
                                                         
 

PAMETNA SLOVENIJA – VIZIJA SLOVENIJE V EVROPI V 2030 

 

V Sloveniji leta 2030 bo med ljudmi vladalo veliko zaupanja. Med seboj se bomo pogovarjali in se poslušali, 

sprejemali bomo drugačna mišljenja, se podpirali in si nudili pomoč. Cenili bomo namreč kmečke (temeljne) 

vrednote. Počutili se bomo svobodne in se zavedali svoje narodne pripadnosti, hkrati pa bili strpni do ljudi 

drugih narodnosti, ver, ras, do drugačnih. 

Vsem nam bodo zagotovljene osnovne dobrine za človeka vredno življenje. Ljudem s posebnimi potrebami 

bomo omogočali več. Več bomo vlagali tudi v mlade, saj bo svet stal na njih. Med bogatimi in revnimi ne bomo 

delali razlik, saj bomo vsem zagotavljali enako obravnavo.  

Ostajali bomo v Sloveniji, ker nam bo omogočeno, da realiziramo vse svoje potenciale. Hvaležni bomo za to, 

kar imamo. Imeli bomo pozitiven pogled na svet, kar se bo odražalo tudi v medijih. Zgodovina nas ne bo 

razdvajala v sedanjosti. 

Politiki bodo usmerjeni k tistemu, kar je tisti trenutek dobro za državljane, ne pa k idealom ene smeri. Ne bodo 

se delili na leve in desne. Manj časa in pozornosti bodo namenili manjšim težavam in več resnim problemom. 

Ljudje na položajih bodo služili ljudem. 

Inštitucije bodo svoje delo opravljale odgovorno in učinkovito, se trudile za dobro ljudi. Sistem uprave bo 

digitaliziran in dobro zavarovan. 

Slovenija bo gospodarsko razvita, brez dolgov in z zadostnimi viri za vse plati življenja, zato bo pomemben in 

spoštovan partner drugim državam. Sadove tega bomo enako uživali vsi državljani.  

Vsak bo opravljal svojo sanjsko službo. Delovni pogoji bodo človeku prijazni, plače pa sorazmerne z 

odgovornostjo. Davki bodo nižji. 

Šola bo prilagojena potrebam posameznika. Šolski sistem bo spodbujal odgovornost in samoiniciativnost. 

Več bo praktičnega usposabljanja v podjetjih. Vsebine pa prilagojene smeri izobraževanja. 

Na področju medicine bomo vlagali v nova zdravila, nove metode in bolj celostni pristop. Ne bo čakalnih vrst. 

Sicer pa bomo ljudje bolj ozaveščeni in bomo več storili sami zase. 

Šport bo ohranil pomembno vrednost. Mladi  bodo v njem našli svoje vzornike in preko njega razvijali svoje 

delovne navade, samodisciplino.  

Izražali se bomo tudi skozi umetnost. Tudi ta bo imela prepoznano vlogo. 

Naša bivališča bodo pametna. Pri njihovi izgradnji bomo upoštevali napredne in okolju prijazne tehnologije. 

Alternativni viri nam bodo bolj dostopni. Ohranili bomo javni prevoz, pri čemer bodo povezave med različnimi 

vrstami javnega prevoza in različnimi kraji zelo učinkovite. Javni prevoz (avtobusi) se bo odvijal tudi po zraku. 

Ohranili bomo svoja naravna bogastva (pitna voda, čist zrak, gozdovi, morje, …). Slovenija bo ne samo v miru 

in bo odlično sodelovala z ostalimi državami, ampak bo zelena velesila.  

 

      


