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Spoštovani gospe in gospodje,
predstavniki ministrstev,
gospodarstveniki,
ostala zainteresirana javnost ...

Vsem skupaj prisrčen pozdrav v imenu Državnega sveta RS in drugega doma
slovenskega parlamenta. Počaščen sem, da ste me povabili, da spregovorim
nekaj uvodnih besed na vašem odmevnem dogodku, letos že dvajsetem
zapovrstjo. Dogodku, na katerem se ozremo v bližnjo in daljno prihodnost prav
z namenom, da ujamemo in preverimo trende prihodnosti na področju razvoja
telekomunikacij in digitalizacije kot take. Veseli me, da boste tokrat veliko
pozornosti namenili številnim že uresničenim pogumnim prizadevanjem na
področju digitalne transformacije, se pravi bomo kot udeleženci konference
lahko iz prve roke izvedeli, kako se razvojni koncept digitalne transformacije
udejanja v praksi. In ker prav digitalizacija povezuje različne svetove, mreži
različne poslovne pobude ter omreži različne družbe širom vse bolj
prepletenega sveta, v katerem živimo, je prav da smo nanjo dobro pripravljeni.

Izzivi postindustrijske družbe se torej skrivajo v digitalni transformaciji, ki tako
danes postaja eden najbolj popularnih in uporabljenih pojmov v poslovni
komunikaciji. Prav vsak voditelj, pa naj gre za inštitucije znanja, gospodarstva ali
politike, se je že večkrat srečal z razmišljanji, kaj digitalna transformacija

prinaša v praksi, kam pelje oz. kdo je tisti, ki nosi breme njene implementacije.
Najbolj superpametni se zavedate, da to niso IT oddelki, temveč je to stvar
specifično strateškega razmišljanja. Pa smo pripravljeni na to, imamo dovolj
znanj in kompetenc, smo opolnomočeni s silo sprememb, ki jih le-ta prinaša?
Ne znam si predstavljati boljšega in bolj primernega foruma, kot je današnja
konferenca z izvrstnimi sogovorniki, ki nam edini lahko postrežejo z najboljšimi
možnimi odgovori. Še več, na podlagi uvodnega nagovora evropskega poslanca
Franca Bogoviča, sem vesel in ponosen, da smo tudi na tem področju Slovenci
uspešni in uveljavljeni nosilci razvoja. Pametne vasi so projekt, ki je že zdavnaj
prerasel slovenske meje in se prav po zaslugi evropskega poslanca razvija in širi
po svetu kot prepoznaven evropski projekt.

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. S sodelovanjem in povezovanjem, ne
tekmovalnostjo, gradimo pametno prihodnost, v kateri tehnološki napredek
bogati kakovost bivanja ljudi in okolja prav skozi spodbujanje inovativnosti in
prilagajanje novim poslovnim praksam. Namreč zavedati se moramo, da
digitalna transformacija ni nekaj mehansko tehnološkega, kar lahko dosežemo z
implementacijo tehnoloških inovacij in njihovih procesov, temveč je širše
področje, ki vpliva na spremembe našega vedenja, poslovanja in načrtovanja.

Prihodnost torej že lahko živimo na način, da usposobimo novo digitalno
generacijo rodov, ki bo odgovorno, trajnostno in humano reševala mnoge,
zares težke izzive naše, priznajmo si, precej analogne generacije.
Svet, za katerega smo nas vzgajali in izobraževali je postal nek drug svet. In da
bi lahko sledili spremembam, moramo razumeti okoliščine časa, v katerem
živimo. Izbrati pravo pot do rešitev, ni enostavna naloga. Niti ni enoznačen
odgovor. Prav zato moramo kot družba stopiti skupaj, zavedajoč se prednosti in
nujnosti tehnološkega napredka, da odločno in odgovorno pripravimo
platformo za implementacijo digitalne transformacije prav na vseh nivojih
družbenega ustroja. To je naša skupna naloga in verjamem, da jo bomo dobro
opravili.
Želim vam uspešno in nadvse plodno razpravo v nadaljevanju.
Hvala za pozornost.

