
   

  

 

JADRANSKO-JONSKA POBUDA 
PREDSEDOVANJE SLOVENIJE 

JUNIJ 2020-MAJ 2021 

  

 
 

Prispevek predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na 17. 
konferenci predsednikov parlamentov 

držav Jadransko-jonske pobude 
 

Razvoj digitalne družbe – priložnosti in pasti za mlado generacijo, ki vstopa na 

trg delovne sile 

 
Ljubljana, 15. april 2021, videokonferenca 

 

 

Že zgolj iz nekaj razmišljanj, ki so jih podali mladi v video posnetku, in pa iz zanimivih 

prispevkov današnjih govorcev, je mogoče razbrati, kako raznoliko je področje, ki ga 

zajema digitalizacija družbe in obenem tudi, kako raznolika in številna vprašanja 

odpira. 

 

Procesi digitalizacije so praktično nepovratni. Prepredajo naša življenja in segajo na 

številna področja in storitve ter tako postajajo del našega vsakdana. Mlajše generacije 

te procese sprejemajo skorajda kot samoumevne, vedno bolj so digitalno izobražene in 

se tudi hitreje spoznavajo z digitalnimi tehnologijami. Vendar nam tudi na tem področju 

pandemija koronavirusa nastavlja ogledalo. 

 

Ta kriza je, verjamem, da se strinjate z menoj, prizadela mnoge. Številni so izgubili 

svoje bližnje, nekateri kljub ozdravitvi še čutijo posledice, premnogi so izgubili svoj 

posel. Številni ukrepi, ki so jih sicer države sprejemale, da bi epidemijo ublažile, so žal 

še posebej prizadeli mlade. Omejevanje javnega življenja, šolanje na daljavo ter 

spremembe na trgu delovne sile so le nekatere izmed okoliščin, ki dodatno krojijo 

njihovo prihodnost.  

 

Epidemija je v mnogočem pospešila digitalizacijo procesov. Če samo pomislim, kako 

se je temu prilagodil Državni zbor – poslancem smo omogočili sodelovanje na sejah na 

daljavo, zaposlenim izvajanje dela na domu, razni sestanki in srečanja so se preselili 

na spletne platforme. Epidemija nam je pokazala, da lahko s pomočjo tehnike 

marsikatero opravilo, ki je bilo prej vezano izključno na fizično prisotnost, izpeljemo na 

oddaljen – torej digitalen – način.  

 

Tradicionalni 8-urni delovnik s fizično prisotnostjo na delovnem mestu se tako vse bolj 

umika fleksibilnim oblikam dela. A vendar, vse ni tako pozitivno. Sodobne spletne 

podjetniške prakse, ki imajo nestalen urnik in zahtevajo skoraj nenehno, 24-urno 

razpoložljivosti prek spleta – brez fizičnih stikov s sodelavci – so vse pogosteje vir 

'digitalnega' stresa, nemira, stisk, česar ne smemo zanemariti. Mnogi sicer sanjajo o 

dobro plačanih digitalnih poklicih »pod palmo«, vendar je dejstvo, da so mladi 
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pogosteje kot druge starostne skupine izpostavljeni začasnim, prekarnim oblikam 

zaposlitev.  

 

Hiter tehnološki razvoj vpliva na način, kako opravljamo delo, hkrati pa spreminja tudi 

sama delovna mesta. Medtem ko je digitalizacija nekatera delovna mesta na novo 

ustvarila, se druga delovna mesta ukinjajo, pri večini pa do sprememb delovnih 

procesov prihaja zaradi uporabe novih digitalnih orodij. S spremembo delovnih mest pa 

se strukturno spreminja tudi trg dela. Digitalizacija vzpostavlja nove storitvene panoge 

z visoko dodano vrednostjo – po nekaterih podatkih so kar 4 zaposlitve od 10 v zadnjih 

10 letih bile ustvarjene v t.i. digitalnih sektorjih. Zagotavljanje primernega kadra in 

podpornega okolja za te nove potrebe trga dela in delovnih mest od držav zahteva 

ukrepanje. V tem pogledu z zanimanjem spremljam, na primer, razvoj v sosednji 

Hrvaški, ki od začetka letošnjega leta izdaja tako imenovane »vizume za digitalne 

nomade«. 

 

Spoštovani,  

 

vstop mladih na trg delovne sile v dobi digitalnih procesov v temelju izziva tudi naše 

sisteme izobraževanja. Epidemija je pokazala, da je prek sodobnih tehnologij možen 

prenos znanja na daljavo, razvijajo se nove prakse poučevanja in učenja, hkrati pa smo 

spoznali, da moramo posebno pozornost posvetiti tudi programom vseživljenjskega 

učenja, s čimer bomo dosegli višjo stopnjo digitalne pismenosti oziroma kompetenc 

prebivalstva. Mladi so tukaj nedvomno v prednosti, vendar t.im. »mehka« znanja za 

delovanje v digitalni družbi niso več dovolj. Še vedno v regiji zaostajamo s ponudbo 

kadrov s področja informatike, računalniškega programiranja in podobnih znanj, ki so 

med najbolj iskanimi in tudi bolje ovrednotenimi. Le z izobraževanjem takih profilov – 

in, seveda, njihovim zaposlovanjem in povezovanjem v regiji, kar lahko ponudi tudi 

Jadransko-jonska pobuda – lahko ostanemo globalno konkurenčni. Pomembno je, da 

ob tem zagotovimo tudi privlačno in zdravo delovno ter siceršnje življenjsko okolje.  

 

A vendarle: vzporedno z digitalno preobrazbo družbe ostajajo področja, za katera si 

sam ne predstavljam, da bi jih bilo mogoče opravljati popolnoma digitalno. Nenazadnje 

postajamo tudi vse bolj starajoča se družba in mnogi poklici prihodnosti se kažejo prav 

na tem področju. Zato je ob razvoju digitalnih kompetenc treba spodbujati tudi 

kognitivne, socialne in čustvene veščine ter obenem ozaveščati o pomenu trajnostne, 

varne ter v ljudi usmerjene digitalne preobrazbe. 

   

Tudi zato sam sicer pozdravljam uvajanje digitalizacije, avtomatizacijo in robotizacijo, ki 

nadomešča rutinske, nevarne delovne procese. Nedvomno pa mora hkrati digitalni 

razvoj ohraniti »človeški obraz« z ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem 

ter ustrezno ovrednotiti dela, pri katerih človeških rok in topline ne more zamenjati 

računalniška tipka. 

 

 

 


