
  

                       
                                                                          

 

 
 
 

Učenje, povezovanje, delovanje 

4. letni posvet Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji  

 
 

Četrtek,  16. maj 2019 ,  ob 10.  uri 

Gospodarsko razstavišče Ljubljana 

Dvorana: Galerija 3  
 

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje organiziramo 4. letni posvet o srebrni ekonomiji. 

Posvet podpira naša javna prizadevanja za uveljavljanje koncepta srebrne ekonomije, ki naj 

upošteva vseživljenjsko izobraževanje in neomejene možnosti dela in delovanja (ne služb!) starejših. 

Izhodišče Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je, da zahteva srebrna ekonomija celosten 

pristop, v katerem naj starejši sodelujejo s svojim izkustvenim znanjem, ki se je nabiralo v njihovih 

različnih vlogah na delovnem mestu in skozi življenje. Srebrna ekonomija naj pospešuje razvoj novih 

prožnih oblik učenja, ustvarjanja in delovanja starejših ter omogoči, da družba upošteva njihove 

sposobnosti, znanje in izkušnje. 

 
 

PROGRAM  
 

10.00 – 10.10 

Prožne oblike dela povečujejo vključenost ljudi 

Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje  
 

10.10 – 10.20 

Dileme srebrne ekonomije: vidik Vlade RS 

Uroš Prikl, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade  RS 
 

10.20 – 10.40 

Diskusija 
 

 

 



 

 

10.40 – 10.50 

Upravljati s starostjo (Age Management) 

Prof. dr. Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
 

10.50 – 11.00 

Diskusija 
 

11.00 – 11.10 

Najnovejše raziskave na področju umskega staranja 

Prof. dr. Janek Musek, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani 
 

11.10 – 11.20 

Diskusija 
 

11.20 – 11.30 

Prizadevanja ZDUS na področju srebrne ekonomije  

Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije 
 

11.30 – 11.40 

Diskusija 
 

11.40 – 11.50 

Znanje bogatimo in delimo vse življenje 

Slavica Borka Kucler, prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije 
 

11.50 – 12.00 

Diskusija 
 

12.00 – 12.15 

Kako povezujemo izobraževanje z organiziranim prostovoljnim delom 

Dr. Dušana Findeisen, Nada Serajnik Sraka, Milena Majzelj, 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 
 

12.15 – 12.45 

Diskusija in sklepne misli posveta 

 

Posvet moderira Dušan Snoj, predsednik skupine za razvoj srebrne ekonomije  

na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje.  
 

 

 

Posvet poteka v okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja  

 in Tedna vseživljenjskega učenja 2019.  


