
 

 

Zasavska ljudska univerza vabi na okroglo mizo z naslovom: 

 

»Ali bomo kos izzivom, ki jih prinaša Strategija dolgožive družbe v Zasavje?« 

(Vseživljenjsko učenje in delo, aktivno staranje – mit ali resničnost?) 

 

 

 

Ali ste vedeli, da Strategija razvoja Slovenije do leta 2030 umešča Učenje za in skozi vse življenje 

med 5 strateških usmeritev, Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo pa postavlja na drugo 

mesto med 12 razvojnih ciljev? Strategija dolgožive družbe pa podpira koncept aktivnega staranja? 

 

Želja vsakega izmed nas je, da bi kot posamezniki v vseh življenjskih obdobjih, tudi v starosti, živeli 

aktivno, zdravo, neodvisno ter varno in v medgeneracijskem sožitju. 

 

O tem, ali bomo v Zasavju, ki je v slovenskem vrhu po deležu starejših, kos tem spremembam, ali 

bomo znali prisluhniti potrebi po vseživljenjskem učenju in delu za varno in aktivno staranje, bomo 

spregovorili na okrogli mizi, ki bo v: 

 

četrtek, 10. 10. 2019, ob 10. uri 

v dvorani PGD Zagorje – mesto, Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje 

 

V razpravi bosta sodelovali Marija Pukl in red. prof. dr. Ana Krajnc, ki bosta širši lokalni javnosti 

predstavili trende in štiri temeljne usmeritve Strategije dolgožive družbe: 

 trg dela in izobraževanje, 

 samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij, 

 oblikovanje okolja za aktivno staranje, 

 vključenost v družbo. 

 

Z okroglo mizo želimo sprožiti razmislek o tem, da morajo v življenjskem ciklu vsakega izmed nas 

izobraževanje, delo/zaposlitev in upokojitev/prosti čas hoditi z roko v roki.  Vsak začetek je težek, 

vsaka sprememba poruši znane vzorce.  

 

Verjamem, da skupaj zmoremo vse. Zato vabljeni, da se pridružite zanimivi, iskrivi in z argumenti 

podprti razpravi. 

 

Zaradi lažje organizacije dogodka, prosimo, da čimprej oz. najpozneje do 8. oktobra izpolnite 

spletno prijavnico. 

 

 

 Polona Trebušak, 

 direktorica 

 

PROGRAM DOGODKA najdete na naslednji strani in www.zlu.si

https://bit.ly/2lB9Lcq
file:///C:/Users/Polona/Desktop/www.zlu.si


 

 

Program: 

 

9.45–10.00      Prihod udeležencev 

10.00–10.05     Uvodni nagovor, Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza 

10.05–10.20    Predstavitev stanja v regiji, priložnosti in možnosti za vseživljenjsko učenje,    

večgeneracijsko sodelovanje in socialno vključevanje, Anja Lenart, Zasavska     

ljudska univerza 

10.20–10.40 Predstavitev koncepta aktivnega staranja in Strategije dolgožive družbe,  

Marija Pukl, soavtorica vladnega programa SDD  

10.40–11.00 Spreminjanje tretjega življenjskega obdobja – vseživljenjsko učenje in 

vseživljenjsko delo, red. prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za 

tretje življenjsko obdobje 

11.00–11.20   Odmor (kava in domači prigrizki) 

11.20–12.50   Panelna razprava o izzivih, ki jih prinaša Strategija dolgožive družbe v Zasavju 

Sodelujejo: 

 Marija Pukl, soavtorica Strategije dolgožive družbe 

 red. prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje 

življenjsko obdobje 

 Polona Trebušak, direktorica Zasavske ljudske univerze 

 Liljana Vidic Ristič, Zavod RS za zaposlovanje, direktorica Območne službe 

Trbovlje 

 Katarina Nučič, direktorica Mladinskega centra Trbovlje 

 Alenka Forte, dr. med., spec., direktorica Medicinskega centra Heliks d.o.o. 

 Rosita Razpotnik, vodja kadrovske službe Eti Elektroelement, d.o.o. 

 Drago Kopušar, direktor Doma starejših Hrastnik 

 Helena Odlazek, predsednica Medgeneracijskega društva Srečno 

Zagorje 

12.50–13.00 Zaključek dogodka 

 

Dogodek bo moderiral Marko Pavlovič. 

 

Dodatne informacije in prijave: tel. št.: 03 56 55 123 ali mateja.pistotnik@zlu.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrogla miza bo potekala v okviru promocijskih aktivnosti Podporne dejavnosti v 

izobraževanju odraslih v letu 2019, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. Dogodek bomo fotografirali in snemali, izdelke pa objavili na svetovnem spletu 

in v svojih publikacijah. 


