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Notranje žarenje je dar
Tudi oziroma zlasti v pokoronskem času bo pomembno, da bomo tkali 

tkanino src, umov in duš, tako da bo povezovala globlje in daljnosežneje  
od že poznanega. O tem in podobnem smo se pogovarjali z žarečima  

osebnostma, Jerco Legan Cvikl in Janezom Škrabcem.
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V intervjuju smo prepletli poglede moš
kega in ženske. Glas ženske in moškega  
v prepletu principov miline, ranljivosti,  
napak, zmot, mestoma trpljenja, modrosti 
in smelosti odmeva v tišini, izpolnjenimi  
s pomeni. Smo stkali drugačen algoritem 
srca? Takšnega, ki opazi, in onega, ki pre
prosto ve … Pogovarjali smo se še tik pred 
izbruhom krize, ki jo je povzročil koro na
virus, zato o tem seveda ne govorimo,  
a zapisano prinaša poglede in vrednote,  
ki presegajo sedanji trenutek, nagovarja 
večne teme, o katerih se človek od nekdaj 
sprašuje in nanje išče odgovore. Zlasti  
v trenutkih krize in po njej.

Ljubezen, lepota in denar so teme,  
ki usmerjajo naša stremljenja in vrti-
jo naše strasti na robovih, središčih 
in mestoma v najglobljih občutkih 
sebstva, ki smo jim lahko priča. 
Kako to triado doživljata vidva?
Jerca Legan Cvikl: Ljubezen je najčistejši 
notranji vir povezanosti s prvinskim in 
neusahljivim in lepota nastopi kot subtilen 
odsev estetskega doživljanja zunanjega 
sveta. Denar pa je zgolj novodoben medij 
nujne blagovne izmenjave. Če so v triadi, 
morajo biti uravnoteženi v svoji relevant
nosti, kar je pri slehernem posamezniku 
drugače, glede na njene oziroma njegove 
potrebe, nagnjenja, želje in sanje.
Ko se prepustim polju ne(raz)umskega  
in si dopustim zaznavati onkraj logičnega, 
se povežem s svojo pristnostjo. Takrat 
lahko ljubim ... svojo bit, ljubim svoje  
ljudi, lju bim strasti do ustvarjanja, ljubim 
naravo, ki me vedno znova očara. Ko pre
biram misli o ljubezni, se mi vtisne uvid ... 
Ljubezen je voda življenja in ljubljenje 
ogenj duše ...Vesolje se vrti drugače, kadar 
ogenj ljubi vodo. Je treba kaj dodati?  
In ker sem od nekdaj velika estetka, zato 
prevzeta z idealnim kodom narave, kjer so 
oblike in podobe manifestacija popolnega, 
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tudi v svojem kultiviranem okolju rada 
poskrbim, da sem obkrožena z estetskimi 
artefakti, z lepim v vseh svojih izraznih 
oblikah. Včasih sem ujeta v svoj 
vizualni red, kakšne barve so  
bivalni prostori, kako so postav
ljeni spominski predmeti, v ka
terih skodelicah ponudim 
popol danski čaj, kakšen šal in nakit izber
em za večerni izhod ... Lepo me pomirja 

in vznemirja, izziva in navdihuje hkrati.
Na drugi strani moram priznati, da do  
denarja nimam posebnega odnosa, saj me 

je pogosto spremljal občutek, 
da ljudem ne prinaša veliko  
dobrega. Če ga je bilo preveč, 
so bili problemi, če ga je bilo 
premalo, tudi. Kaj je ravno 

prav, mi nihče do sedaj še ni znal pojas
niti. Kregarije okoli dediščine, materialno 

razvajanje otrok, kupovanje pozornosti v 
medosebnih odnosih ... Mnogo človeških 
zablod in nečistosti je povezanih z denar
jem. Čeprav sem ga znala kasneje spretno 
zaslužiti, skrbno varčevati, pa tudi občas
no zapravljati, me rokovanje z njim vedno 
znova spravlja v nelagodje. Srečo imam, 
da nisem odraščala v obilju, zato sem od 
majhnega znala ceniti vsako drobtinico 
kruha in uživati v danem trenutku, karkoli 
dobrega je naplavila reka življenja.
Janez Škrabec: Vsak ima svoje tri – ali  
pa več ali manj – prioritete, okoli katerih 
si usmerja življenje. A če me sprašujete  
o mojem odnosu do omenjenih treh ... 
Davni spomin: z dedom ostro diskutirava, 
kaj je pravzaprav vredno v življenju. 
Šestnajst let mi je, sem zagnan marksist  
in vneto zagovarjam levičarske ideje … on 
pa mi brez vsake vzvišenosti do moje na
ivnosti in najstniške ozkoglednosti poudar
ja, da je važna samo ljubezen. Takrat te 
modrosti nikakor nisem sprejel, zdaj mi je 
pa tem bližja, čim zrelejši sem. Denar 
lahko visoko kotira na vrednostni lestvici, 
a zgolj kot sredstvo, nikakor ne kot cilj.

Moč ženske in moč moškega; igra 
ženskega in moškega principa; moč 
Erosa in bližina svetega. Moč naše
ga bitja, da se v ljubezni povzpne 
nad omejitve umrljivosti, je opisana, 
upodobljena in klesana že stoletja 
tako v kamen kot na papir ter v srca 
vseh, ki se jih nevidna roka božan
ske ljubezni dotakne. Menita,  
da je enost možna v zlitju nasprotij,  
v stekanju igrivosti in iskanju večne 
popol nosti, po kateri nas ženejo 
notranji glasovi hrepenenja in stras
ti, ki si igrivo vsakič znova nadenejo 
drugačno preobleko? Lahko rečemo, 
da je možno moški in ženski princip 
izklesati v popolnost predaje, a le 
tedaj, ko oba pola in principa, torej 
moški in ženski, odvržeta vsa slepila 
in se podata v neznano, kar ljubezen 
v resnici je?
Janez Škrabec: Ob tem vprašanju mi je 
prišel pred oči zaključni prizor iz filma 
Angleški pacient, v katerem se grof Almasty 
spominja trenutka, ko je v puščavi pred 
njim strmoglavilo letalo in v njem njegova 
življenjska ljubezen Katherine. Pilot je na 
mestu umrl, njo pa je rešil iz letala in jo 
težko ranjeno skril v jamo pod pečine. Nje
no življenje je viselo na nitki, zato se je 
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odločil, da gre po pomoč. »Obljubim, da te 
ne bom nikoli zapustil,« je rekel in ona je 
zrla vanj s popolnim zaupanjem, da bo 
zanjo storil najboljše, kar zmore.
Gre za izjemno lepo upodobljen trenutek 
popolne predaje, v katerem kraljuje abso
lutno zaupanje, da bo eden za drugega sto
ril maksimalno, kar lahko. Žal se je njuna 
usoda zaključila tragično, vendar tako 
vzdušje smo zagotovo doživeli prav vsi;  
ko si s popolnim zaupanjem predal nekaj 
zelo vrednega, kot je na primer življenje 
ali pa recimo prihodnost, v roke drugega. 
In ne glede na moški in ženski spol, ne 
glede na moški, ženski princip. Vsaj jaz 
tako gledam na to. Taki trenutki me v vseh 
odnosih očarajo. Bodisi intimno ljubezen
ski bodisi prijateljski, partnerski. Meni 
pomenijo presežek, pravo življenjsko 
razkošje.
Jerca Legan Cvikl: Ta dva principa, ki sta 
se zgodila človeškemu bitju, sta nekaj naj
lepšega in navdihujočega, kar si lahko 
ženska ali moški podarita na poti samo
uresničevanja. Oba delujeta pri vsakomer 
izmed nas s specifično močjo in sta bolj 
ali manj vnaprej določena, kar pomeni,  
da njunih vplivov v glavnem ne moremo 
krmariti. Tisti, ki je intenzivnejši, odloča  
o našem pogledu na svet, vpliva na naše 
izmenjave z drugimi. Njuna prisotnost nas 
postavlja kot edinstvene individuume in 
določa, ali smo bolj čustveni in empatični 
ali bolj fokusirani, tekmovalni. Prve zna
čilnosti podpirajo ženski princip, druge pa 
moškega. Običajno je tako, da bolj ko sta 
v harmoniji in vsak opravita svoj del posl
anstva, tem laže posameznik shaja s svoji
mi življenjskimi – profesionalnimi in oseb
nimi – izzivi. Seveda je to idealna podoba 
jaza, ki v naslednjem koraku trči ob šte
vilne izzive v okolju in predvsem ob drugi 
jaz. Takrat (pre)moč enega ali drugega 
dobi novo podobo in dimenzijo. Ali kon
kretno iz vsakdanjega življenja. Če ima 
ženska v sebi izrazit moški princip, je bo
jevita, brezkompromisna, manj ženstvena 
in lahko tekmuje z moškimi kolegi, zato jo 
spoznamo predvsem kot suvereno tudi v  
t. i. moških poklicih. In obratno, moške, 
ki imajo izrazit ženski princip, radi opisu
jemo kot mehke, sočutne, neodločne ... 
Zato so lahko zelo dobri poslušalci in 
sogovorniki.
Velikokrat poudarjam, da bi bil svet lepši 
in boljši, če bi se ženske in moški polno 
upoštevali in o stvareh enakopravno 

odločali. Torej v vseh situacijah, pri vseh 
izzivih, v vseh poklicih in na vseh polo
žajih ni zanemarljivo vključiti obeh prin
cipov – tako moškega kot ženskega. Prak
sa je pokazala, da je uravnoteženje spolov 
in principov prineslo najboljše rezultate, 
saj drži rek: kar imam jaz, tega nimaš ti ‒ 
in kar imaš ti, tega nimam jaz. Najino 
sodelovanje, iskanje presečne množice,  
je torej konstruktivno, komplementarno 
in za prevrednotenje naše prihodnosti 
tako rekoč nepogrešljivo. In ko med  
dva osebka poseže ljubezen, se med njo  
in njim stkejo globlje vezi in vsi štirje 
nivoji imeti/ne imeti začenjajo medse
bojno preverjanje, ujemanje in končno 
prepletanje.

Diada posel in sočutje je pogosto 
nagovorjena; zdi se, da se v našem 

lepem slovenskem prostoru pregan
ja rast. Obsoja bogastvo in uspeh 
posameznikov, ki si upajo korakati 
smelo in ubrati vsakič znova in brez 
izjeme korak ali dva več čez ravni,  
ki so strašljive že ob pomisli. Je biti 
uspešen, bogat in lep greh? Mar ni 
res, da tisti, ki ustvarjajo dodano 
vrednost, pomagajo k rasti in blago
stanju ostalih, ki imajo drugačno,  
ne nujno ustvarjalno ali podjetniško 
pot?
Jerca Legan Cvikl: Uspešni, bogati in lepi 
niso nujno sočutni. In obratno. Sočutje ni 
lastnost neuspešnih, revnih in zagrenjenih 
ljudi. Takšno črnobelo gledišče bi zrcalilo 
svet, ki ne obstaja. Življenje je v barvah 
mavrice in v vseh njenih odtenkih. Med 
uspešneži je ogromno sočutnih individuu
mov, ki svoje bogastvo in lepoto gradijo na 

visokih moralnoetičnih vrednotah ter ki 
so na svojih poteh obstoja verjetno izkusili 
grenčico trpljenja, neprizanesljive borbe, 
prehodili trnova pota brez vode in hrane, 
da so danes tam, kjer so. Njihov posel je 
zgrajen na sočutju do drugih in so lahko 
prepoznani kot arhetip idealnega voditelja. 
Od njih bi se lahko marsikaj naučili in nji
hova zapuščina ima viden vpliv na pojav
nost sodobnosti in prihodnosti. Ne nazad
nje se ti posamezniki zavedajo družbene 
odgovornosti, zato svojega delovanja niko
li ne podvržejo partikularnim interesom 
ali ideološkim pritiskom. Tudi v Sloveniji 
jih imamo.
Vendar drugi ljudje, ki jim želeno verjetno 
ni uspelo, v njih vidijo le odblesk uspeha, 
na katerem suvereno jadrajo, in takoj so 
na delu neprivoščljivost, zavist, predsodki, 
pavšalne ocene in grdo govoričenje.
Seveda uspešnih posameznikov medseboj
no ne gre enačiti, saj je žal tudi veliko tis
tih, ki do bogastva pridejo s spornimi me
todami in celo prek nesreče sočloveka, 
brez slehernega sočutja in občutka odgo
vornosti za svet okoli sebe. Ti mnogokrat 
postanejo simptom za uspeh, bogastvo in 
lepoto, kar je le ena izmed nerazsodnih, 
neuravnoteženih in poenostavljenih sintez 
sodobnega posameznika. V širšem druž
benem kontekstu nastane težava, ko se 
omenjenim lastnostim pridružijo še druge, 
prepoznavne kot del značilne provincialne 
mentalitete ... pomanjkanje poguma in 
samozavesti, nenehno pritoževanje, iskan
je krivic, kritiziranje iz cone udobja, samo
pomilovanje z jamranjem ... In takrat so 
vsi uspešni zrcalo, v katerega se sploh ne 
želimo pogledati.
Janez Škrabec: Ko bi le vsi številni opa
zovalci, ki tako lahkotno sodijo o vsem, 
vedeli, koliko neuspehov, stranpoti in 
malodušij se skriva v zaodrju poslovnih 
uspehov. Vsi, ki poznamo in na lastni koži 
okušamo naravo takega dela, ne bomo 
nikoli s tako zavistjo gledali na uspehe 
drugega. Take so vsaj moje izkušnje.  
Vsekakor pa izvzemam vse tiste, ki so  
bili zaradi povzpetništva in ozkoglednosti 
drugih oškodovani, nikakor si namreč ne 
bi dovolil generalizirati vseh in vsega.  
Najraje pa govorim iz lastne izkušnje – 
sam sem iz mladosti kot nedosegljiv ideal 
prinesel lik Boba Geldofa, ki je pred zdaj 
že davnim časom organiziral prvi Live 
Aid koncert za Afriko. Še zdaj gojim ta 
ideal, da lahko dam s svojim delom družbi 
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nekaj več, da lahko vnašam podporo in 
spodbudo za razvoj.
Ustvarjanje vrednosti me res ne zanima, 
če ne gre pri tem tudi za ustvarjanje vred
not. Rad namreč gledam na široko, ozko
glednost me duši in utesnjuje. Ta širši 
ozir, ki ga sestavlja spoštovanje drugega, 
empatija, toleranca, je tisto, kar razvijate 
v sebi, dejavno in odgovorno, ko spozna
te, da ste imeli to srečo, da vam je bil  
dan širši pogled in občutek za soljudi in 
okolje.

Menim, da je za dvig zavesti naro- 
da in posledično blagostanja tako 
duha, telesa kot blagodati nujna kul-
tivacija duha. Gospod Škrabec, sami 
ste svetovljan, mecen, filantrop, izre-
den podjetnik in izvrsten poznavalec 
umetnosti. Kako narodu pomagati, 
da začne sprejemati tisto, kar si želi, 
a pri drugih obsoja? Gospa Cvikl, 
kako kot svetovljanka, filantropinja, 
doktorica antropologije, mati in žena 
kreirate velike ideje v naši lepi 

deželi, ki včasih obsoja žar in čar,  
ki ga pogumni žarijo?
Jerca Legan Cvikl: Obožujem Slovenijo 
kot tisti del našega planeta, ki ima tako 
rekoč vse atribute za doseganje najvišjih 
kakovosti življenja – neokrnjeno naravo, 
dragocene vodne vire, prvobitno visoko
gorje, hribe in kotline z lepimi srednje
veškimi mesti in ljubkimi kmečkimi zasel
ki, mešanico zgodovinskih in kulturnih 
vplivov, imamo prvovrstno kulinariko, 
malega človeka z delovnimi rokami, nad 
povprečno število raznolikih in vrhunskih 
talentov, od znanstvenikov, športnikov do 
podjetnikov in kulturnikov ... Ogromno 
priložnosti za privilegirane doživljaje.
Seveda imamo na drugi strani družbene 
motilce ali zaviralce razvoja v dojemanju 
samega sebe in drugih, ki so nas bremenili 
skozi vso zgodovino. Žal. Namesto da bi 
se vsak dan poklonili darovom, ki nam jih 
daje življenje tukaj in zdaj, delali, kot na
jbolje znamo in zmoremo, posledično za 
skupno blagostanje, se raje vrtimo v krogu 
zavisti, očitkov, predsodkov, ocenjevanja in 

obsojanja. Prepotovala sem svet, živela  
in delala v tujini, zato lahko suvereno 
sklenem, da se premalo cenimo in drug 
drugega spoštujemo. Nekateri imajo 
preveč, drugi premalo samokritike,  
v nobenem primeru pa odnosi do narave 
in sočloveka niso v ravnotežju ‒ in to 
plačujemo vsi po vrsti. Uspešni in neus
pešni. Prvi se morajo dosežkov sramovati, 
medtem ko drugi vztrajno gojijo občutke 
manjvrednosti. Namesto da bi živeli in 
pustili živeti.
Verjamem, da bi bilo s spreminjanjem 
splošne družbene zavesti, kjer ljudje nis
mo tekmeci in sovražniki, temveč sodelu
jemo, izmenjujemo svoja znanja in vešči
ne, sobivanje v naši ljubi deželici mnogo 
prijaznejše. Posledično bi bili produktiv
nejši, strpnejši, prijaznejši do narave,  
pretakali bi pozitivne sinergije in s tem 
vplivali na vibriranje sveta.
Janez Škrabec: Nikakor se ne bi postavljal 
v vlogo prosvetljenca, ki bi delil nasvete ali 
pa formule. Kdo pa sem jaz!? Ne govorim 
iz lažne skromnosti, temveč predvsem iz 
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zavedanja, da smo samo ljudje, velikokrat 
šibki in krhki, a nemalokrat tudi navdihn
jeni in navdihujoči. In da je treba nenehno 
kultivirati najprej lastne strahove, dvome, 
neuspehe in malodušja. Dovolite, da obu
dim droben, zelo oseben spomin izpred 
približno 15 let, ko je Boštjan Videmšek v 
Sobotni prilogi pripravil prispevek o elitah. 
Prva dama slovenske filmske produkcije, 
izjemna Dunja Klemenc, je za elite oprede

lila tiste, ki razvijajo družbo, in ob tem kot 
primer izstrelila moje ime. Bil sem izjemno 
presenečen, saj se moje ime takrat še ni 
pojavljalo na nobeni lestvici najuspešnejših 
in Riko tudi še ni užival zdajšnjega ugleda 
in prepoznavnosti. Dalo pa mi je vedeti,  
da sem na pravi poti – da vsak uspeh velja 
toliko, kolikor ga zmoreš deliti z drugimi. 
To je moja os, osebna in poslovna. Brez 
nje bi bil moj svet preveč enodimenzion

alen, preveč poploščen, manj slikovit in  
s premalo smisla.

Slovenija je bogata dežela – imamo 
vrhunske strokovnjake na vseh 
področjih: medicine, športa, posla, 
znanosti in kulture. Imamo tudi 
uspešne in materialno bogate posa-
meznike, ki so prodorni tako doma 
kot v tujini. Prav tako imamo delavne 
in sposobne ljudi, ki vsakodnevno 
ustvarjajo, iščejo in kreirajo rešitve 
vsakdana. Zakaj se večina ne veseli 
vsega dobrega, kar imamo, kar smo 
stežka ohranili tekom zgodovine? 
Zakaj ne znamo povezati duha z  
materijo, uma s srcem in se veseliti 
dobrega pri sosedu, najsi gre za 
uspešnega kmeta, podjetnika, 
pisatelja … Kaj nas v resnici razdva-
ja? Morda nimamo pravega sočutja 
in razumevanja do izhodišč in zgodb 
drug drugega, ki nas pripeljejo da 
tja, kjer v tem trenutku smo?
Janez Škrabec: Pa dajmo, postavimo 
nasprotno hipotezo: vselej imam občutek, 
da sem se rodil, odraščal in da delujem v 
najboljši deželi, kjer me obdajajo najboljši 
sodelavci in prijatelji! In naj me ta svetli, 
optimistični občutek res spremlja, celo v 
tistih bolj temačnih trenutkih. To je moja 
panorama, s katero z vso odgovornostjo 
merim svet in obenem najintimnejša 
odločitev. Gojim ničelno stopnjo tolerance 
do jadikovanja in pomilovanja, začenši  
absolutno pri sebi. S temi aduti kultiviram 
svojo ozkoglednost, šibkost duha in men
talne ožine. Tudi zato se zmorem veseliti 
uspehov drugih, jih privoščiti. Ne nazadnje 
spodbujajo mene. In koliko ljudi poznam, 
ki ne obupajo zelo težkim razmeram 
navkljub. Res velike osebnosti zmorejo in 
znajo biti ponižne pred lastnimi uspehi in 
porazi. Sicer bi pa težko posplošil, da je to, 
kar opisujete, lastno le našemu kulturnemu 
miljeju. Prisotno je v vseh etapah zgodovi
ne in pri vseh narodih.
Jerca Legan Cvikl: Zapis našega 
značajskega arhetipa sega dlje, kot si misli
mo. Pretekle izkušnje naroda, ki je bil 
stoletja predvsem v servilni in hlapčevski 
vlogi, brez svoje zemlje, brez suverenih 
monarhov ... so se iz roda v rod recikli
rale. Šele zadnjih 30 let smo okusili, kaj 
pomenita samostojnost in neodvisnost,  
a smo prav zaradi pomanjkanja poguma, 
da se soočimo s številnimi odgovornostmi 
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in izzivi, ki jih svoboda prinaša, prestopali 
na mestu ali celo nazadovali. Ker vedenj
skih vzorcev nismo presegli in dokler jih 
ne bomo, se ne bomo premikali naprej.
Seveda ne želim posploševati, saj se je 
Slovenija v mnogočem izkazala kot genial
na in napredna, a marsikatera zgodovinska 
priložnost je bila zamujena in je ne bo 
nikoli več mogoče ponoviti. Zamudili smo 
priložnost (p)ostati prvi mentorji v tem 
delu Evrope, številna odlična podjetja so 
tako rekoč čez noč propadla, divje lastnin
jenje brez vizije skupnega razvoja in 
mnoge nestrateške odločitve so pripeljale 
državo v slabšo kondicijo. Pri kadrovanju  
s človeškimi viri se je delalo po principu 
negativne selekcije, kjer ni bilo pomem
bno, kaj znaš, ampak čigav si in po mož
nosti ne preveč samosvoj. Sposobni in  
prodorni posamezniki so bili pogosto 
odrezani od sistema, onemogočeni, potem 
ko so poiskali priložnosti v tujini in jim je 
uspelo, pa so postali 'naši heroji'. Vrhunski 
športniki so običajno med najboljšimi šele, 
ko se na svoji poti zavzamejo sami zase  
z veliko odpovedovanja in garanja. Za 
mnoge prvovrstne literate, umetnike, kul
turnike in druge ustvarjalce tako rekoč ni 
bilo in ni prave perspektive. Premalokrat 
se zavedamo izjemne odgovornosti, da iz 
takšne pozicije vzgajamo nove generacije, 
ki edine lahko prinesejo dolgoročne spre
membe, ki jih želimo doživeti. Zato se ne 
bi smeli prepuščati malodušju, socializaci
jo naših otrok prepuščati novim tehnologi
jam, nekritično slediti globalnim trendom 
in se kar naprej izgovarjati na usodo. Uso
da smo mi sami, kako življenje ovrednoti
mo in po kakšnih moralnoetičnih normah 
se ravnamo. Kakšna srčnost nas vodi, kdaj 
se odpiramo novim znanjem in osvajanju 
novih veščin, kakšne cilje si postavljamo in 
koliko smo za njih pripravljeni zares nare
diti – vse našteto je zares odločilno.

Kakšni so vajini osebni, 
notranjedušni cilji za prihodnost? 
Jerca Legan Cvikl: Kot ženska, profesi
onalka, popotnica in mama dveh sinov 
imam veliko ciljev. Tistih s krajšim rokom, 
ko si na primer v dnevnem urniku privoš
čim skok v naravo, se izmuznem k prebi
ranju nove knjige ali postanem ob kavi  
s prijateljico, kot tistih za dolge proge,  
ko poskušam s pobudami za opolnomo
čenje žensk in deklet doma in po svetu 
vplivati na pozitivne spremembe percepci

je ženske v sodobni družbi, za polnejšo 
zaščito njenih pravic in svoboščin, saj  
verjamem, da smo lahko srečne ženske,  
ki se med seboj celo povezujemo, ogro
men dar planetu in skupni prihodnosti. 
Vključevanje, ne izključevanje, sinergije, 
ne destrukcija, ljubezen, ne sovraštvo so 
zdravi temelji za lepšo sedanjost in pri
hodnost. Po do sedaj prehojeni poti, na 
kateri sem skozi ustvarjanje in popotovan
je prišla do mnogih pozitivnih zaključkov, 
poskušam polnokrvno živeti tukaj in 
sedaj. Zazrta v prihodnost sledim pred
vsem notranjim klicem, da za seboj 
pustim krepko dediščino vrednot in na
zorov z vsem lepim, tudi nekaj avtorskih 
izdelkov, skratka vse, kar bo mogoče upo
rabiti ali reciklirati za prihodnje rodove.

Janez Škrabec: Življenje in delovanje na 
različnih meridianih me je naučilo, morda 
bi moral reči kar prisililo, da ne gledam 
samo vase, ampak oziram sebe v drugih 
poslovnih kulturah, v drugih jezikih, 
drugih navadah. Je včasih naporno, a ob 
tem izjemno lepo, ker se tako naučiš spre
jemati, tolerirati, spoštovati in celo nego
vati drugo in drugačno. Omogoča tudi,  
da se pogledaš z razdalje in se ne jemlješ 
preveč resno. Brina Svit je to poimenovala 
tudi spokojna identiteta. Temu namera
vam slediti tudi v prihodnosti.

Kakšni bodo obrazi elite do leta 
2050. Vse bolj se namreč kaže re
definicija klasične ekonomije obse
ga, eksponentne rasti pridobivanja 
plusa na račun minusov večine.  
Govori se o semantični ekonomiji,  
o ekonomiji obsega in uvida. O du
hovnem kapitalu in notranjem ognju, 

ki poganja vse naše svetove, od in
timnih do čisto racionalno pragma
tično poslovnih. O sočutju in skrbi  
za uboge in pomoči potrebne, ki so 
izgnani iz modernih sofisticiranih 
tehnoloških sistemov.
Janez Škrabec: Leto 2050 se oblikuje že 
danes. Ne ukvarjam se s projekcijami, 
moja odgovornost je moje ravnanje v tem 
trenutku, z načelnostjo v stvareh, ki sem 
jih tule povedal, z zavedanjem, da si deli
mo isto usodo in da si vsak zasluži za svo
je delo ustrezen odnos in plačilo. In če je 
v meni še kaj tistega najstnika, ki se je kre
gal z dedom, zdaj pravi, da urejena družba 
ne more čakati le na sočutje. Tehnološke, 
strukturne in bivanjske probleme se nam
reč rešuje sproti in v občo korist: mladi  
z odnosom do trajnostnih pristopov na 
različnih ravneh kažejo v pravo smer.
Jerca Legan Cvikl: Za Slovenijo kot zrelo 
družbo bi bil skrajni čas, da po vseh sto
letjih podrejenosti in odvisnosti prizna ob
stoj družbenega vrha, sestavljenega iz sodo
bnih strateških elit. V mislih imam vidne in 
vzorne predstavnike gospodarske, akadem
ske, politične, kulturne, medijske, športne, 
vojaške in verske elite. Družba brez trdnega 
jedra, sestavljenega iz omenjenih elit, ne 
more biti resna in konsistentna tako v 
notranjih odnosih kot v relaciji do drugih 
družb. Žal so pri nas izrazi elita, elitno in 
elitizem malodane žaljivke oziroma pejora
tivne oznake za vse, ki so se bili priprav
ljeni izpostaviti, ki so se odrekali, ustvarjali, 
tudi garali ... in jim je tako ali drugače v 
nekem življenjskem trenutku uspelo zlesti 
iz družbenega povprečja. Seveda moramo 
biti pri definicijah izjemno pazljivi, da ni 
vsak predstavnik omenjenih družbenih 
skupin tudi ustrezen predstavnik sodobne 
elite. Ko bomo postavili temeljna merila za 
elitizem, ki v tradicionalnih družbah obsta
jajo stoletja in jih v Sloveniji pravzaprav  
še nikoli zares nismo, bomo lahko določili, 
kdo je takšen predstavnik slovenske elite,  
ki predstavlja želene družbene norme, na 
svoj način skrbi za blagostanje vseh in nas 
povezuje v narod z neomajno zavestjo in  
visoko pripadnostjo. Nadejam se, da jih 
bomo do leta 2050 prepoznali še več kot 
danes in da bodo postali naši vodje in 
gonilna sila naše male sredine, na katere 
bomo brez predsodkov ponosni in s po
močjo katerih bomo v prihodnje (p)ostali 
sanjski narod na najlepšem koščku našega 
ljubega planeta. 
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Gojim ničel
no stopnjo 
tolerance 
do jadiko
vanja in 
pomilovan
ja, začenši  
absolutno 
pri sebi. 


