
Trebnje, Novo mesto, Ljubljana, Bruselj,  16. 11. 2017 

 

Občina Trebnje je v povezavi s  Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje, 

Medobčinskim razvojnim centrom občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje ter 

Strateškim odborom forumov odličnosti in mojstrstva 

 

organizirala 

 

26.  Forum odličnosti in mojstrstva v Trebnjem, 

 

na temo  
 

Spodbujanje zmagovalne miselnosti kot pomembnega gradnika odličnosti 

in mojstrstva 

 
Geslo foruma: 

  

Sejmo dobro zrno, da bomo lahko odlično želi.  

 

Dve pomembni misli pa: 

 

(Slovensko ljulko bomo rešetali, shranili dobro zrno in kar zmanjka, iz svojih bomo to 

možgan dodali  - France Prešeren) 

 

(In šla sva, kjer je luč pregnala mrak - Oton Župančič) 

 

 

Zgoraj omenjene organizacije so 16. 11. 2017, v Trebnjem, organizirale že 26. 

Forum odličnosti in mojstrstva. Letošnje razprave so bile posvečene  predvsem 

novim izzivom odličnosti in mojstrstva, ki nas čakajo v naslednjih petindvajsetih 

letih. Zadržali smo se tudi pri spodbujanju zmagovalne miselnosti, ki predstavlja 

pomemben gradnik odličnosti in mojstrstva. 

   

Dosedanji » Forumi odličnosti in mojstrstva«, so se v strokovni in tudi drugih 

javnostih afirmirali z novimi, inovativnimi pristopi in iskanji, ki naj pripomorejo 

k uspešnemu gospodarjenju  ter  k odličnosti življenja in dela. Iskanja  so bila 

vedno povezana tudi s tem, kako naše življenje narediti polnejše,  kako ga 

izboljšati. V tem smislu je bil vedno dan velik poudarek simbiozi  ekonomije in 

kulture v najširšem pomenu.  

 

V sedanjem času  izjemno hitrih sprememb na vseh področjih  znanosti,  je bilo 

zlasti veliko časa posvečeno vprašanju  človeku prijazne rasti, razvoja, 

napredka. Vseskozi je bila prisotna tudi misel, da je za uspešno gospodarjenje 

potrebna tudi vizija odličnosti in mojstrstva ter tudi konkretne akcije za njuno 

uveljavitev v praksi.  Veliko naših vrhunskih in tujih znanstvenikov,  

kulturnikov, umetnikov in gospodarstvenikov je  razmišljalo o najpomembnejših 



vprašanjih sedanjega časa in prihodnosti ter dalo tudi napotke in sprožila za  

uveljavljanje odličnosti in mojstrstva na skoraj vseh področjih človekovega 

življenja in delovanja. 

 

 S 26. Forumom odličnosti in mojstrstva  pričenjamo  novih petindvajset let,  z  

nekoliko dopolnjeno,  tudi obogateno  obliko in vsebino, ter z gostovanjem po 

slovenskih mestih in pokrajinah.  Nov pristop pričenjamo v Trebnjem. 

 

Dosti je načel in poudarkov, ki jih moramo upoštevati pri uveljavljanju 

odličnosti in mojstrstva. Veliko različnih znanj moramo posedovati, če hočemo 

biti vrhunski. Pri tem pa je zlasti pomemben  ustrezen pristop oziroma miselna 

naravnanost. Majhna in preprosta iskrica-misel velikokrat vodi do odličnosti in 

mojstrstva. Pri tem pa je treba upoštevati ter graditi klimo oziroma sistem 

vrednot medsebojnega zaupanja, spoštovanja in sodelovanja; nenehno se 

izobraževati in iskati boljše trajnostne rešitve. 

 

To izhodišče smo pri snovanju našega šestindvajsetega Foruma razširili na 

strateško izjemno pomembne procese  celovitega vključevanja vseh dejavnikov, 

ki lahko pripomorejo k odličnosti in mojstrstvu. Trdno namreč verjamemo, da se 

da  tudi v sedanjih kriznih razmerah poiskati globalne vzorce celovitega sožitja, 

ki bodo v korist Sloveniji  in  s tem tudi Trebnjemu. 

 

Našim spoštovanim obiskovalcem želimo dati  nekaj svežega, kar jim bo dalo 

nov elan in vitalnost. Nekaj na prvi pogled majhnega in preprostega  lahko ima, 

strateško gledano, veliko moč, pomembno  dolgoročno sprožilo, vsebino in 

sporočilo.  

 

Vemo, da se vse začne s prvim korakom, ki pa mora biti storjen v pravo smer in 

vsestransko pretehtan. Kako ta prvi korak potrpežljivo in vztrajno ponavljati in 

ga istočasno tudi bogatiti, to je bistvo poti k odličnosti in mojstrstvu. Kljub 

neštetim pastem in težavam. 

 

Poti odličnosti in mojstrstvu se nikoli ne končajo. Ko že mislimo, da smo prišli 

do cilja, se nam odpirajo vedno nova vprašanja .         

   

Ne samo  ekonomska rast, temveč razvoj, ki je povezan  s kulturnimi in drugimi 

sestavinami; to je velelnik sedanjosti in še bolj prihodnosti. Napredek torej, ki 

bo uravnoteženo uveljavljal sožitje ekonomije, kulture, ekologije in drugih 

znanosti in katerega  cilj je človekov razvoj. 

 

Celotno dogajanje na 26. Forumu je bilo tudi letos povezano s sintagmo »čedalje 

bolje in  več«, ki je temelj rasti, razvoja in napredka ter filozofijo »in, in«, ki je 



vsebinska podlaga inovativnosti in jo gojimo na naših Forumih že od samega  

začetka.  

 

Prepogosto se pri nas tarna, da smo majhni in  da smo v vsem odvisni od drugih. 

Vendar nas zgodovina  uči, da je možno sožitje med  »malimi in velikimi  

narodi«. Tudi »mali narodi« so bili velikokrat nosilci  pomembnih zamisli in 

izvajalci dejanj, ki so daleč presegli njihovo siceršnjo maloštevilnost in teritorij. 

Prepričani  smo, da lahko, tudi v Sloveniji  in seveda tudi v Trebnjem ter 

Temeniški in Mirnski dolini, skupno marsikaj naredimo za to, da bo svet v 

naslednjih  letih vsestransko boljši in tudi ekonomsko uspešnejši. Zato sejemo 

optimizem in pozitivno vzdušje.  

 

V okviru 26. Foruma odličnosti in mojstrstva smo tudi letos slavnostno podelili  

Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva, ki je pridobila velik prestiž v Sloveniji. 

Dobila jo je osebnost, ki v sebi združuje vrednote slovenstva, ki pa jih istočasno 

povezuje tudi z univerzalnimi vrlinami  ter krepostmi. Razumljivo je, da tudi  

nagrajenec v letu 2017, podobno kot vsi dosedanji, izpolnjuje visoke kriterije 

odličnosti in mojstrstva,  ki jih je uveljavljal doma in v mednarodnem prostoru.  

 

Na Forum so vabljeni vsi tisti, ki želijo obogatiti svoja znanja, ki so potrebna pri 

uveljavljanju vrhunske  kakovosti, odličnosti in mojstrstva; tudi naši upokojenci, 

učenci, dijaki  in študentje. 

 

Živimo in delujemo v izjemno zahtevnih časih. Od nas vseh je odvisno, kako 

bomo postavili solidne temelje za našo prihodnost. Le-ta nas bo sodila po našem  

strateškem razmišljanju in  konkretnem delovanju. Zato smo se organizatorji 26. 

Foruma odličnosti in mojstrstva tudi letos potrudili, da je bil en dan, ki smo ga 

preživeli v Trebnjem, poseben in izjemen dan, poln  radosti, spodbud in 

inovativnih zamisli. 

 

Žuborenje inovativnih zamisli ne sme biti prisotno samo spomladi, temveč tudi 

jeseni.  Zlasti pa njihova uveljavljanja. Če so včasih dejali » Hic Rhodus, hic 

salta«, pravimo sedaj »Tu je Trebnje – tu je naš prostor, kjer se lahko izkažemo 

v odličnosti in mojstrstvu.«   

 

Žuborenje idej oziroma zamisli pa smo z letošnjim, 26. Forumom, nadgradili s 

Sejmom izdelkov in storitev, ki žarijo odličnost in mojstrstvo. Združujemo 

torej teorijo in prakso na najboljši možni način. 

  

 

Dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče Forumov odličnosti in mojstrstva 

  


