
Izjava za Slovenijo 5.0

Podpisniki Izjave za Slovenijo 5.0 izražamo podporo skupnemu, partnerskemu delo-
vanju pri prihodnjem razvoju Slovenije. Slovenijo 5.0 vidimo kot uspešno, na znanju 
in visoki dodani vrednosti slonečo družbo, kjer ustvarjalno uporabljamo umetno 
inteligenco in najsodobnejše znanstvene dosežke za nadaljnji družbeni in gospodarski 
razvoj.

Slovenija je v letih svoje samostojnosti dosegla pomembne razvojne cilje. Postopoma 
napredujemo na področju gospodarskega razvoja, na nekaterih področjih smo zmanj-
šali tudi ogroženost okolja in povečali kakovost življenja.

Hitrost tehnološkega napredka prinaša številne nove priložnosti in povečuje razvojne 
potenciale, hkrati pa pomeni tudi nevarnosti in ustvarja številne izzive. Razvoj sam po 
sebi nujno ne vodi k višji blaginji, še posebej pa ne k višji blaginji za vse, zato moramo 
vsi deležniki nameniti posebno skrb usklajenemu razvoju.

Izjemno hiter razvoj znanosti in tehnologije, industrija 4.0 in umetna inteligenca 
predstavljajo izzive in priložnosti tudi za razvoj v Sloveniji. Zavedamo se svoje od-
govornosti pri doseganju zastavljenih razvojnih ciljev, ki bodo zagotovili dostojno 
življenje v zdravem okolju za vse generacije. Verjamemo, da zmoremo povezati gospo-
darstvo, znanost in politiko v koalicijo za trajnostni razvoj. Da bomo dosežke znanosti 
in gospodarstva uporabljali za reševanje problemov človeštva pri prehrani, zdravju, 
izobraževanju, bivanju, mobilnosti, ohranjanju okolja in socialni vključenosti. Prihod-
njo družbo, ki bo uporabila tehnološki napredek za razvoj kakovosti našega življenja, 
vidimo kot uresničitev naših sanj, da bomo postali ena najrazvitejših držav na svetu. 
Ker se zavedamo, da razvoj sam od sebe ne bo pripeljal do uresničitve ambicioznih 
načrtov, bomo vsak na svojem področju izvajali ukrepe, ki nas bodo popeljali do druž-
be trajnostnega razvoja, do Slovenije 5.0.

V gospodarstvu bomo povečali vlaganja v razvoj in inovativnost, v posodobitve proce-
sov ter skrb za okolje. 

Politika bo omogočila dolgoročna izdatna vlaganja v znanost, raziskave in razvoj ter s 
transparentnim delovanjem in čim manj birokratskih zapletov omogočala raziskoval-
nim inštitucijam in podjetjem učinkovitejše poslovanje in prenos znanja. 

Slovenija 5.0



Znanost bo krepila tako bazična raziskovanja kot povezovanje z gospodarstvom pri 
aplikativnem raziskovanju in skrbela za razvoj kadrov, ki bodo nosilci prihodnjega 
razvoja Slovenije.

Podpisniki izjave se strinjamo, da bomo napredek pri doseganju razvojnih ciljev spre-
mljali in dopolnjevali tudi s pripravo skupnih ocen, analiz in skupnih projektov.
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