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Kontekst sedanjosti

turbulence dvoumnosti

nepredvidljive negotovosti novosti
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Cena ignoriranja  
Ekonomske napovedi so skoraj vedno zmotne 

takrat, ko so najbolj pomembne. 

Kriza je vnesla dvom v celotni standardni pristop 
h kratkoročnemu napovedovanju. 

Podrobnejša analiza jasno kaže kako malo je 
razumljenega o zapletenih interakcijah 
finančnih in produktivnih gospodarstev. 

Ta ignoranca pomaga razložiti zakaj 
se razumevanje oblikovalcev politik 
manjša po vsem svetu.

LEX FT 
Objavljen: 12 . September 2010 19:40 
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Vizija Slovenije - VIDEO



Vizija 
Slovenije

Učenje za in skozi celo življenje 
poganja družbo



Kontekst sedanjosti
> Učenje kot potencialni element odpornosti družbe
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• Vizija kot element v družbi (org, podjetje, država)

• Pomanjkanje kritičnega razmišljanja znotraj 
skupin (groupthink)

+ hkrati pomanjkanje konstruktivnih interakcij 
med skupinami

• Gnev današnjega dne (presentism bias)

• Navada nezaupanja (osebno, medosebno, institucije)

• Strah pred negotovostjo

• Negativna zanka



Zadovoljstvo z življenjem

2012
Generalna skupščina Združenih
narodov razglasila za
mednarodni dan sreče in s tem 
prepoznala srečo in 
blagostanje ljudi kot enega
izmed univerzalnih ciljev in 
aspiracij v človeškem
življenju.

- Indeks sreče in zadovoljstva z življenjem OZN

- Glavni elementi:
- Zaupanje (odsotnost korupcije)
- Svoboda
- Radodarnost
- Imeti nekoga za oporo v stiski
- Zdrava leta življenja
- Dohodek 

- Primer Norveške: 
- investicije v prihodnost, 
- zaščita pred večjimi turbulencami z visoko 

stopnjo zaupanja, skupno vizijo, 
radodarnostjo in dobrim upravljanjem

- učenje kot vrednota družbe



Zadovoljstvo z življenjem
OZN, 2014-20216

OZN 
indeks sreče in 
zadovoljstva z 
življenjem
2014 - 2016 



Zadovoljstvo z življenjem
OZN, 2014-20216

OZN 
indeks sreče in 
zadovoljstva z 
življenjem
2014 - 2016 



Zadovoljstvo z življenjem

Faktorji razlik in vpliva zadovoljstva z življenjem
NE neenakost v dohodku (Gini)
AMPAK razlike v:

• mentalnem zdravju
• fizičnem zdravju
• osebni odnosi
• zmožnosti prilagajanja (učenje)

Zdrava leta življenja v Sloveniji : 57,8/59,6    (SE 73,6)

1. Življenjski slog
2. Stres iz okolja (kontekst sedanjosti: služba,…)

• Destresor: 
• Družbena odporost + prilagodljivost 

• učenje za in skozi vse življenje
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Vir: European Social Survey in Kai Ruggeri, Cambridge U.



Kakovost življenja (blaginja)
del katere je gospodarska rast

MEDNARODNO:
2016 - Zaveza držav članic OECD k redefiniciji paradigme rasti na račun umestitve blaginje v središče aktivnosti držav. 

Vizija 
Slovenije



Slovenija2050.SVRK@gov.si13

Prihodnost ni daleč



Slovenija2050.SVRK@gov.si14

Prihodnost ni daleč

V takšni Sloveniji želim živeti

www.slovenija2050.si



Vizija Slovenije
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Slika o prihodnosti Slovenije kot jo 
želimo ljudje, prebivalke in prebivalci 
Slovenije.
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Vizija Slovenije
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Vizija Slovenije



Ne priprava za aktivnosti v prihodnosti, ampak aktivnosti, ki nas pripravljajo na prihodnost.

Vizija Slovenije



Vizija Slovenije
V sozvočju z okoljem in s časom smo našli 
ravnovesje kakovostnega življenja. S pomočjo 
učenja se uspešno soočamo z največjimi izzivi. 
Smo inovativni, ideje spreminjamo v dejanja. Z 
zaupanjem ustvarjamo dobre odnose ter 
gradimo solidarno in strpno družbo. Slovenijo 
samozavestno odpiramo partnerjem, 
pripravljenim na sodelovanje. Ponosni bogatimo 
globalno mrežo s svojo kulturno 
edinstvenostjo.



Od vizije naprej   >
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Proces
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