leta 1991, a ne preveč uspešno. Potrebujemo 

nov pristop, nov pospešek, nove pospeševalne instrumente… Odpri! 

2. SAZU je 13.12.2017 organizirala posvet (več predavateljev) o razvoju Slovenije z naslovom 

Kreiranje pravno-družbeno-ekonomskega okolja za gospodarstvo, temelječe na znanju.  

3. Drago Babič in Jože P. Damijan: Paradoks je, da Slovenija namenja zelo visok delež izdatkov 

BDP za raziskave in razvoj, naši raziskovalci in podjetja prijavljajo veliko število patentov, tudi do 

desetkrat več kot druge nove članice EU, in imamo relativno višjo stopnjo inovativnosti od njih. Pa 

vendar se kljub vsem tem R&R vlaganjem, patentom in inovacijam naše gospodarstvo ne more 

odlepiti od nizke dodane vrednosti, medtem ko je le-ta v novih članicah 2 do 3 krat višja. … Odpri!   

…  Predstavitev!  

4. Emil Milan Pintar: Cilj strategije razvoja ne more biti (le) ekonomska rast, temveč kvalitetnejše 

življenje ljudi! Oblikovanje strategije razvoja družbe je poskus, narediti funkcionalno orodje za 

usmerjanje in celo upravljanje največjega sistema, družbe! …  Odpri! 

5. Jože Mencinger na splošno ni pristaš strategij. Kritiziral je lizbonske in tudi Slovenija 2050 je le 

kopica praznih besed, brez zveze z realnostjo. Zadošča, da se ve, kaj je poslanstvo. 

6. Bogdan Biščak: Ker naj bi bila skrb za denar preveč strokovna zadeva, je bila odtegnjena iz oblasti 

ljudstva, z njo se sme ukvarjati le nekaj visoko strokovnih izbrancev. Reče se jim guverner in 

viceguvernerji centralnih bank in ne odgovarjajo praktično nikomur. V Sloveniji poteka bitka, ali 

bo ostala ustava v rokah ljudstva ali pa bo, ker je zadeva menda spet preveč zahtevna in strokovna,  

tudi ta prešla povsem v roke ekspertne elite nekaj izbrancev. Reče se jim ustavni sodniki. Nad njimi 

(guvernerji in ustavnimi sodniki) je samo modro nebo! …  Odpri! 

7. Matevž Krivic je prepričan, da bi Slovensko ustavo morali spreminjati pogosteje, a ne s tresočo 

roko, temveč po doseženem dvotretjinskem soglasju med poslanci, še z obveznim ustavodajnim 

referendumom. …   Odpri! 

8. Danah Zohar: Kapitalizem potrebuje revolucijo, ker očitno ne deluje, je pošast, ki žre samo sebe 

in razdvaja planet in družbo. Demokracija nerazmišljujočih množic nam je dala Hitlerja in Trumpa, 

omogočila je katastrofalen »brexit«. Demokracija je postala množična, množica pa ne razmišlja z 

glavo, vodijo jo emocije, ki jih napihujejo populistični mnenjski in drugi voditelji….  Odpri! 

Tako različna mnenja uglednih ljudi so me izzvala, da objavim Javni razpis za nasvet: Kam 

naj z vnukom usmeriva korak?  

Miroslav Marc, 15.12.2017 
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