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Spoštovani nagrajenci, udeleženci in organizatorji konference,  
cenjeni gostje, kolegi ministri, gospod župan,  
 
hvala za zaupanje, da vas lahko nagovorim. Veliko mi pomeni, saj iskreno občudujem tiste, ki 
znajo z jasno idejo, veliko poguma in ravno pravšnjo mero tveganja narediti stvari, ki jih prej ni 
bilo. Predmete, procese, rešitve, storitve, včasih celo samo mrežne povezave in prave poteze. 
 
Sama nikoli podjetništva nisem razumela slabšalno. Mnogi pa so ga. Premnogi, bi rekla – a so 
zato prepogosto imeli še kako močne razloge: spomnimo se generacije mobitel-mladcev, ki so 
ves čas imeli nek »biznis«, pa sploh nisi videl, ne vedel, s čim se ukvarjajo, ali pa prepožrešnih 
direktorjev, ki so svoj osebni interes predpostavili skupnemu dobremu. A v senci teh razvpitih in 
razglašenih »biznismenov« so se rojevale garažne podjetniške ideje in velikopotezne globalne 
zgodbe. Nekaj časa se je zdelo, da se bo cel svet preselil v »dot.com-e« in da nihče več ne bo 
ostal tukaj, na tem svetu – a se je kaj hitro izkazalo, da so tudi računalniki in omrežja le orodje: 
izvrstno in z neslutenimi razsežnostmi, a še vedno le orodje.  
 
Veste, kako sem se pripravljala na današnje srečanje z vami? Šla sem po vrsti preguglat vseh 
pet nominirancev, da vidim, s čim se ukvarjate, v katerem startu leži vaš up? In sem iskreno 
navdušena, saj sem se bala, da ne bom razumela vseh fines sodobnih on-line start-up spin-of 
podjetnikov – našla pa sem kopico simpatičnih mladih obrazov, vseh po vrsti visoko izobraženih 
in mnogih med vami tudi akademsko uspešnih, ki se ukvarjajo, reci in piši: 
 
• z iskanjem najboljših gradbenih in drugih zanesljivih mojstrov, 
• z reševanjem težav, s katerimi se srečujejo ljubitelji rastlin na domačem vrtu, 
• z raziskovanjem, gojenjem in predelavo zdravilnih gob, 
• z vmesnikom, ki služi kot nekakšna shramba za računalniške programe 
• in s programsko opremo za optimizacijo hotelskega gospodinjstva. 
 
To samo dokazuje, da se podjetniška priložnost skriva dobesedno na vsakem koraku, od 
domačega vrta do hotelirstva, le pozorno je treba opazovati procese vsakdanjega življenja in se 
potruditi narediti ga boljšega.  
 
Naj se sliši še tako patetično, tudi nam, politikom, gre za izboljševanje vsakdanjega življenja. A 
le redko nam je zaupana možnost podjetniške inovacije, raje nam potisnejo v roke krizno 
vodenje. S tega stališča je položaj, v katerem je naša vlada, pravzaprav nekaj posebnega: 
(samo)omejili smo naš mandat na eno leto; huda kriza dobesedno zahteva od nas drznejše 
rešitve – in nimamo možnosti popravnega izpita! 
 



 

Zato sem včeraj, ob predstavitvi ukrepov za stabilizacijo gospodarstva in konsolidacijo financ v 
Državnem zboru, uporabila besedno zvezo »resne realne rešitve«. In pojasnila, da moramo s 
svojim lastnim zgledom in delom pokazati, kako resne so razmere; da s prepoznavanjem 
najboljših rešitev, ne glede na to, kdo jih predlaga, pokažemo, da nam gre za skupno dobro in 
javni interes; in da se lotevamo le tistih ukrepov in dejanj, ki imajo realno možnost uspeha.  
 
Taka je naša, vladna stava. V tem smo si različni: nam preprosto ne sme spodleteti. V vašem 
vsakodnevnem delu, še posebej zdaj, ko vendarle šele začenjate, startate, je tveganje sestavni 
del uspeha: razumno, a vendarle tveganje. Če spodleti, poskusite znova – in kot je za 
Samuelom Beckettom ponovil Slavoj Žižek – spodletite bolje. Če nam spodleti, odletimo! 
 
Zato vam po svoje zavidam, po svoje pa vas občudujem. V svetu, v katerem je prekomerna 
potrošnja pri večini na srečo že spodbudila zadržanost do vsakovrstnih novotarij, je ljudi toliko 
teže prepričati, da sploh še kaj novega potrebujemo. A lepota in prepričljivost pravih 
podjetniških idej je, da se ob soočenju z njimi iskreno razveselimo: kako dobro so se spomnili! 
Ne počutimo se niti za nos speljane, niti ne umetno zapeljane, ampak iskreno navdušeni, da 
ljudje še znajo dobro delati za ljudi. Ne le zase, temveč za druge. Takšna bi morala biti tudi 
politika po svoji izvirni demokratični definiciji: od ljudi za ljudi. 
 
Preveč podjetnih politikov se je bati – kakšna pa je podjetništvu prijazna politika? Spodbude 
kreativnim industrijam, prijazno davčno okolje, organizirani skupni nastopi na obetavnih tujih 
trgih, odprt in dober šolski sistem, nepopustljiva vlaganja v raziskave in razvoj, tudi 
proračunska, ne le podjetniška – vse to so elementi, ki jih sama vidim na obzorju Slovenije 
2020. Ne zato, ker bi si jih želela videti šele takrat, ampak zato, ker je prav sodobno, družbeno 
odgovorno in trajnostno naravnano podjetništvo eden od sestavnih »oblakov« , v katerega 
shranjujemo mnoga naša pričakovanja za bolj vzdržno in prijaznejšo prihodnost.  
 
Slovenija potrebuje “mašine”, ki nas bodo vlekle navzgor in naprej, ki bodo zagotavljale delovna 
mesta, izvažale, izobraževale nadarjene in hranile lačne. Vi ste lahko takšne “mašine”: prav nič 
hrumeče in onesnažujoče, temveč neslišno hitre, varne in zanesljive. Zato bi radi z vami 
potovali v prihodnost. In zato bo naša vlada vlagala v vas, s podjetniškimi spodbudami in 
inovacijsko shemo, tudi z javno promocijo najboljših. Ko se prvič odpravim v tujino z močno 
gospodarsko delegacijo – in želim si, da bi to kmalu bilo k eni od mojih dveh evropskih kolegic, 
k danski premierki ali nemški kanclerki – obljubim, da vzamem nocojšnjega zmagovalca s 
seboj.  
 
Zato je že čas, da vidimo kdo to je. Še prej pa – najlepša hvala za vašo pozornost, veliko 
poslovnih uspehov in kmalu na svidenje! 
 
 


