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MEMORANDUM 3. POSVETA O SREBRNI EKONOMIJI 

 

Na osnovi naših ekspertnih znanj dajemo pobudo za razvoj in legalizacijo srebrne ekonomije 

in smo pripravljeni sodelovati s pristojnimi ministrstvi in organizacijami pri nekaterih 

najnujnejših ukrepih, upoštevajoč naslednje ugotovitve: 

1 - Razvoj ne pozna državnih meja, politika naj bi se odzivala na raziskave prakse. 

2 - Olajšali bi prehod iz industrijske v informacijsko družbo in zmanjšali obseg socialne 

patologije.  

3 - Slovenski in mednarodni podatki kažejo, da neenakost in revščina med ljudmi naraščata. 

4 - Raziskave UMAR-ja in tuje raziskave ugotavljajo, da fleksibilne oblike dela že več 

desetletij naraščajo, število služb pa upada. Napovedujejo, da bo v razvitih državah 60 – 80 % 

»belih ovratnikov« izgubilo službo v naslednjih dveh letih. 

5 - V naši družbi smo načelno sprejeli koncept vseživljenjskega izobraževanja kot temeljni 

koncept za razvoj družbe. Vzporedno s tem je postalo tudi delo vseživljenjski proces. Oboje 

bo mogoče uresničevati, ko bo ta razvojni korak podprla država z ustreznimi zakoni, sicer 

povzročamo razraščanje sive ekonomije. 

6 - S tem bi povečali družbeno blaginjo, zmanjšali sivo ekonomijo, zmanjšali obolelost ljudi 

(in posledično izdatke za zdravljenje), znižali raven depresij in strahu pred prihodnostjo. 

Konkretno bi s tem postopoma rešili probleme, s katerimi se srečuje tudi naša družba,  

kot so :  
 

- delo starejših delavcev 50 +, 

- medgeneracijsko sodelovanje (za sodelovanje potrebuješ najprej delovanje mladih in 

starih), 

- rešili brezposelnost mladih , 

- izboljšali življenjsko raven brezposelnih in jim omogočili, da sami odkrijejo svoje 

naslednje delo, 

- premagali revščino in socialno izključenost upokojencev, z nadaljevanjem njihovega 

učenja in dela bi se jim vrnilo osnovno človekovo dostojanstvo. 



7 - Ker roboti prevzemajo večino dela, se obseg dela za ljudi hitro manjša. Zato osiromašimo 

državo, če le-ta obdavčuje delo. Potrebujemo nov sistem obdavčitev: obdavčitev kapitala, 

opustitev pokojnine in prehod v univerzalni temeljni dohodek. 

8 - Zgornji ukrep ni iluzija, bogastvo narodov z novo tehnologijo naglo narašča že nekaj 

desetletij, istočasno narašča neenakost med ljudmi, ker ni novega sistema obdavčitev. Z 

vztrajanjem pri starih vzorcih, ko razvoj zahteva nove, se poraja vprašanje legitimnosti 

države. 

 

Viri: 

- Študije OECD, raziskave z delavnic OECD in MIZŠ »Strategije razvoja in uporabe 

spretnosti« leta 2016 v Sloveniji 

- Raziskave in analize UMAR-ja   

- Dela Alvina Tofflerja, Johna Naisbitta, Jeremyja Rifkina, Ulricha Becka, Petra 

Druckerja, Michela Serreja 

- Delovna zakonodaja RS 

- Raziskave o vseživljenjskem izobraževanju 

- Raziskave o vseživljenjskem delu in srebrni ekonomiji 

- Gradiva mednarodne konference OECD in Vlade RS »Politike za enakost pri staranju: 

vseživljenjski pristop«, 25. in 26. januarja 2018 na Brdu pri Kranju 

 

 

   

 


