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Spoštovani gospe in gospodje,  

cenjeni predavatelji in študentje, 

cenjena dekanja dr. Metka Tekavčič, 

cenjeni japonski veleposlanik gospod Masaharu Yoshida, 

cenjena gostja profesorica dr. Yuko Harayama, 

spoštovani ostali visoki gostje ... 

 

Vsem skupaj prisrčen pozdrav v imenu Državnega sveta RS in drugega doma 

slovenskega parlamenta. Počaščen sem, da lahko spregovorim nekaj uvodnih 

besed na današnjem seminarju, kjer bomo širše osvetlili problematiko Družbe 

5.0 tudi v okviru naše največje slovenske univerze – izjemoma neposredno z 

digitalno generacijo. In takšna izkušnja je neprecenljiva. Ob priložnostih, kot je 

današnja, vselej rad izpostavim, da je nova paradigma Družba 5.0 za Slovenijo 

kot mlado, perspektivno in napredno državo izjemna gospodarska, socialna in 

znanstveno-raziskovalna priložnost, da kot ena med prvimi državami sveta 

uveljavi ta nov razvojni koncept v praksi. Zavedam pa se, da ta naloga ni 

enostavna, niti se ne more izvesti čez noč. Gre za uvajanje kompleksnih 

sprememb v družbi, za spreminjanje organizacijske kulture tako na ravni 

Evrope, kot tudi Slovenije in njenih posameznih organizacij in institucij. Seveda 

preko digitalizacije in prav zato sem v uvodu izpostavil navdušenje nad sestavo 

tega mladega in perspektivnega občinstva. Digitalizacija, ki povezuje različne 

svetove, mreži različne poslovne pobude ter omreži različne družbe širom vse 



bolj prepletenega sveta, v katerem živimo, je nekaj, kar mi, analogna 

generacija, razumemo in poistovetimo drugače od vas, digitalne generacije, ki 

imate to položeno že v zibelko.  

 

Na dosedanjih forumih japonsko-slovenskega poslovnega kluba, kot dobro 

vemo ta pobuda  svetu prihaja s strani Japonske, smo lahko spoznali kar nekaj 

zelo uspešnih japonsko-slovenskih projektov, ki jim je vsem skupno to, da znajo 

in zmorejo znanstveno – tehnološki napredek odgovorno izkoristiti  za 

doseganje boljše in pravičnejše družbe. Japonska razvojna pobuda Society 5.0 

oz. Družba 5.0 temelji na ustvarjanju pogojev za sobivanje med virtualnim in 

realnim svetom, na uravnoteženem gospodarskem razvoju s poudarkom na 

skupnem reševanju izzivov, kako ustvariti boljšo, superpametno in udobnejšo 

družbo z ljudmi. Prav zato se veselim predavanja cenjene profesorice dr. Yuko 

Harayame v nadaljevanju seminarja, ker sem prepričan, da nam kot država in 

kot družba manjka predvsem znanje. Vedenje, zakaj in kako. 

 

Izzivi prihodnosti se torej skrivajo v digitalni transformaciji, ki tako danes 

postaja eden najbolj popularnih in uporabljenih pojmov v poslovni 

komunikaciji. Pa da ne bi ostalo zgolj na klišejskem razmišljanju, tega smo v 

politiki sicer močno navajeni, si moramo v prvi vrsti postaviti prava temeljna 

vprašanja ter se ob tem zavedati, da gre za koncept, ki bo imel tektonske 

posledice. Pravzaprav gre bolj za revolucijo v socialnem smislu kot za tehnološki 

preskok. Smo na to pripravljeni, imamo dovolj znanj in kompetenc, smo 

opolnomočeni s silo sprememb, ki jih le-ta prinaša? Kakšna bo naša družba v 

prihodnosti, katere tehnološke rešitve bodo spreminjale njeno delovanje in 

kateri poslovni modeli bodo krojili prihodnji razvoj, to je le nekaj vprašanj, na 

katera si moramo poiskati odgovore že danes. Zavedati se namreč moramo, da 



lahko kompleksne ideje za kompleksen svet rešujejo le kompleksni, ne 

komplicirani procesi, kjer si podajata roko umetna inteligenca ter človek v polni 

meri. Politične spremembe bodo posledica tega procesa, nastali bodo novi 

konflikti, nove razslojenosti – pa vendar bo vse drugače, kot smo bili vajeni 

doslej. Želim si, da bi Slovenija bila na strani napredka, odgovornosti do ljudi in 

okolja, a to je ni odvisno le od države, temveč kot pravi profesorica Harayama 

na tej ladji plujemo vsi, brez izjeme. 

Prihodnost torej že lahko živimo na način, da ponotranjimo ključne vrednote 

tega koncepta: trajnostnost, odprtost in vključujočnost. In to je naloga nas 

vseh, tudi univerze. 

Želim vam nadvse plodno in zanimivo razpravo v nadaljevanju. 

Hvala za pozornost. 

 


