
 
 

 
VABIMO VAS, DA SE UDELEŽITE   

 

2. POSVETA SLOVENSKE UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  
 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DELO IN RAZVOJ  - TEMELJ SREBRNE EKONOMIJE  
 

LJUBLJANA, 6. JUNIJ 2017   
  

 

Kraj: SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, DVORANA V PRITLIČJU,  
POLJANSKA 6, LJUBLJANA   

 
Čas: 8.45 -12.15 

 
Četudi koncept srebrne ekonomije srečujemo že nekaj let, ta še zmeraj ni dovolj raziskan. 
Sredi dolgožive družbe se zlagoma oblikuje predvsem s političnimi razpravami na evropski in 
nacionalni ravni. Evropska unija se namreč zaveda, da lahko v povezavi s starostjo ustvari 
nova delovna mesta in dohodek, da lahko postane celo vodilna sila na področju srebrne 
ekonomije.  
 

Razprave o srebrni ekonomiji pa zbujajo tudi starizem, ki škodi prizadevanjem za to, da bi 
starejši imeli v družbi status, ki jim bo omogočal, da so vidni, priznani, da enakovredno 
vstopajo v interakcije z drugimi. V srebrni ekonomiji starejši ne morejo biti le pasivni 
porabniki varovanih stanovanj, domo robotike, potovanj zunaj sezone itd., marveč morajo 
biti tudi proizvajalci in inovatorji, ki se upokojujejo drugače kot njihovi predniki. Da bi se to 
zares zgodilo, bomo potrebovali zakonske spremembe, izobraževanje, možnosti dela, 
možnosti za razvoj, predvsem pa spremembe v miselnosti nas vseh. Potrebno bo vplivati na 
identiteto starejših in njihovo zavedanje samih sebe. Kako daleč smo in ali smo že na pravi 
poti, se bomo vprašali.  
 
 

P R O G R A M 
 
8.45 -   9.00 Prihod udeležencev  
 

9.00 -   9.10 Dušan Snoj: Uvod v posvet  
 

Pogledi na Strategijo dolgožive družbe in razvoj srebrne ekonomije 
 

9.10 -   9.20 Prof. dr. Ana Krajnc: Srebrna ekonomija kot nova podoba dejavne  
starosti in Strategija razvoja dolgožive družbe 
  

9.20 -   9.30 Akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Urad predsednika Republike Slovenije:    
                        Strategija dolgožive družbe – vseživljenjsko učenje, vseživljenjsko delo 



 

9.30 -   9.40 Prof. dr. Janek Musek: Vprašanja zavedanja o starosti in dolgoživa  
družba 

 

9.40 -   9.50 Dr. Dušana Findeisen: Koncept in prakse srebrne ekonomije. Smo na 
pravi poti? 

 

9.50 - 10.00 Prof. dr. Jože Gričar: Vidiki srebrne e-ekonomije 
 

10.00 - 10.10 Teja Dolgan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Srebrna 
ekonomija in vseživljenjsko učenje 
 

10.10 - 10.40 Razprava 
 
10.40 - 11.00 O d m o r 
 

Aktualni izzivi srebrne ekonomije                                                                                      
 

11.00 - 11.10 Dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja: Bela knjiga o 
upokojevanju in srebrna ekonomija 

 

11.10 - 11.20 Dušan Kidrič: Nove oblike delovne aktivnosti - zavarovanje za starost 
 

11.20 - 11.30 Branko Meh, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: Spodbude za 
podaljševanje delovne aktivnosti in razvoj podjetništva 

 

11.30 - 11.40 Dr. Magda Zupančič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in  
enake možnosti: Management in srebrna ekonomija – usposobljenost in 
ukrepi podjetij za zadrževanje starejših delavcev na delovnem mestu 

 

11.40 – 12.15  Razprava in sklepne misli posveta 
 
 

Posvet bo moderiral Dušan Snoj, vodja Skupine za razvoj srebrne ekonomije pri Slovenski 
univerzi za tretje življenjsko obdobje.   
 
Vaše prijave sprejema: Alijana Šantej, univerza-3@guest.arnes.si  
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