
 

 

Drage kolegice, dragi kolegi, 

Prejšnji teden nas je za vedno zapustil akademik, zaslužni profesor dr. Jože 
Mencinger. Bil je ena najprepoznavnejših  osebnosti našega akademskega 

in javnega življenja. Poznali smo ga po njegovih izvirnih idejah, ki jih je 

sporočal z izostreno jasnostjo, humornostjo in preprostostjo. Njegov 
intelektualni domet je daleč presegel ekonometrijo in gospodarska 

vprašanja. Zapomnili si ga bomo po njegovem odklonilnem odnosu do 
lastninskih certifikatov in do bolonjske reforme visokošolskega 

izobraževanja, pa tudi po zavzemanju za delavsko-menedžersko 

privatizacijo.  

Jože je bil odličen profesor, raziskovalec in interpret gospodarskih in 
družbenih razvojnih sprememb. Zaradi svoje načelnosti ni dolgo zdržal v 

politiki kot minister v prvi vladi samostojne Slovenije. Univerzo v Ljubljani 

je vodil dva mandata na njemu svojstven umirjen način. Razmišljal in 
deloval je konkretno in ni maral 'mešanja megle', kot se je večkrat izrazil. 

V času vodenja univerze je prenovil dvorec, v katerem je njen rektorat. Po 

upokojitvi je ostal z njo povezan in še bolj aktiven kot član Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti in član civilno družbenih org anizacij, 

gibanj in pobud. S svojimi predlogi in podpisi podpore je prispeval k 

uveljavljanju številnih idej in k nadzoru oblasti.  

Posebej nam bo ostal v spominu kot pomemben član Koalicije civilne 
družbe SINTEZA. Celo desetletje je med nami predstavljal nesporno 

avtoriteto, čeprav svojih mnenj in stališč ni nikoli vsiljeval. Trdno je verjel, 

da ni vse »politika«, da družba (vlada, …) ne sme dolgoročnih razvojnih 
odločitev sprejemati na podlagi kratkoročnih političnih koristi in 

interesov. Zato so bile naše razprave v SINTEZI-KCD, ki jih je pogosto on 
intoniral, usmerjene v iskanje globljih zakonitosti družbenega razvoja. 

Mogoče paradoksno, kajti na drugi strani je spoštoval »ZKP« (»zdravo 

kmečko pamet«) kot pomemben korektiv »političnih neumnosti«. 

Jože Mencinger je na izviren način združeval svoj krščanski nazor in 
politično levičarstvo. Bil je odkrita in poštena osebnost, prijeten 

sogovornik in dober prijatelj. Ohranili ga bomo v najlepšem spominu kot 

človeka, ki ni živel le zase, temveč mu je bilo mar za  skupnost. 

Dragi Jože, spoštujemo te in pogrešali te bomo! 

Programski svet SINTEZE-KCD   


