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Komisija za program
Dnevov medgeneracijskega sožitja

Sponzor programa:Sofinancira:

Partner GR:

Program pripravila:

V sklopu:

Uradni prevoznik:

Medijski partnerji:

OPOMBA: Na Dnevih medgeneracijskega sožitja bo potekalo fotografiranje z namenom promocije 
dogodka oz. poročanja o dogodku. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na 
posamezne udeležence.
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Cenjene upokojenke,  
cenjeni upokojenci, 
starejši in mladi, skupaj v pogovoru, pomoči, igri, in seveda smehu. Vsakič znova 
sem iskreno vesel takih prizorov. Ker so pristni in polni razumevanja. Ker so brez 
predsodkov. Ker odražajo medgeneracijsko povezanost ter solidarnost med tisti-
mi, ki so polni znanja, izkušenj, védenja, in odraščajočimi, ki so naštetega željni.

Ta prepletenost generacij je nujna za uresničitev naše skupne vizije – to je uspe-
šna Slovenija; takšna, ki možnost razvoja, blaginje in kakovostno življenje zago-
tavlja prav vsem.

Pravijo, da je prvič najteže, a s posebnimi občutki, posebnim čarom. Ne morem 
trditi, da je za organizatorja, Zvezo društev upokojencev Slovenije – ZDUS tovrstno 
srečanje prvo, zagotovo pa je prvič, in verjamem, da ne zadnjič, v njihovi organi-
zaciji. In dovolite mi, da vam iskreno čestitam za pripravo dogodka. Iz njega veje 
jasno spoznanje, da prihodnost temelji tudi na sodelovanju generacij, upoštevanju 
potreb vseh, na znanju, poslušanju in razumevanju. 
 
Dnevi medgeneracijskega sožitja naj ne bodo zgolj priložnost za kritičen pogled 
na »obraze revščine starejših«, pač pa zlasti navdih za »obraze sreče starejših«. 
In mlajših, ki so naše gonilo. Mladi, prek svojih reprezentativnih Dijaške in Štu-
dentske organizacije ter Mladinskega sveta, predstavljajo pomemben gradnik 
programa prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja v Sloveniji. Dogodek brez 
dvoma predstavlja izjemen korak pri povezovanju in krepitvi sodelovanja in so-
žitja vseh generacij.

Slovenija se tako kot druge razvite družbe sooča s številnimi izzivi, povezanimi 
s procesi globalizacije, digitalizacije ter staranjem prebivalstva. Zavedamo se, da 
le ukrepi, ki temeljijo na medgeneracijskem razumevanju in solidarnosti, krepijo 
našo družbeno kohezivnost in blaginjo. 

Pozdravljam idejo povezovanja vseh generacij. Vsem obiskovalcem in ustvarjal-
cem želim obilo zagona, čim več ustvarjalnih in polemičnih pogovorov, inovativ-
nih idej ter seveda tudi užitkov v pestrem izobraževalno-kulturnem programu.

Naj bodo prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja uvod v mnoge druge dogodke 
medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti. Naj bo to sožitje zgled. Ker zgle-
di vlečejo.

Marjan Šarec
Predsednik Vlade RS

Foto: STA, Nebojša Tejić

Nagovor Predsednika Vlade
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Dnevi medgeneracijskega 
sožitja (14.–16. maj 2019)
Trendi, povezani s podaljševanjem življenjske dobe in nizkim številom rojstev 
tudi v Sloveniji napovedujejo demografske spremembe večjih razsežnosti. De-
mografske napovedi za Slovenijo kažejo povsem spremenjeno razmerje med ge-
neracijami. Mlade generacije so maloštevilne, starejši živijo dlje kot nekoč. Če je 
bilo v Sloveniji v prvih letih po osamosvojitvi 35 ljudi starejših od sto let, imamo 
danes že okoli 200 stoletnikov. 

Spremenjene demografske razmere so za države izziv in zahtevajo odgovore, 
kako hkrati zagotoviti vzdržnost sistemov, medgeneracijsko sožitje in solidar-
nost, pa kakovost življenja v vseh obdobjih, tudi v starosti. Vse bolj se zavedamo, 
da so uspešni odzivi na demografske spremembe le tisti, ki upoštevajo interese 
in koristi vseh generacij. Idejo, da sveta nismo dobili v upravljanje od naših pred-
nikov, temveč smo si ga izposodili od naših potomcev, lahko uspešno povežemo 
z idejo medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja. Ko govorimo o medgenera-
cijski solidarnosti, torej ne smemo imeti v mislih samo sedanjih generacij, ampak 
tudi generacije, ki šele prihajajo. 

Tudi zato so Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki se jim pridružujemo tudi na Mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tako pomembni. 
Prav je, da začnemo na vseh ravneh družbe krepiti zavedanje o povezanosti in 
soodvisnosti med generacijami.  Samo zadovoljni starejši bodo imeli zadovoljne 
otroke in zadovoljni mladi bodo osrečevali starejše. Uspešno moramo povezati 
mladostno zagnanost in izkušenost starejših. 

Zato Dnevom medgeneracijskega sožitja, ki jih letos organiziramo prvič, želim, 
da bi postali stalnica in da bi njihovo sporočilo doseglo čim več ljudi. 

Mag. Ksenija Klampfer
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Foto: STA

Nagovor Ministrice
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Spoštovani soustvarjalci 
programa Dnevov  
medgeneracijskega sožitja 
in obiskovalci,
leto 2019 bomo v ZDUS zaznamovali z odločitvijo, da smo se skupaj z Medgenera-
cijsko koalicijo Slovenije (Mladinskim svetom Slovenije, Študentsko organizacijo 
Slovenije in Dijaško organizacijo Slovenije) odločili za nov pristop k urejanju in iz-
boljšanju medgeneracijske politike v Republiki Sloveniji. Dnevi medgeneracijskega 
sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo temeljili na organizaciji šte-
vilnih okroglih miz, ki jih bodo predstavili strokovnjaki na osnovi svojih dosedanjih 
praks in veselimo se vseh tistih posameznikov ali skupin, ki bodo v diskusiji prispe-
vali, da bodo zaključki le-teh uporabni pri zakonodajnih pobudah.

Prav tak način razprave združuje mlade in starejše, da z znanjem in izkušnjami kot 
plod skupnega dela prispevamo k boljši in sodobnejši zakonodaji. Le sistemsko in 
strokovno delo s prakso starejših in novimi znanji mlajših dobiva nove možnosti za 
izboljšanje dela in življenja vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji, zato sem prepri-
čan, da bodo zaključki dnevov postregli s spoznanjem, da je bila odločitev ZDUS s 
partnerji pravilna, saj bo omogočila ponoven nadzor nad problemi, ki tarejo celotno 
prebivalstvo današnjega in jutrišnjega dne z vidika dolgožive družbe.

Vesel sem, da bodo sklepi organov ZDUS in MeKoS odprli novo stran pri urejanju 
razmer za mlade, ki vstopajo na trg dela, hkrati pa delim optimizem in veselje v 
imenu vseh starejših pri reševanju akutnih problemov hitro starajoče se družbe.
Zahvaljujem se predsedniku Vlade RS gospodu Marjanu Šarcu, zahvaljujem se 
tudi ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospe mag. 
Kseniji Klampfer, zahvaljujem pa se tudi celotni Vladi RS za podporo pri organi-
zaciji naše prve, samostojne prireditve. Zahvala gre seveda vsem sodelujočim, ki 
so vpeti v projekt Dnevov medgeneracijskega sožitja in tistim, ki bodo predstavi-
li posamezne teme okroglih miz, seveda pa tudi Gospodarskemu razstavišču za 
logistični prispevek in obogatitev prireditve z različnimi razstavljavci. Posebno 
zahvalo izražam še podpredsednici ZDUS Veri Pečnik, vodji projektov pri ZDUS 
Dijani Lukić in tajniku ZDUS Niki Antolašić in vsem ostalim sodelavcem, brez 
katerih tako zahtevnega programa ne bi mogli izpeljati.

Janez Sušnik
Predsednik organizacijskega odbora Dnevov medgeneracijskega sožitja 
in predsednik ZDUS

Nagovor Predsednika ZDUS
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Info točka ZDUS
od torka, 14. 5. do četrtka, 16. 5.

od 9.00 do 18.00

Zveza društev upokojencev Slovenije je ena največjih nevladnih organi-
zacij v Sloveniji, ki deluje od leta 1946 in ki s svojimi pokrajinskimi zve-
zami društev upokojencev združuje društva upokojencev po vsej Sloveni-
ji. ZDUS je članica mednarodnih združenj EURAG (Evropska federacija 
starejših), Age Platform Europe (evropska mreža nevladnih organizacij, 
ki združuje starejše od 50 let) in Eurocarers (evropsko združenje nefor-
malnih oskrbovalcev) ter izvaja številne aktivnosti, programe, projekte 
in kampanje, s katerimi se odziva na aktualne družbene probleme in pot-
rebe.

Na Info točki ZDUS:

• informacije o programu Dnevov medgeneracijskega sožitja,
• informacije za člane društev upokojencev in druge kako in zakaj se 

včlaniti v društvo upokojencev,
• svetovanja za nevladne organizacije v sodelovanju s Centrom nevlad-

nih organizacij Slovenije,
• elektronski podpisi podpore peticiji za ureditev dolgotrajne oskrbe kot 

nove in posebne veje socialne varnosti,
• klepet in druženje s funkcionarji in člani.

Nagovor Predsednice MeKoS & Info

Medsebojno povezovanje in sodelovanje, tako medgeneracijsko kot tudi intergeneracijsko, je v 
današnji hitro spreminjajoči se družbi, v kateri se vsakodnevno srečujemo z novimi izzivi, veli-
kega pomena. Vesela sem, da Medgeneracijska koalicija Slovenije že več kot leto dni prikazuje in 
dokazuje uspešnost takšnega sodelovanja in skupaj pristopa do aktualnih družbenih problemov, 
s katerimi se soočamo vse generacije.

Lucija Karnelutti
Predsednica MeKoS in Dijaške organizacije Slovenije
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9.15–9.45, zunanja ploščad GR
Delavnica
VADBA 1000 GIBOV Z DRUŠTVOM ŠOLA ZDRAVJA 
Za udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage 
športne opreme ali polne denarnice. Vaje so preproste in primerne za vsakogar. V pol ure 
razgibamo vse dele telesa, s čimer dosežemo maksimalno gibljivost telesa in zmanjšamo 
bolečine.

9.50/11.50/13.50, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica
DOŽIVITE EVROPO v HIŠI EVROPSKE UNIJE
Zbrane interesente vodnik spremi v Hišo Evropske unije (v neposredni bližini 
Gospodarskega razstavišča) na enourni vodeni obisk multimedijskega centra, kjer preko 
interaktivnih multimedijskih postaj na edinstven način spoznajo delovanje Evropskega 
parlamenta in Evropske unije ter izvejo, kako sprejete odločitve vplivajo na vsakdanje 
življenje državljanov.

10.00–11.00, dvorana Kocka
SLAVNOSTNO ODPRTJE DNEVOV MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA
Prireditev v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije
Častno pokroviteljstvo dogodka: gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike 
Slovenije 

Pozdravna nagovora: 
• Janez Sušnik, predsednik ZDUS
• mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Slavnostni govornik: 
• Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije

Nastopajo:
• Pokrajinske zveze društev upokojencev Slovenije s promenado oblačilne kulture 19. 

in 20. st. ter otvoritvenim plesom 
• Mladinski pevski zbor OŠ dr. Vita Kraigherja
• Oktet Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
• Folklorna skupina DU Moravče in predšolska folklorna skupina Lilije iz vrtca 

Moravče

10.45/12.45/14.45, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica v Triglav Labu, Dunajska 20, Ljubljana
TEHNOLOŠKI CENTER DOŽIVETIJ SKUPINE TRIGLAV – OBIŠČITE TRIGLAV LAB

Zbrane interesente vodnik spremi v Triglav Lab (v neposredni bližini Gospodarskega 
razstavišča), kjer se s pomočjo digitalnih rešitev na zabaven način poučijo o varnosti. 
Preizkusite simulator potresa, doživite simulacijo reševanja iz prometne nesreče, v 
virtualnih skokih skočite s planiške velikanke in preverite vaše vozniške sposobnosti na 
DRAJV simulatorju.

12.00–13.40, dvorana Sonet 1
Okrogla miza
»Za dostojno staranje« – O GMOTNEM POLOŽAJU UPOKOJENCEV 
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije
Zveza društev upokojencev Slovenije na osnovi svojega krovnega dokumenta 
Memorandum 2018 z zakonodajnimi pobudami opozarja, da morajo biti pokojnine na 
ravni, ki zagotavlja dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih generacij upokojenk in 
upokojencev.

Barvna legenda programa:

STROKOVNI PROGRAM
INFORMIRANJE, 
OZAVEŠČANJE, 
PREVENTIVA
KULTURNO-USTVARJALNI 
PROGRAM
SPREMLJEVALNI
PROGRAM

Torek, 14. 5. 2019

Brezplačne vstopnice za 
obiskovalce prevzamete 
na dan prireditve oz. do 
zapolnitve prostih mest v 
Jurčku, GR.

Program po dnevih
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Vodi: 
• mag. Rosvita Svenšek, predsednica Komisije za zdravstveno varstvo in duševno 

zdravje ZDUS

Sodelujejo:
• Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, ZDUS
• Nežka Ivanetič, predsednica Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko 

ZDUS
• Ana Bilbija, predsednica Strokovnega sveta ZDUS
• Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
• Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije
• mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in 

pravice iz dela MDDSZ

12.00–13.30, dvorana Galerija 2
Okrogla miza
KMETIJA KOT TRG ZA DELO MLADIH IN STAREJŠIH
Pripravlja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Prakse, znanja, veščine, ki jih na kmetiji posamezniki prenašajo in nadgrajujejo iz roda 
v rod, ohranjajo podeželje poseljeno in obdelano. Različni strokovnjaki bodo govorili o 
pomenu ter možnostih sobivanja in ustvarjanja delovnih mest na kmetijah.

Vodi: Tatjana Vrbošek, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Sodelujejo:
• izr. prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka
• Andreja Krt Stopar, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na 

podeželju, KGZS
• Lili Mahne, Kmetija Mahne
• Ivan Janez Štular, Kmetija Halovc, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije

12.00–12.30, dvorana Galerija 3
Predstavitev
VSAK TRENUTEK JE NOV ZAČETEK
Pripravlja: Društvo Šola zdravja
Redna in zmerna telesna dejavnost ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi. 
Priporoča se vsaj 30 minut gibanja na dan. Da nam bo lažje, se vključimo v skupino, ki 
nas bo motivirala in tudi socialno aktivirala v lokalnem okolju.
Izvaja: Zdenka Katkič, predsednica Društva Šola zdravja

12.00–13.00, dvorana Galerija 1
Predstavitev
PODATKI O NEPREMIČNINAH ZA VSE GENERACIJE
Pripravlja: MOP, Geodetska uprava RS
Kratka predstavitev informacijskih rešitev geodetske uprave za zunanje uporabnike. 
Predstavljen bo portal e-Prostor, ki omogoča pregled in uporabo podatkov in storitev, 
aplikacija za javni vpogled v nepremičnine in aplikacija eZKN za pregledovanje 
arhivskih zemljiškokatastrskih načrtov.
Izvaja: mag. Danijel Boldin, MOP, Geodetska uprava RS

12.00–12.50, dvorana Sonet 2
Delavnica
OZAVEŠČANJE MLADIH O DEMENCI TER SPODBUJANJE DRUŽABNIŠTVA ZA 
OSEBE Z DEMENCO 
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija
Osebam z demenco veliko pomenita socialna vključenost in druženje. Z ozaveščanjem mladih o 
demenci si prizadevamo, da bi uvid v bolezen dobili tudi najmlajši člani družbe ter se opogumili 
za izvajanje družabništva, neformalnega druženja za osebe z demenco na domu. 
Izvajata: 
• Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija 
• Alenka Virant, mag. prof. andrag., Spominčica – Alzheimer Slovenija

Torek, 14. 5. 2019
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12.30–14.00, sejna soba Jurček
MEDNARODNO SREČANJE ZDUS S SORODNIMI ORGANIZACIJAMI IZ TUJINE
Pod pokroviteljstvom Ministrstva za zunanje zadeve

Letno srečanje in voden pogovor o aktivnostih in organiziranem delovanju organizacij, 
predstavnikov upokojencev v Sloveniji in tujini.
Vodi: Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, mednarodno sodelovanje ZDUS
Sodelujejo: 
• Matica umirovljenika Hrvatske
• Udruženje penzionera Republike Srpske
• Savez udruženja penzionera u FBiH Sarajevo
• Savez udruženja umirovljenika u FBiH Mostar

14.00–15.40, dvorana Galerija 3
Okrogla miza
»Bo prihodnost prekarna?« – O NETIPIČNIH IN NEGOTOVIH OBLIKAH DELA 
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije
Slovenija se bo morala v okviru globalizacije 4.0 soočiti s številnimi izzivi, med katere 
sodi tudi vse bolj naraščajoči prekariat. Predstavljeni bodo pogledi mladih in njihov 
boj za zajezitev tega pojava ter stališče starejših, ki v obstoju človeka nevrednih oblik 
zaposlitev vidijo odsotnost pravne in socialne države.

Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Slovenije
Sodelujejo: 
• Črt Poglajen, direktor, Inštitut za študije prekariata
• Anja Fortuna, predsednica, Mladinski svet Slovenije
• Tatjana Čerin, izvršna direktorica za socialni dialog, Gospodarska zbornica Slovenije
• Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije

14.00–15.00, dvorana Povodni mož
SREČANJE MeKoS Z MINISTROM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST in ŠPORT
Pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Sodelujejo:
• dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
• Martina Vuk, državna sekretarka na MIZŠ
• Tin Kampl, v. d. direktorja Urada RS za mladino

14.00–15.00, dvorana Sonet 2
Predstavitev dobrih praks
PROGRAMI AKTIVNOSTI ZA VSE GENERACIJE
Pripravljata: Medgeneracijsko središče Zagorje ob Savi in Hiša sožitja Novo mesto
V iskanju ustrezne oblike organiziranosti t. i. medgeneracijskega središča, ki bi bila hkrati 
učinkovita in racionalna, so v Zagorju ob Savi program aktivnosti za starejšo populacijo 
vključili kot vsebinski steber med obstoječe programe Mladinskega centra Zagorje ob 
Savi. V Novem mestu pa je bila na pobudo DU Novo mesto ustanovljena Hiša sožitja, ki 
predstavlja most med generacijami, in kjer veliko pozornosti namenjajo sodelovanju z 
najmlajšimi, predšolskimi in šolskimi otroki.
Izvajata:
• Nuša Ule Maček, koordinatorka programov Medgeneracijskega središča Zagorje
• Elza Majetić, strokovna sodelavka, Hiša sožitja Novo mesto



1114.—16. maj 2019, Gospodarsko razstavišče

14.00–15.00, dvorana Sonet 1
Delavnica
OHRANJANJE SPOMINA
Pripravlja: Center za urjenje spomina
Možganski fitnes je strokovno vodena vadba za izboljšanje pozornosti, trening za 
kratkoročni spomin in vaje za izboljšanje ravnotežja. Primeren je za vse starostne skupine 
kot pomoč pri pomnjenju, učenju novih vsebin, izboljša priklic informacij, komunikacijo 
in je preventiva proti demenci.
Izvaja: Jasmina Lambergar, certificirana trenerka spomina

12.00–13.00, dvorana Galerija 1
Predstavitev
AKTIVNO STARANJE SKOZI PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA
Pripravlja: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Program za krepitev zdravja je javno dostopen program preventivnih zdravstvenih 
storitev, ki so pacientom z urejenim zdravstvenih zavarovanjem brezplačno dostopne v 
Centrih za krepitev zdravja v njihovih zdravstvenih domovih. Podrobneje bo predstavljen 
del programa za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja starejših. 
Izvaja: Tjaša Knific, dipl. fiziot.

15.00–16.00, dvorana Galerija 2
Delavnica
O PREPOVEDI DISKRIMINACIJE IN STAROSTI KOT ENI OD POSEBEJ VAROVANIH 
OSEBNIH OKOLIŠČIN
Pripravlja: Zagovornik načela enakosti
Zagovornik načela enakosti bo predstavil zakonske podlage za varstvo pred 
diskriminacijo, delovanje avtonomnega organa, pojasnil razlikovanje med krivico 
in diskriminacijo, predstavil raziskavo javnega mnenja o zaznavi diskriminacije s 
poudarkom na starosti ter svetoval kam se obrniti po pomoč, kako podati prijavo 
zatrjevane diskriminacije.
Izvajata: Nevenka Prešlenkova in Danilo Hovnik, Zagovornik načela enakosti

15.30–16.30, dvorana Sonet 2
Predstavitev
E-OSKRBA: VARNI IN POVEZANI NA DOMU
Pripravlja: Telekom Slovenije, d.d.

Problematika poškodb zaradi padcev in hujših posledic, ki so posledica predolgega 
čakanja na pomoč, je pogosto zamolčana zgodba našega vsakdana. E-oskrba je socialni 
servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki 24 ur na dan omogoča 
enostaven in hiter klic na pomoč v primeru nenadne slabosti, slabega počutja ali padca 
ter organizacijo pomoči.
Izvaja: mag. Peter Pustatičnik, Telekom Slovenije

16.00–18.00, dvorana Kocka
Prireditev v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije
11. VEČER PESMI IN PLESA

Večgeneracijski prikaz raznolike ljudske kulture iz različnih predelov Slovenije, 
spodbujanje negovanja in poustvarjanja plesnega in pevskega izročila ter oživljanje 
pomena prenosa znanj med generacijami.
Pozdravni nagovor: Marija Orešnik, predsednica Komisije za kulturo ZDUS
Slavnostna govornica: Dušica Kunaver

Nastopajo:
• Pevski zbor DU Metlika in otroška folklorna skupina OŠ Metlika
• Pevska skupina z Ostrožnega Brda v Brkinih, DU Postojna
• Folklorna skupina DU Naklo in Folklorna skupina Podkuca
• Pevci ljudskih pesmi Žitni klas DU Benedikt 
• Folklorna skupina Večerna zarja DU Veliki Gaber
• Dramsko pevska skupina Zarja DU Ajdovščina in OŠ Šturje
• Folklorna skupina DU Črenšovci
• Skupina Vingosi DU Vinska Gora

Brezplačne vstopnice za 
obiskovalce prevzamete 
na dan prireditve oz. do 
zapolnitve prostih mest v 
Jurčku, GR.

Torek, 14. 5. 2019
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SPREMLJEVALNI PROGRAM
16.45, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica v Triglav Labu, Dunajska 20, Ljubljana (primerna za osnovnošolske otroke)

VIRTUALNO TEKMOVANJE V SKOKIH V TRIGLAV LABU
Ko skačejo naši orli v Planici, mi pa zanje navijamo s kavča, se zdijo poleti morda 
enostavni. Pa so res? Poletite s pomočjo interaktivne simulacije smučarskih poletov v 
Triglav Labu, doživite ta neverjetni občutek in se v dolžini skoka pomerite s sovrstniki.

9.00–18.00, Steklena dvorana
Odprta prireditev
ODER SOŽITJA

Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi 
šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni in medgeneracijsko zasnovani nastopi s 
področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih 
viž. Za obiskovalce prost vstop.
Program povezuje: Rok Bohinc

Nastopajo:
Predvidena 
ura nastopa Skupina

9.30–9.55 Društvo etnične kulture Ritmi planetav sodelovanju s CDA Fužine

10.00 MePZ DU Kočevje

– Plesna skupina Zimzelenke DU Kočevje

10.20 Dramska skupina Kofetarice DU Kočevje

10.25–10.45 Folklorna skupina Kolpa DU Vinica

10.50–11.10 Pevci DU Velka

11.15–11.50 ODMOR

11.50–12.10 Ljudske pevke – Etno skupina KD Socka

12.10–12.30 Mešani komorni pevski zbor DU Vojnik

12.30–12.50 Folklorna skupina DU Bohinjska Bistrica

12.50–13.00 Ljudski pevci DU Ivan Rudolf Breg

13.00–13.10 Pevke Leskovčanke DU Leskovec

13.15–13.25 Ljudski pevci DU Turnišče

13.25–13.40 Plesna šola Rodeo DU Litija in U3ŽO

13.45–14.00 ŽePZ Večernica DU Ajdovščina

14.00–14.10 Plesno kulturni klub Tince

14.15–14.30 ŽePZ Strmica DU Rožna dolina

14.35–14.45 Plesno kulturni klub Tince

14.50–15.05 Lutkovna skupina OŠ Veliki Gaber

15.10–15.25 MePZ DU Trebnje

15.30–15.50 MePZ Burja DU Postojna

15.55–16.15 Etno skupina Sončnice DU Ostrožno

16.20–16.25 Mlade žurerke DU Tržišče

16.30–16.40 Folklorna skupina DU Komenda

16.45–16.50 Mlade žurerke DU Tržišče

16.55–17.15 Folklorna skupina DU Brežice

17.20–17.40 Ročnodelska skupina Pridne roke Rajhenburga KD Svoboda Brestanica 
in DU Brestanica

17.45–18.00 Upokojeni raški Č‘bularji DU Raka
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9.00–18.00, Steklena dvorana
Razstavni prostor
USTVARJALNO STIČIŠČE ZDUS
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih 
upokojencev. Razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, je namenjen 
izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij. Predstavitev rokodelskih 
izdelkov, prikaz rokodelskih znanj in veščin ter odprte delavnice.

Razstava nesnovne in žive kulturne dediščine
Klekljarski izdelki, vezenine, pletarski izdelki, voščilnice, velikonočni izdelki v izvedbi:
• PZDU Gorenjska: DU Bitnje Stražišče in DU Bled
• PZDU Posavje: DU Brežice in DU Krško
• PZDU Šaleška: DU Paka pri Velenju, DU Ravne pri Šoštanju, DU Šalek, DU Šentilj pri 

Velenju
• PZDU Zasavje: DU Hrastnik in DU Trbovlje
• PZDU Zgornje Podravje: DU Fram, DU Leskovec-Stari Log

Unikatna razstava
Miniaturno staro pohištvo, varjene skulpture, unikatni leseni izdelki v izvedbi:
• PZDU Zgornje Podravje: DU Velka in DU Zgornja Kungota

Rokodelske delavnice: 
• velikonočna jajca iz stiropora in ptički iz volne z DU Brestanica
• ogrlice iz materiala za reciklažo z DU Kranj
• kaligrafija - tehnike pisave z DU Litija
• vezenje monogramov z DU Lovrenc na Pohorju
• zapestnice iz materiala za reciklažo z DU Vinska Gora

Kulinarična izkušnja, peka dobrot: 
• dobrote Posavja iz DU Bizeljsko in DU Tržišče
• pogača iz DU Grosuplje

Delavnica medgeneracijskega sodelovanja: 
• prenos znanja rokodelskih veščin v izvedbi DU Lovrenc na Pohorju z učenci OŠ 

Lovrenc na Pohorju

Konzorcij rokodelskih centrov:
• Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica: replike tradicionalnih 

lončarskih izdelkov in nakit iz recikliranega aluminija
• Rokodelski center Moravče: rože iz krep papirja, pletarski izdelki, klekljane čipke
• Čipkarska šola Idrija: klekljanje idrijske čipke

Zgodbe iz hotela Delfin Izola: predstavitve in informacije o letnih vsebinskih aktivnostih, 
ki potekajo v hotelu Delfin v Izoli: rokodelske delavnice slikanja na steklo, likovna 
kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice in delavnice 
izdelovanja voščilnic.

Torek, 14. 5. 2019
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9.15–9.45, zunanja ploščad GR
Delavnica
VADBA 1000 GIBOV Z DRUŠTVOM ŠOLA ZDRAVJA 
Za udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage 
športne opreme ali polne denarnice. Vaje so preproste in primerne za vsakogar. V pol ure 
razgibamo vse dele telesa, s čimer dosežemo maksimalno gibljivost telesa in zmanjšamo 
bolečine.

9.50/11.50/13.50, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica
DOŽIVITE EVROPO v HIŠI EVROPSKE UNIJE
Zbrane interesente vodnik spremi v Hišo Evropske unije (v neposredni bližini 
Gospodarskega razstavišča) na enourni vodeni obisk multimedijskega centra, kjer preko 
interaktivnih multimedijskih postaj na edinstven način spoznajo delovanje Evropskega 
parlamenta in Evropske unije ter izvejo, kako sprejete odločitve vplivajo na vsakdanje 
življenje državljanov.

10.00–11.45, dvorana Urška
Dogodek
KAKO (SO)USTVARITI EVROPO, KAKRŠNO SI ŽELIMO?
Pripravlja: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Odkrit in sproščen pogovor o prihodnosti EU v luči evropskih volitev 26. maja in o 
pomenu aktivnega državljanstva za razvoj in obstoj parlamentarne demokracije. Hkrati 
se bomo vsi skupaj še nasmejali s standup komikoma iz skupine Skečoholiki, ki vam 
bosta v sklepnem dejanju turneje EU ni hec na svojstven, s humorjem začinjen način 
predstavila EU, njeno delovanje in prednosti, ki nam jih prinaša v vsakdanjem življenju.
Sodelujejo: 
• Aleš Novak in Vid Valič, standup komika Skečoholika
• Ervin Hladnik Milharčič, legenda slovenskega reportažnega novinarstva
• Maruša Majer, gledališka, televizijska in filmska igralka
• Lucija Karnelutti, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in predsednica MeKoS

10.00–11.30, dvorana Sonet 1 
Okrogla miza
MEDGENERACIJSKI PREPLET NEFORMALNIH OSKRBOVALCEV STAREJŠIH NA 
DOMU: IZZIV ALI UTOPIJA?
Pripravlja: Socialna zbornica Slovenije
Skrb za starejše v domačem okolju je bila v preteklosti naloga neformalnih oskrbovalcev 
iz vseh generacij: sovrstnikov starejših, njihovih otrok in tudi vnukov. In danes? Je 
medgeneracijska pomoč pri skrbi za starejše izziv družbe ali utopija?

Vodi: dr. Nikolaj Lipić, član Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije
Sodelujejo:
• Carmen Rajer, mag. soc., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na Socialni zbornici 

Slovenije ter strokovna vodja pomoči na domu in vodja projekta integrirane oskrbe v 
Občini Krško »MOST«

• Marjana Kamnik, vodja projekta Dolgotrajna oskrba za Koroško
• Zarja Govedič, študentka Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani
• mag. Martin Toth, član Strokovnega sveta ZDUS in Komisije za zdravstveno varstvo 

in duševno zdravje ZDUS
• Amir Crnojević, strokovni vodja programa organiziranega prostovoljstva in 

medgeneracijskega sodelovanja, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Barvna legenda programa:

STROKOVNI PROGRAM
INFORMIRANJE, 
OZAVEŠČANJE, 
PREVENTIVA
KULTURNO-USTVARJALNI 
PROGRAM
SPREMLJEVALNI
PROGRAM

Sreda, 15. 5. 2019
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10.00–10.30, dvorana Galerija 3
Predstavitev
VSAK TRENUTEK JE NOV ZAČETEK
Pripravlja: Društvo Šola zdravja
Redna in zmerna telesna dejavnost ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi. 
Priporoča se vsaj 30 minut gibanja na dan. Da nam bo lažje, se vključimo v skupino, ki 
nas bo motivirala in tudi socialno aktivirala v lokalnem okolju.
Izvaja: Zdenka Katkič, predsednica Društva Šola zdravja

10.00–11.00, dvorana Galerija 1
Predstavitev
PODATKI O NEPREMIČNINAH ZA VSE GENERACIJE
Pripravlja: MOP, Geodetska uprava RS
Kratka predstavitev informacijskih rešitev geodetske uprave za zunanje uporabnike. 
Predstavljen bo portal e-Prostor, ki omogoča pregled in uporabo podatkov in storitev, 
aplikacija za javni vpogled v nepremičnine in aplikacija eZKN za pregledovanje 
arhivskih zemljiškokatastrskih načrtov.
Izvaja: mag. Danijel Boldin, MOP, Geodetska uprava RS

10.00–14.00, dvorana Galerija 2
Delavnica
SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU
Pripravlja: Javna agencija RS za varnost prometa
Celovit preventivni dogodek, usposabljanje za seniorje in upokojence. Na 4-urni delavnici 
se boste lahko izobrazili in osvežili svoje znanje iz prometnih predpisov, pravil, varne 
vožnje po avtocesti in hitri cesti, pridobili praktična znanja o zdravstvenih kriterijih za 
varno udeležbo v prometu. 

Izvajajo: 
• Sebastijan Turk, vodja projekta Sožitje, Javna agencija RS za varnost prometa
• Urška Lukač, vodja policijskega okoliša, Policijska postaja Ljubljana
• Mojca Heco, DARS
• OZRK Ljubljana
• dr. Majda Zorec Karlovšek, predsednica, Združenje FORTOX

10.00–11.30, dvorana Sonet 2
Predstavitev
MEDGENERACIJSKO NASELJE ŠKOFLJICA
Pripravlja: Center medgeneracijskih kooperativ z. o. o. – CeMeKo
Predstavitev vsebinske in arhitekturne zasnove pilotnega projekta medgeneracijske 
skupnosti, v kateri člani živijo, se povezujejo in delujejo v korist skupnosti. Eden od 
temeljnih ciljev je zagotoviti urejeno, samozadostno in zdravo okolje za starejše, ki so 
še aktivni ter jim z medgeneracijskim povezovanjem omogočiti aktivno in produktivno 
življenje in starost. 
Izvajata: 
• mag. Jože Dular, predsednik Centra medgeneracijskih kooperativ 
• izr. prof. Mihael Dešman, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

10.30–13.30, dvorana Galerija 3
Prireditev v času Tedna ljubiteljske kulture

URICE POEZIJE – SREČANJE LITERATOV
Odprto branje avtorske poezije prijavljenih udeležencev. Sodelujejo člani društev 
upokojencev, Šempeter 1300 Društvo za druženje in solidarnost in DSO Ljubljana-Vič 
Rudnik. Vodi: Franc Gombač, podpredsednik Komisije za kulturo ZDUS
Glasbena spremljava: OŠ dr. Vita Kraigherja iz Ljubljane

Sreda, 15. 5. 2019
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11.00–12.00, dvorana Galerija 1
Predstavitev
E-OSKRBA: VARNI IN POVEZANI NA DOMU
Pripravlja: Telekom Slovenije, d.d.

Problematika poškodb zaradi padcev in hujših posledic, ki so posledica predolgega 
čakanja na pomoč, je pogosto zamolčana zgodba našega vsakdana. E-oskrba je socialni 
servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki 24 ur na dan omogoča 
enostaven in hiter klic na pomoč v primeru nenadne slabosti, slabega počutja ali padca 
ter organizacijo pomoči.
Izvaja: mag. Peter Pustatičnik, Telekom Slovenije

11.00–12.00, Triglav Lab, Dunajska 20
Predavanje
OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI OSEB Z DEMENCO S POMOČJO SODOBNE 
TEHNOLOGIJE 
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija
Zaradi stigme demence, ki je v družbi še vedno močno prisotna, je za ohranjanje 
dostojanstva oseb z demenco ključnega pomena vključevanje bolnikov v skupnost, da 
ostanejo čim dlje samostojni, tudi s pomočjo sodobne tehnologije. 
Izvaja: David Krivec, generalni sekretar Spominčice – Alzheimer Slovenija

12.00–13.40, dvorana Sonet 1
Okrogla miza
»Poklicna socializacija mladih« – POVEZOVANJE  
IZOBRAŽEVANJA in TRGA DELA
Pripravljata: Dijaška organizacija Slovenije in Študentska organizacija Slovenije
Mladi v izobraževanju za poklice, ki jih čez nekaj let ne bo več, ne vidijo svoje 
prihodnosti, po drugi strani pa bodo kmalu soočeni z nedefiniranimi poklici prihodnosti. 
Izziv izobraževalnega sistema, ki mora odgovoriti na trenutne ter prihodnje potrebe 
gospodarstva, je velik. 

Vodi: Lucija Karnelutti, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in predsednica 
Medgeneracijske koalicije Slovenije
Sodelujejo:
• izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
• Branko Meh, predsednik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
• mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije
• Franc Vedenik, predsednik Šaleške PZDU, Zveza društev upokojencev Slovenije
• dr. Jernej Štromajer, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

12.00–14.00, dvorana Povodni mož
Okrogla miza
PRIHODNJI RAZVOJ SLOVENSKE INFRASTRUKTURE
Pripravlja: Ministrstvo za infrastrukturo
Vodi: Janez Sušnik, predsednik ZDUS
Sodelujejo:
• mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo
• Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic
• dr. Tomaž Vidic, predsednik uprave DARS
• mag. Dušan Zorko, generalni direktor 2TDK
• Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper
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12.00–13.30, dvorana Galerija 1
Predstavitev
VARNI IN ZDRAVI V SVOJEM DOMU – VODNIK PO VARNEM STANOVANJU
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Ste že kdaj pomislili, kakšne nevarnosti ali ovire lahko srečamo na vsakem koraku, še 
posebej takrat, ko smo bolni, mobilnostno ali drugače ovirani? Kako varen je naš dom? 
Preverite s seznamom kritičnih mest ter s pomočjo kratkih, poljudnih navodil.
Izvajajo: člani študijske skupine Dom, kultura bivanja, oprema in prenova Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v Ljubljani pod mentorstvom arh. Barbare Železnik Bizjak

12.45, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica v Triglav Labu, Dunajska 20, Ljubljana
TEHNOLOŠKI CENTER DOŽIVETIJ SKUPINE TRIGLAV – OBIŠČITE TRIGLAV LAB

Zbrane interesente vodnik spremi v Triglav Lab (v neposredni bližini Gospodarskega 
razstavišča), kjer se s pomočjo digitalnih rešitev na zabaven način poučijo o varnosti. 
Preizkusite simulator potresa, doživite simulacijo reševanja iz prometne nesreče, v 
virtualnih skokih skočite s planiške velikanke in preverite vaše vozniške sposobnosti na 
DRAJV simulatorju.

13.00–14.00, sejna soba Jurček
SREČANJE ZDUS S SORODNIMI ORGANIZACIJAMI SLOVENCEV V ZAMEJSTVU
Pod pokroviteljstvom Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Letno srečanje in voden pogovor o aktivnostih in organiziranem delovanju organizacij, 
predstavnikov upokojencev v Sloveniji in zamejstvu.
Vodi: Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, mednarodno sodelovanje ZDUS
Sodelujejo: 
• Peter J. Česnik, minister, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
• Društvo slovenskih upokojencev za Goriško
• KRUT – Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje Trst
• Društvo slovenskih upokojencev v Trstu
• Zveza Slovencev na Madžarskem
• Društvo upokojenih porabskih Slovencev Monošter
• Društvo slovenskih upokojencev Pliberk
• Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom v Zagrebu

14.00–15.40, dvorana Galerija 3
Okrogla miza
»Prepoznamo potenciale starejših?« – MENTORSTVO KOT  
MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA 
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije
Staranje delovne sile in težave mladih pri iskanju prve varne oblike zaposlitve sta 
družbeni realnosti. V sodobnih izzivih, ki jih prinaša upravljanje s človeškimi viri v 
delovnem okolju, se prenos znanja in izkušenj v obliki mentorstva na delovnem mestu 
trenutno izkazuje kot najvišja stopnja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.

Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Slovenije
Sodelujejo:
• Jaka Matičič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije
• Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije
• Andreja Sever, vodja področja kadrov, Gospodarska zbornica Slovenije
• mag. Vojmir Urlep, državni sekretar Vlade RS
• Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti

Sreda, 15. 5. 2019
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14.00–15.30, dvorana Sonet 2
Okrogla miza
ROKODELCI SMO!
Pripravlja: Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije
Rokodelstvo je pomemben del slovenske nesnovne kulturne dediščine in tako 
neločljivo povezano z vrednotami in identiteto slovenskega naroda, zato mora postati 
in biti opredeljeno kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Pomanjkanje širšega 
zavedanja o pomenu in vlogi rokodelstva se med drugim kaže v neurejenih pogojih za 
prenos rokodelskih znanj in veščin. 
Vodi: Maruša Prelesnik Zdešar
Sodelujejo:
• Ljubica Zgonec Zorko, vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije
• Polona Rigler Grm, direktorica Rokodelskega centra Ribnica
• Metka Fortuna, vodja Čipkarske šole Idrija
• Jožica Amadea Demšar, strokovna vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije 

2014–2018
• Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
• Franc Stanonik, direktor za notranji trg Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, vodja medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve 
področja rokodelstva

• Branko Suhadolnik, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije

14.00–15.00, dvorana Galerija 1
Predavanje
KONOPLJA V MEDINSKI UPORABI – KANABOIDI V ONKOLOGIJI
Pripravlja: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Spoznajte širši kontekst zdravljenja s konopljo skozi čas, zakonsko regulativo na 
področju uporabe kanaboidov v medicini v Sloveniji, rabo zdravil na osnovi kanaboidov 
v onkologiji in ovire za zdravljenje s kanaboidi v Sloveniji.
Izvaja: prim. dr. Josipina Ana Červek, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

15.00–16.00, dvorana Galerija 2
Delavnica
O PREPOVEDI DISKRIMINACIJE IN STAROSTI KOT ENI OD POSEBEJ VAROVANIH 
OSEBNIH OKOLIŠČIN
Pripravlja: Zagovornik načela enakosti
Zagovornik načela enakosti bo predstavil zakonske podlage za varstvo pred 
diskriminacijo, delovanje avtonomnega organa, pojasnil razlikovanje med krivico 
in diskriminacijo, predstavil raziskavo javnega mnenja o zaznavi diskriminacije s 
poudarkom na starosti ter svetoval kam se obrniti po pomoč, kako podati prijavo 
zatrjevane diskriminacije.
Izvajata: 
• Nevenka Prešlenkova in Danilo Hovnik, Zagovornik načela enakosti

16.00–17.30, dvorana Sonet 2
Okrogla miza
KMETIJA – DOM, DRUŽINA, DELO
Pripravlja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kako ohranjati živo podeželje? Kako ustvarjati nova delovna mesta? Kako povečati 
prehransko varnost? Kako zmanjševati ogljični odtis? Kako ohraniti vitalnost?  Kako 
ustvariti primerno okolje za družinsko življenje … Je rešitev kmetija? 

Vodi: Andreja Krt Stopar, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na 
podeželju, KGZS
Sodelujejo:
• mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano
• Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
• Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije
• Barbara Lombar, regijski predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine
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16.00–17.00, dvorana Galerija 1
Predavanje
DRUŽABNE IGRE – MEDGENERACIJSKI TRENING SPOMINA
Pripravlja: Center za urjenje spomina
Katere družabne igre so primerne za izboljšanje spomina, na katere procese pomnjenja 
vplivajo, zakaj so igre primerne za vse starostne skupine, tako za vnuke kot stare starše. 
Možganski fitnes skozi igro. 
Izvaja: Jasmina Lambergar, certificirana trenerka spomina

16.00–18.00, dvorana Kocka
Prireditev v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije v času Tedna 
ljubiteljske kulture
44. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV DU SLOVENIJE 

Najvidnejša in največja kulturna prireditev ZDUS, na kateri bodo prvič nastopili 
najstarejši delujoči pevski zbori iz pokrajinskih zvez društev upokojencev z gostujočima 
zboroma iz zamejstva, s čimer izkazujemo svojevrstno priznanje dolgoletni tradiciji 
organiziranega zborovskega petja v društvih upokojencev.
Pozdravni nagovor: Janez Sušnik, predsednik ZDUS
Slavnostni govornik: mag. Marko Repnik, direktor JSKD

Nastopajo:
• Mešani pevski zbor DU Mirna
• Ženski pevski zbor DU Malečnik
• Mešani pevski zbor DU Ig
• Moški pevski zbor DU Jesenice
• Mešani pevski zbor Kulturnega društva Prevalje
• Ženski pevski zbor Društva slovenskih upokojencev za Goriško 
• Moški pevski zbor Adolf Tavčar Slovenske Konjice
• Mešani pevski zbor DU Idrija
• Mešani pevski zbor DU Senovo
• Moški pevski zbor DU Velenje
• Mešani pevski zbor DU Ivanjkovci
• Ženski pevski zbor DU Gornja Radgona
• Mešani pevski zbor DU Litija
• Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj DU Ilirska Bistrica
• Združena moška pevska zbora Fran Venturini in Tabor Opčine

16.15, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Predstavitev v Triglav Labu, Dunajska 20, Ljubljana (primerna za dijake in študente, 
iskalce zaposlitve)
TRIGLAV – UGLEDNI DELODAJALEC

Zbrane interesente vodnik spremi v Triglav Lab (v neposredni bližini Gospodarskega 
razstavišča), kjer spoznajo, v okviru projekta Najuglednejši delodajalec, ki ga izvaja 
podjetje MojeDelo.com, enega najuglednejših delodajalcev tako v skupni razvrstitvi 
podjetij kot v panogi. Z nami delite vaše znanje, izkušnje, poglede in življenjske zgodbe 
ter nas navdušite za skupno pot. 

Brezplačne vstopnice za 
obiskovalce prevzamete 
na dan prireditve oz. do 
zapolnitve prostih mest v 
Jurčku, GR.

Sreda, 15. 5. 2019
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9.00–18.00, Steklena dvorana
Odprta prireditev v času Tedna ljubiteljske kulture
ODER SOŽITJA

Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi 
šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni in medgeneracijsko zasnovani nastopi s 
področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih 
viž. Za obiskovalce prost vstop.
Program povezuje: Rok Bohinc

Nastopajo: 

Predvidena 
ura nastopa

Skupina

9.30–9.45 Skupina Aronija DU Bukovica – Šinkov Turn

9.50–10.10 Pevsko-instrumentalna skupina Sončna jesen DU Medvode

10.15–10.30 Učenci 5. razreda podružnične šole Tepanje in DUPDS, Sekcija Celje

11.25–11.45 Skupina Kuharji DU Gorica pri Slivnici

12.00–12.20 MePZ DU Trnovo Ljubljana

12.25–12.45 MePZ DU Mali Slatnik

12.50–13.10 Ljudske pevke Predice DU Kamnik

13.15–13.35 Kulturna skupina DU Vodice

13.40–14.00 Skupina Dobri pr‘jatli DU Pirniče

14.05–14.15 Folklorna skupina DU Sveti Tomaž

14.20–14.40 Plesna skupina ljudskih plesov Malo levo malo desno DU Štore

14.45–14.55 Plesna skupina Irry Dance DU Šmarje pri Jelšah

15.00–15.15 Ženska FS DU Turnišče

15.15–15.30 Vokalno instrumentalna skupina Cvetje v jeseni DU Tišina

15.30–15.40 Plesna skupina Irry Dance DU Šmarje pri Jelšah

15.45–16.05 ŽePZ DU Slovenske Konjice z gosti: Otroški otroški pevski zbor  
Zlati konjiček in vokalna skupina Vrtca 

16.10–16.30 MePZ DU Straža

16.35–16.50 Ljudske pesmi s Hano, Katjo in Ano – Ravnovesje, Društvo za aktivno 
državljanstvo

16.55–17.10 Gledališka skupina Rusalka Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka

9.00–18.00, Steklena dvorana
Razstavni prostor
USTVARJALNO STIČIŠČE ZDUS
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih 
upokojencev. Razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, je namenjen 
izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij. Predstavitev rokodelskih 
izdelkov, prikaz rokodelskih znanj in veščin ter odprte delavnice.

Razstava nesnovne in žive kulturne dediščine
Klekljarski izdelki, vezenine, kvačkani izdelki, pletarstvo, rezbarstvo, ličkanje, laneni in 
papirnati izdelki v izvedbi:
• PZDU Celjska: DU Slovenske Konjice, DU Štore
• PZDU Dolenjske in Bele krajine: DU Novo mesto, DU Vinica 
• PZDU Pomurje: DU Beltinci, DU Gorišnica, DU Puconci, DU Ljutomer
• PZDU Spodnje Podravje: DU Sveti Tomaž
• Društva upokojenih porabskih Slovencev Monošter
• Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom v Zagrebu
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Unikatna razstava
Unikatni leseni izdelki v izvedbi:
• PZDU Pomurje: DU Lendava.

Rokodelske delavnice: 
• rože iz vrvice in vezenje s trakovi z DU Beltinci in DU Puconci
• izdelki iz vrvice z DU Ormož
• eko vrečke iz blaga z DU Gorica pri Slivnici
• izdelava sončnice z DU Mokronog-Trebelno
• rože iz koruznega ličja z Društvom upokojenih porabskih Slovencev Monošter

Kulinarična izkušnja, peka dobrot: 
• kuhelni z DU Loški Potok
• gibanica z DU Polenšak

Delavnica medgeneracijskega sodelovanja: 
• »Od mleka do putra«, prikaz ročne izdelave masla na star način v izvedbi DU Loški 

Potok z učenci OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Konzorcij rokodelskih centrov:
• Center domače in umetnostne obrti Veržej: lončarstvo in lončarski izdelki
• Rokodelski center Rogatec: predenje na kolovrat in steklarski izdelki
• Rokodelski center Ribnica: pletarstvo, leseni in glineni izdelki

Zgodbe iz hotela Delfin Izola: predstavitve in informacije o letnih vsebinskih 
aktivnostih, ki potekajo v hotelu Delfin v Izoli: rokodelske delavnice vezenja, likovna 
kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice in delavnice 
izdelovanja voščilnic.

Sreda, 15. 5. 2019
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Četrtek, 16. 5. 2019
9.15–9.45, zunanja ploščad GR
Delavnica
VADBA 1000 GIBOV Z DRUŠTVOM ŠOLA ZDRAVJA 
Za udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage 
športne opreme ali polne denarnice. Vaje so preproste in primerne za vsakogar. V pol ure 
razgibamo vse dele telesa, s čimer dosežemo maksimalno gibljivost telesa in zmanjšamo 
bolečine.

9.50/11.50/13.50, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica
DOŽIVITE EVROPO v HIŠI EVROPSKE UNIJE
Zbrane interesente vodnik spremi v Hišo Evropske unije (v neposredni bližini 
Gospodarskega razstavišča) na enourni vodeni obisk multimedijskega centra, kjer preko 
interaktivnih multimedijskih postaj na edinstven način spoznajo delovanje Evropskega 
parlamenta in Evropske unije ter izvejo, kako sprejete odločitve vplivajo na vsakdanje 
življenje državljanov.

10.00–12.30, dvorana Galerija 3
Okrogla miza
UČENJE, POVEZOVANJE, DELOVANJE - 4. letni posvet Slovenske univerze za 
tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in skupne akcije TVU »Ta veseli dan učenja«

Po Evropi kroži več konceptov srebrne ekonomije. Najbolj kratkovidni so tisti, ki vidijo 
starejše le kot potrošnike in »novo ekonomsko nišo«. Slovenska univerza za tretje življenjsko 
obdobje podpira koncept, ki naj upošteva vseživljenjsko izobraževanje in razvoj ter neomejene 
možnosti dela in delovanja starejših, če ti želijo, hočejo, zmorejo delovati. 

Vodi: Dušan Snoj, predsednik skupine za razvoj srebrne ekonomije na SU3ŽO
Sodelujejo: 
• prof. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
• prof. Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
• prof. dr. Janek Musek, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
• Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije
• Slavica Borka Kucler, prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije
• dr. Dušana Findeisen, Nada Serjanik Sraka, Milena Majzelj, U3ŽO

10.00–11.00, dvorana Sonet 2
Predstavitev
VERIŽNI EKSPERIMENT 
Pripravlja: Društvo upokojencev Jesenice
V DU Jesenice so razvili dejavnost Verižni eksperiment, ki spretnim obrtnikom nudi 
ustvarjalne izzive in je odlična priložnost za medgeneracijsko sodelovanje. Projekt 
so nadgradili v sodelovanju z jeseniškimi šolami, kjer so upokojeni »rokodelci« postali 
mentorji pri krožku Verižni eksperiment. 
Izvaja: Stane Arh, društvo upokojencev Jesenice

10.00–11.30, dvorana Galerija 2
Delavnica
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ZA DEMENCO MED 
VSEMI GENERACIJAMI 
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija
Vzrok za demenco še vedno ostaja neznan. Za zmanjšanje tveganja lahko veliko stori 
že posameznik sam, vendar tudi preventivni ukrepi niso zagotovilo, da bomo varni 
pred demenco. Zagotovo pa ozaveščenost in udejanjanje zdravega življenjskega sloga 
blagodejno vplivata na vsesplošno zdravje, zato je pomembno slediti ukrepom, ki od nas 
niti ne zahtevajo veliko napora. 
Izvajata:
• Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija
• Tanja Grad, dipl. biopsih. (UN)

Barvna legenda programa:

STROKOVNI PROGRAM
INFORMIRANJE, 
OZAVEŠČANJE, 
PREVENTIVA
KULTURNO-USTVARJALNI 
PROGRAM
SPREMLJEVALNI
PROGRAM
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10.00–14.00, dvorana Galerija 1
Delavnica
SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU
Pripravlja: Javna agencija RS za varnost prometa
Celovit preventivni dogodek, usposabljanje za seniorje in upokojence. Na 4-urni delavnici 
se boste lahko izobrazili in osvežili svoje znanje iz prometnih predpisov, pravil, varne 
vožnje po avtocesti in hitri cesti, pridobili praktična znanja o zdravstvenih kriterijih za 
varno udeležbo v prometu. 
Izvajajo: 
• Sebastijan Turk, vodja projekta Sožitje, Javna agencija RS za varnost prometa
• Urška Lukač, vodja policijskega okoliša, Policijska postaja Ljubljana
• Mojca Heco, DARS
• OZRK Ljubljana
• dr. Majda Zorec Karlovšek, predsednica, Združenje FORTOX

10.45/12.45, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica v Triglav Labu, Dunajska 20, Ljubljana
TEHNOLOŠKI CENTER DOŽIVETIJ SKUPINE TRIGLAV – OBIŠČITE TRIGLAV LAB

Zbrane interesente vodnik spremi v Triglav Lab (v neposredni bližini Gospodarskega 
razstavišča), kjer se s pomočjo digitalnih rešitev na zabaven način poučijo o varnosti. 
Preizkusite simulator potresa, doživite simulacijo reševanja iz prometne nesreče, v 
virtualnih skokih skočite s planiške velikanke in preverite vaše vozniške sposobnosti na 
DRAJV simulatorju.

11.15–13.00, dvorana Sonet 2
Prireditev v času Tedna ljubiteljske kulture

URICE POEZIJE - SREČANJE LITERATOV
Odprto branje avtorske poezije prijavljenih udeležencev. Sodelujejo člani Univerze za 
tretje življenjsko obdobje, člani Literarne čajanke Koroškega medgeneracijskega centra, 
člani društev upokojencev in članice Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka. 
Vodi: Marija Orešnik iz Ljubljane, predsednica Komisije za kulturo ZDUS
Glasbena spremljava: DU Šentjur in OŠ dr. Vita Kraigherja iz Ljubljane

11.20–13.00, dvorana Sonet 1
Okrogla miza
»Kako dalje?« – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, PRIPRAVE NA UPOKOJITEV in 
AKTIVNO STARANJE
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sklopu Tedna vseživljenjskega 
učenja in skupne akcije TVU »Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni«
Ob življenjski prelomnici, kakršna je zaključevanje delovne dobe, je potrebno osvetliti 
pomen, ki ga ima vseživljenjsko učenje pri ohranjanju pridobljenih in pridobivanju 
novih znanj in veščin. 

Vodi: Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, mednarodno sodelovanje ZDUS
Sodelujejo:
• mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU, Andragoški center Slovenije
• Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
• mag. Andraž Banfi, vodja projekta ASI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad RS
• Vida Bogataj, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
• Robert Zadek, vodja oddelka za veteranske organizacije in odhode iz vojaške službe, 

Ministrstvo za obrambo RS
• Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije

Četrtek, 16. 5. 2019
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12.30–13.30, dvorana Galerija 2
Delavnica
ANTI-DEMENCA – MOŽGANSKI FITNES Z JASMINO LAMBERGAR
Pripravlja: Center za urjenje spomina
Strokovno voden trening spomina, nasveti za lažje pomnjenje in priklic informacij, vaje 
za kratkoročni in dolgoročni spomin, preventiva proti bolezenski izgubi spomina.
Izvaja: Jasmina Lambergar, certificirana trenerka spomina

13.00–13.30, dvorana Galerija 3
Predstavitev
VSAK TRENUTEK JE NOV ZAČETEK
Pripravlja: Društvo Šola zdravja
Redna in zmerna telesna dejavnost ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi. 
Priporoča se vsaj 30 minut gibanja na dan. Da nam bo lažje, se vključimo v skupino, ki 
nas bo motivirala in tudi socialno aktivirala v lokalnem okolju.
Izvaja: Zdenka Katkič, predsednica Društva Šola zdravja

13.30–15.30, dvorana Kocka
Prireditev v času Tedna ljubiteljske kulture
SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK - PROJEKCIJA FILMA »SREČEN ZA UMRET«
Pod pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo in v sodelovanju z mestnim kinom 
Kinodvor

Pozdravna nagovora:
• Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS
• Lucija Karnelutti, predsednica MeKoS – Medgeneracijska koalicija Slovenije
Častna gosta: Evgen Car, dramski igralec in Milena Zupančič, dramska igralka

Projekcija filma Matevža Luzarja »Srečen za umret«. Igrajo: Evgen Car, Milena Zupančič, 
Polde Bibič, Ivo Ban, Vladimir Vlaškalič, Janja Majzelj, Juta Kremžar, Dare Valič.
Srečen za umret je grenko sladka komedija o upokojencu, ki se odloči, da bo srečen 
preden umre. Inspirirana z resničnim življenjem, je grenko-sladka pripoved o staranju, 
ki najprej postreže z vsemi stereotipnimi predstavami, da bi jih nato obrnila na glavo. Je 
zgodba o tem, da za življenje nikoli ni prepozno.

13.50, zbirno mesto: Jurček, vhod GR
Delavnica v Triglav Labu, Dunajska 20, Ljubljana
VARNA VOŽNJA S POMOČJO DRAJV SIMULATORJA
Pripravlja: Triglav Lab

Preizkusite se v varni vožnji s pomočjo DRAJV simulatorja, ki voznikom omogoča, da 
se pripravijo na različne situacije v prometu. Z DRAJV simulatorjem izpopolnite svoje 
veščine in odpravite nepravilne vzorce ter tako bistveno izboljšate svoje znanje in 
prispevate k zmanjšanju števila prometnih nesreč.

14.00–15.00, dvorana Galerija 2
Predstavitev
E-OSKRBA: VARNI IN POVEZANI NA DOMU
Pripravlja: Telekom Slovenije, d.d.

Problematika poškodb zaradi padcev in hujših posledic, ki so posledica predolgega 
čakanja na pomoč, je pogosto zamolčana zgodba našega vsakdana. E-oskrba je socialni 
servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki 24 ur na dan omogoča 
enostaven in hiter klic na pomoč v primeru nenadne slabosti, slabega počutja ali padca 
ter organizacijo pomoči.
Izvaja: mag. Peter Pustatičnik, Telekom Slovenije

Brezplačne vstopnice za 
obiskovalce prevzamete 
na dan prireditve oz. do 
zapolnitve prostih mest v 
Jurčku, GR.
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14.00–15.00, dvorana Sonet 1
Predstavitev
PODATKI O NEPREMIČNINAH ZA VSE GENERACIJE
Pripravlja: MOP, Geodetska uprava RS
Kratka predstavitev informacijskih rešitev geodetske uprave za zunanje uporabnike. 
Predstavljen bo portal e-Prostor, ki omogoča pregled in uporabo podatkov in storitev, 
aplikacija za javni vpogled v nepremičnine in aplikacija eZKN za pregledovanje 
arhivskih zemljiškokatastrskih načrtov.
Izvaja: mag. Danijel Boldin, MOP, Geodetska uprava RS

14.00–15.00, dvorana Sonet 2
Predstavitev
PREPOZNAJMO GROM – REŠIMO ŽIVLJENJA BABICAM IN DEDKOM
Pripravlja: Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije
Simptome možganske kapi nam pomaga prepoznati kratica GROM (govor, roka, obraz, 
možgani), zato si Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije prizadeva, 
da bi znake prepoznali vsi.
Izvaja: prim. Tatjana Erjavec, dr. med.

9.00–15.00, Steklena dvorana
Odprta prireditev v času Tedna ljubiteljske kulture
ODER SOŽITJA

Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi 
šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni in medgeneracijsko zasnovani nastopi s 
področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih 
viž. Za obiskovalce prost vstop.
Program povezuje: Rok Bohinc

Nastopajo: 
Predvidena 
ura nastopa

Skupina

9.30–9.45 Ženski pevski zbor ZDU MOK
9.50–10.10 MePZ DU Vrhnika in folklorna skupina OŠ Antona Martina Slomška 

Vrhnika
10.15–10.35 Čebelice v umetnosti, Vrtec Ciciban, Enota Čebelica Ljubljana
10.40–10.55 Ritem sekcija Zvončni grom Dom starejših občanov Fužine
11.00–11.15 Gledališka skupina CDA Koper – Zveza društev upokojencev MOK
11.20–11.35 Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Zalog
11.40–12.00 Pevke ljudskih pesmi DU Lenart
12.05–12.25 Gledališka in glasbena skupina Žabarji DU za Poljansko dolino
12.30–12.50 Cene Štupar, večgeneracijski center N‘š plac, Ljubljana
12.55–13.15 Literarna skupina Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka
13.20–13.30 Pevska zbora DU Središče ob Dravi in OŠ Središče ob Dravi
13.35–13.50 MePZ Ulka DU Ankaran
13.55–14.10 Pevska skupina društva Šola zdravja in vrtec Urša 
14.15–14.30 Folklorna skupina Češminke iz Društva Šola zdravja

9.00–18.00, Steklena dvorana
Razstavni prostor
USTVARJALNO STIČIŠČE ZDUS
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih 
upokojencev. Razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, je namenjen 
izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij. Predstavitev rokodelskih 
izdelkov, prikaz rokodelskih znanj in veščin ter odprte delavnice.

Razstava nesnovne in žive kulturne dediščine
Pletenje, pletarstvo, svečarstvo, rezbarstvo, kvačkanje, klekljanje, voščilnice, papirnati 
izdelki v izvedbi:

Četrtek, 16. 5. 2019
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• PZDU Gorenjske: DU Tržič
• PZDU Južna Primorska: DU Pivka, Zveza društev upokojencev MOK
• PZDU Koroška: DU Muta, DU Radlje ob Dravi, DU Šmartno pri Slovenj Gradcu
• PZDU Severna Primorska: DU Kanal, DU Trnovo Lokve
• DU Medvode, DU Pirniče, DU Smlednik, DU Višnja Gora, DU Vrhnika

Unikatna razstava
Unikatni pletarski izdelki iz beke in prikaz pletenja v izvedbi:
• PZDU Severna Primorska: DU Dobrovo v Goriških Brdih

Rokodelske delavnice: 
• izdelki iz blaga in okraski z DU Slovenj Gradec
• izdelki iz perlic z Zvezo društev upokojencev Mestne občine Koper
• vezenje prtičkov z DU Ajdovščina
• živali iz nogavic z DU Podgorica Šentjakob
• vrečke iz papirja z DU Štepanjsko naselje
Kulinarična izkušnja, peka dobrot: 
• fit kruh brez moke z DU Šempeter pri Gorici
• fritule z Zvezo društev upokojencev Mestne občine Koper

Delavnica medgeneracijskega sodelovanja: 
• gravitacijski slalom in prikaz člena verižnega eksperimenta v izvedbi DU Jesenice z 

učenci OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

Konzorcij rokodelskih centrov:
• Mreža rokodelcev Srca Slovenije: rezbarstvo in rezbarski izdelki
• Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka: rezbarjenje, kovaški, leseni in 

volneni izdelki 
• Podjetniški center Slovenj Gradec: predstavitev vseslovenske rokodelske razstave, 

okraski iz ličja in krep papirja, oblikovanje iz fimo mase

Zgodbe iz hotela Delfin Izola: predstavitve in informacije o letnih vsebinskih aktivnostih, 
ki potekajo v hotelu Delfin v Izoli: rokodelske delavnice izdelovanja nakita, likovna 
kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice in delavnice 
izdelovanja voščilnic.

RAZSTAVE V USTVARJALNEM STIČIŠČU
Torek, 14. 5. – četrtek, 16. 5., 9.00–18.00, 
Steklena dvorana
• razstava likovnih del nastalih na 21.  

likovni koloniji ZDUS v Izoli
• razstava medgeneracijskega natečaja  

voščilnic 2019
• razstava medgeneracijskega natečaja  

čipk 2019
• razstava fotografskega natečaja Podobe 

medgeneracijskega sožitja 2019
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AM&PM GLOBAL d.o.o.
www.ampm.si
Podjatje AM&PM Global d.o.o. se ukvarja z ozaveščanjem na 
področju preventivne požarne varnosti in prodajo izdelkov za 
domačo uporabo na področju požarne varnosti skozi projekt 
“Brez skrbi od doma” www.gasilecpohiti.si - www.ampm.si.

ANT d.o.o. CENTER ZA URJENJE SPOMINA -  
MOŽGANSKI FITNES
www.mozganski-fitnes.si
Delavnice, predavanja, individualni progami za posameznike, 
skupine in podjetja, trening spomina, družabništvo, osebna 
asistenca; Slovenija, Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska

ASTRAVITA d.o.o.
www.astra-vita.eu
Po lastnih receptih razvita prehranska dopolnila za odrasle 
in otroke najvišje farmacevtske kakovosti. Ker z vami skupaj 
skrbimo za zdravo življenje, smo podprli izdajo knjige Zdravilne 
rastline prof.dr.B. Štruklj
 
BALATON GRILL KFT
www.balatongrill.eu
Madžarska hrana

BIORESONANCA VITAL, BARBARA KOVIČ s.p.
Orgoniti vital so akumulator negativne energije. Spremenijo ne-
gativna sevanja v pozitivna

BISTRA d.o.o., REVIJA VZAJEMNA
www.vzajemna.eu
Revija Vzajemna za zlato generacijo, aktualno in zanimivo branje, 
ki navduši prav vsakogar.
 
ČASNIK VEČER d.o.o.
www.vecer.com
Seniorji.info je prijazna stran za stran za starejše, ki ponuja sveže kori-
stne in uporabne informacije ter pozitivne zgodbe društev upokojencev

DANIJEL LAGINJA S.P.
www.nanoteh.si
Promocija Nano wellness masažnih aparatov.

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
www.dh.si
Delavska hranilnica je sodobna bančna ustanova z izjemnim 
posluhom za mlado in starejšo generacijo. V naši ponudbi, ki jo 
stalno prilagajamo različnim potrebam, tako vsakdo najde vse, 
kar potrebuje.
 
DELFIN HOTEL ZDUS d.o.o. Izola
www.hotel-delfin.si
Promocija hotelske in gostinske ponudbe

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA  
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
www.desus.si
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije je politič-
na stranka, ki zagovarja pravice in interese starejše generacije in 
upokojencev.

DNEVNIK, d.d.
www.dnevnik.si
Dnevnik d.d., izdaja časnik Dnevnik, tednik Nedeljski dnevnik ter 
ugankarske revije Razvedrilo. Ponujamo tudi možnost sklenitve 
naročnine na Dnevnikov digitalni paket, ki omogoča neomejen 
dostop do vsebin, objavljenih na spletnem portalu Dnevnik,si in 
aplikaciji Dnevnik.

DORO
www.doro.com
Telefoni Doro so izdelani z željo, da bi omogočali starejšim občanom 
polno in samostojno življenje. Vse funkcije in možnosti, ki jih 
ponujajo, so bile zasnovane, da so v pomoč osebam s težavami, ki 
pridejo z leti, kot so slabši vid ali sluh. Velike tipke, jasen in glasen 
zvok, velik zaslon in ostale funkcije, ki olajšajo življenje, so glavne 
značilnosti vseh in so rezultat obsežnih raziskav. 

DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 
www.amnesty.si
Društvo Amnesty International  Slovenije šteje okoli 11.000 
članov in podpornikov v Sloveniji in je ena od prodornejših 
slovenskih nevladnih organizacij. V zadnjem času delujejo tudi 
na izzivih dolgožive družbe.

Razstavljavci
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DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE
www.onkologija.org
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije deluje že več kot 30 let 
z namenom prispevati k celostni obravnavi bolnikov z rakom, 
širiti znanje o raku in ozaveščati o dejavnikih tveganja. V okviru 
sejma bomo organizirali predavanje o kanabinoidih v onkologiji, 
in sicer 15. maja 2019 ob 14.00 uri.

DRUŠTVO SLOVENSKI KONOPLJIN SOCIALNI KLUB
www.sksk.si
Predstavljamo prvo slovensko semensko banko Bankanabis. 
Vaporizatorje Ruletka. Slovenski konopljin socialni klub. 
Prostosajenje. Samooskrba. 

EMILI - EMILIJA PAVLIČ s.p.
www.emilijapavlic.si
Prodajanje  lastnih kuharskih knjig in svetovanje za zdravo 
kuhanje.

EURONATURA DI COTIC BRUNO
www.euronatura.it
Olive, posušeni paradižniki in vložena zelenjava.

FERAL SREČKO LANGERŠEK s.p.
Palačinke, vaflji, kokice, pena, hot dog, pijala, kava, baloni 

G-VIT, d.o.o.
www.lunatel.si
Lunatel blagovna znamka je sinonim za vašo varnost. Doma ali 
na poti, vselej smo pripravljeni, da vam pomagamo, ne glede na 
zagato ali težave v katerih ste se znašli. SOS klic v naš klicni center 
24/7 s pomočjo pametne ure Lunatel, je vselej pri roki. Na sejmu 
zastopamo: ILOGS HEALTHCARE GmbH in SAFE MOTION

HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p.
Zeliščne kreme in olja, izdelki za izboljšanje počutja ipd.

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA VARNOST PROMETA
www.avp-rs.si
Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je pravna oseba 
javnega prava, ki deluje na področju varnosti prometa. Agencija 
izvaja regulatorne, razvojne, strokovne in druge naloge s področja 
voznikov in vozil, analitsko-raziskovalne naloge, na področju 
varnosti cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja 
v cestnem prometu, neodvisno preiskovanje dejavnikov za 
nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovne naloge 
za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa. V okviru svojih pristojnosti opravlja presojo varnosti 
cestne infrastrukture ter zagotavlja izobraževanje in osveščanje 
javnosti glede uvajanja novih tehničnih standardov, rešitev ter 
drugih ukrepov, ki pripomorejo k večji varnosti vseh udeležencev 
v cestnem prometu. Na omenjenih področjih agencija sodeluje v 
bilateralnih odnosih in različnih mednarodnih organizacijah.

JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – CILJ
www.cene-stupar.si
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 
si že od leta 1959 prizadeva za pestro ponudbo izobraževalnih 
programov za vse generacije. Kot ena izmed največjih 
organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji 
se zavedamo, kako pomembno je, da udeležencem ponudimo 

aktualne vsebine in različen nabor formalnih ter neformalnih 
programov. Prav tako se zavedamo, kako pomembna sta 
medsebojno povezovanje in sodelovanje. V letu 2017 je pod 
okriljem nosilca projekta JZ Cene Štupar- CILJ in partnerskih 
organizacij začel delovati Večgeneracijski center Ljubljana 
(VGC), ki predstavlja osrednji prostor za zbiranje in srečevanje 
v lokalnem okolju ter nosi ime N‘šPlac. Njegov namen 
predstavljajo druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže 
ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, 
družin in posameznih družinskih članov v vseh življenjskih 
obdobjih.

KONOPLJA NET d.o.o.
www.konoplja.net
Konoplja.net je trgovina s konopljinimi izdelki, ki z osebnim 
svetovanjem in izobraževanjem predstavlja konopljo kot eno 
izmed bolj uporabnih rastlin v današnjem svetu. Več o nas na 
konoplja.net in na 070 543 038.

LL VIVA
www.llviva.si
LL Viva je sodobna specializirana prodajalna, ki ima v svoji 
ponudbi širok nabor izdelkov namenjenih vsem starostnim 
skupinam: zdravila brez recepta z dovoljenjem za promet v 
specializirani prodajalni; pripomočki za pomoč starejšim pri 
vsakdanjih opravilih; pripomočki za gibalno ovirane osebe – 
hojice, rolatorji, palice; ortopedska obutev; opornice; diagnostični 
testi; izdelki za oskrbo poškodb in ran; kozmetični izdelki in 
izdelki za osebno nego; otroški program; živila za posebne 
prehranske in zdravstvene namene; izdelki za odpravljanje 
oziroma lajšanje težav, povezanih z boleznimi sodobnega časa. 
Strokovni sodelavci v LL VIVI svetujejo o izdelkih, njihovi 
pravilni in varni uporabi ter izvajajo meritve s svetovanjem.
 
MARJETKA NOVAK s.p.
Izdelki za nego usnja, eko iz čebeljega voska in olja jojobe.

MEDGENERACIJSKA KOALICIJA SLOVENIJE
Medgeneracijsko koalicijo Slovenije sestavljajo članice ZDUS, 
Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije 
in Dijaška organizacija Slovenije. Medsebojno povezovanje in 
sodelovanje, tako medgeneracijsko kot intergeneracijsko, je v 
današnji hitro spreminjajoči se družbi velikega pomena.

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO - MGL
www.mgl.si
Za želene mjuzikla, komedije, drame in mešanice vsega tega. Za 
gledališke ljudi in za tiste, ki bi to še radi postali

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN 
ENAKE MOŽNOSTI
www.mddsz.gov.si
Predstavniki Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake 
možnosti bomo obiskovalcem na voljo z informacijami predvsem 
s področja zaposlovanja, pokojnin in socialnih transferjev. Del 
predstavitvenega prostora pa bo namenjen predstavitvi različnih 
socialnovarstvenih programov in večgeneracijskih centrov.
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MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
www.mizs.gov.si
Letos že štiriindvajseto leto zapored poteka Teden vseživljenjskega 
učenja, s katerim opozarjamo na pomen vseživljenjskega učenja, 
izobraževanja in usposabljanja v vseh življenjskih obdobjih in za 
vse generacije.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
www.mju.gov.si
Na razstavnem prostoru Ministrstva za javno upravo boste 
obiskovalci lahko na interaktiven način spoznali projekte za 
državljane vseh generacij in podjetnike ter »v živo« preizkusili 
uporabo e-storitev, ki jih ponujajo.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE
www.mkgp.gov.si
Ministrstvo daje pomemben poudarek tudi delovnim mestom in 
dopolnilnim dejavnostim ter skrbi za mlade in starejše na podeže-
lju. Vabljeni na razstavni prostor ministrstva, na katerem predsta-
vljamo možnosti, ki jih nudimo preko Programa razvoja podeželja 
2014–2020.  

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
www.mo.gov.si
Promocija sodelovanja s Slovensko vojsko, predstavitev procesa 
priprave na odhod iz vojaške službe s poudarkom na pripravah 
na upokojitev ter programe skrbi za nekdanje pripadnike SV. Na 
predstavitvenem prostoru bosta sodelovali tudi naši stanovski 
društvi nekdanjih pripadnikov: Društvo upokojencev Ministrstva 
za obrambo in Medgeneracijsko prostovoljsko društvo zaposlenih 
in nekdanjih zaposlenih MO, ki bosta izvajali ustvarjalne 
delavnice ter Uprava RS za zaščito in reševanje. 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
www.mop.gov.si
Razstavni prostor Ministrstva za okolje in prostor je namenjen 
zavarovanim območjem in predstavitvi politik na področju 
stanovanj, učinkovitega upravljanja s prostorom in nepremičninami, 
zmanjševanja energetske revščine ter izboljšanju kakovosti zraka. 
Predstavili se bodo Skupnost naravnih parkov Slovenije, SSRS, 
GURS in Eko sklad.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
www.mz.gov.si
Del možnih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe se testira v 
okviru projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali 
prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, ki 
poteka v treh pilotnih okoljih, ki se bodo predstavila na stojnici 
Ministrstva za zdravje.

MLEKARNA PLANIKA PREDELAVA MLEKA d.o.o. Kobarid
www.mlekarna-planika.si
Mlekarna Planika Kobarid prihaja iz Posočja, kjer je zrak poln 
življenjske energije, narava pa je pravljično lepa. Mleko in mlečni 
izdelki so samo iz pasteriziranega in nehomogeniziranega mleka 
in nosijo v sebi energijo neokrnjene narave. Vabimo vas, da nas 
obiščete na sejmu, kjer boste naše izdelke lahko tudi kupili. 

MN, MOJ NAČRT, DRUŽBA ZA ZAGOTAVLJANJE  
OSEBNIH STORITEV, d.o.o.
www.junaknadomu.si
Potrebujete pomoč na domu? Nudimo: asistenco na domu, 
pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo in družabništvo, 
fizioterapijo, delovno terapijo in osebno nego. Na sejmu 
zastopamo: ZAVOD AS so.p. in DEOS d.o.o.

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
www.nms.si
Muzej – kjer preteklost pomežikne prihodnosti. 

NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.o.o.
www.ns-piz.si
Namenska in oskrbovana najemna stanovanja za upokojence in 
starejše po Sloveniji. 

NEUROTH SLUŠNI APARATI d.o.o.
www.neuroth.si
Slušni aparati, zaščita sluha EARWEAR, v 4 kategorije razdeljeni 
izdelki: šport, glasba, prosti čas in delo. Tipski Introline ali edin-
stvena zaščita sluha, vsak izdelek je unikat in se povsem prilagaja 
vašim zahtevam in željam.

NOVI VAL d.o.o.
www.vitalnotelo.si
Prehranska dopolnila, predavanja, meritve arterijskega ožilja, 
zdravje na delovnem mestu. Na sejmu zastopamo VITABIOTICS.

ORTOIMPLANT DENTAL SPA
www.ortoimplant.hr
ORTOIMPLANT DENTAL SPA Zagreb klinika z edinstvenim 
konceptom nove tehnologije. Naj bodo brezzobost, parodontoza 
in proteze za vas preteklost. Rešitev je tehnologija Allon 4 in 
Zygoma. Pokličite in se naročite na prvi brezplačen pregled z vso 
diagnostiko: +385/1 3703 498
 
ORTOPEDICA d.o.o.
www.ortopedica.si
Računalniška testiranja statičnih karakteristik stopal in telesa, 
izdelava korekcijskih ortopedskih vložkov po meri individualno, 
na osnovi računalniške diagnostike. 

ORTOROMA, TATJANA MALI s.p.
Ortopedski vložki za obutev izdelani po meri

PALMA, Mednarodno turistično podjetje, d.o.o., Celje
www.palma.si
Turistična agencija Palma že 28 let ustvarja potovalna in 
počitniška doživetja. S filozofijo udobnega, brezskrbnega in 
celostnega potovalnega servisa je vodilni slovenski organizator 
potovanj in počitnic po Evropi in svetu. Pod Palmo vsako leto 
potuje več kot 120.000 gostov. Palmovci svoje delo dojemajo kot 
poslanstvo in življenjski slog, saj so tu zato, da uresničijo vaše 
potovalne in počitniške sanje. 

PISARNA EVROPSKEGA PARLAMENTA V SLOVENIJI
www.europarl.si
Obiščite našo stojnico in se udeležite pogovora EU ni hec s stand-
up komikoma Alešem Novakom in Vidom Valičem ter ne pozabite 
oddati svojega glasu 26. maja na evropskih volitvah

Razstavljavci
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POLICIJA
www.policija.si
Policisti bomo obiskovalcem svetovali, kako lahko poskrbite 
za svojo varnost. Predstavili bomo del policijske zgodovine, pa 
sodobna vozila in opremo, na obisku pa bodo tudi naši zvesti 
štirinožni pomočniki, policijski konji in kužki.

POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o.
www.medikadent.com
Najsodobnejša in največja dentalna poliklinika v regiji. Vse na enem 
mestu. Z brezplačnim prvim pregledom, brezplačno nastanitvijo in 
prevozom. Prepričajte se v kvaliteto naših uslug in ugodnih cen.

POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p.
www.posredovanjegugi.com
Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodinjskih pripomočkov (widia 
brusi, turbo lupilci, ribeži, vse za dekoracijo sadja in zelenjave, 
usnjena galanterija....).

POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA  
SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p.
www.cajcek.si
Simonovi zeliščni čaji, program Magnoflex.
 
PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE
Program Starejši za starejše je prostovoljski socialnovarstveni 
program ZDUS. Namenjen je ohranjanju samostojnosti 
starejših za kvalitetno življenje v domačem okolju – pri tem 
jim pomagajo prostovoljci, ki jih obiskujejo na domovih.

RAFAEL, JANKO ŠTIFTER s.p.
Hladno stiskana olja, semena.

ROZMAN BUS, TURISTIČNA AGENCIJA,  
BRIGITA ROZMAN s.p.
www.rozmanbus.si
Turistični enodnevni izleti, letovanja na hrvaški obali, toplice 
doma in v tujini.

SALOMON d.o.o., Ljubljana
www.media24.si
Salomon d.o.o., največji slovenski revijalni založnik, se bo 
predstavil s priljubljenimi revijami in dodatnimi marketinškimi 
aktivnostmi.

SAVA TURIZEM d.d.
www.shr.si
Sava hotels & resorts: Terme 3000, Moravske toplice, Ptuj, 
Lendava, Banovci in Bled. 

SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE
www.zsss.si/sindikati_zsss/sus
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je prostovoljna organizacija 
upokojencev. V SUS se včlanjujejo zlasti člani sindikatov, ki 
tudi po upokojitvi želijo ostati pripadniki velike družine Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije.

SLUŠNI APARATI-WIDEX, d.o.o.
www.widex.si
Svetovanje, dobava in servis slušnih aparatov. Slušni aparati za 
vse generacije. 
 

SNG DRAMA LJUBLJANA
www.drama.si
SNG DRAMA LJUBLJANA je osrednje dramsko gledališče v 
Sloveniji z največjim, najprepoznavnejšim in najuglednejšim 
ansamblom. Na repertoarju ima klasično, sodobno in 
eksperimentalno gledališko produkcijo. 

SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - SLOVENSKO 
ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI
www.spomincica.si
Nudimo pomoč v obliki osebnega svetovanja, družabništva, izo-
braževanja o demenci. Predstavili vam bomo inovativne progra-
me za kakovostno in samostojno življenje ob bolezni, informativ-
na gradiva, revijo Spominčico.

STAN NEPREMIČNINE d.o.o.
www.stan.si
Nepremičninsko posredovanje. 

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ARENA
www.arenapoliklinika.si
Specializirana zdravstvena ustanova iz paradontologije, pro-
tetike, ortodontije in oralne kirurgije.

ZA VARNO
BIVANJE NA DOMU
S storitvijo E-oskrba varno in samostojno bivate 
v svojem domu, svojci pa vam lahko z opremo, ki 
je enostavna za uporabo, stojijo ob strani in vam 
nemudoma priskočijo na pomoč, ko je potrebno. 

V okviru projekta »Varni in povezani na domu« 
Telekom Slovenije sofinancira vzpostavitev in 
delovanje E-oskrbe. 

Več informacij: www.telekom.si/e-oskrba.

E-OSKRBA
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Podpora vsem, ki se počutijo diskriminirane   
Pred dvema letoma je v Sloveniji začel delovati neodvisni državni organ Zagovornik načela ena-
kosti za pomoč vsem, ki se počutijo diskriminirane oziroma neenako obravnavane. Za prvega 
predstojnika novega organa je bil imenovan Miha Lobnik.

Kako vam lahko Zagovornik načela enakosti lahko pomaga?
Strokovni sodelavci Zagovornika načela enakosti vam lahko svetujejo, kadar doživljate diskrimi-
nacijo. Po pogovoru s sodelavci se lahko odločite, ali boste vložili prijavo diskriminacije. Tudi pri 
izpolnjevanju prijave vam lahko pomagamo. Če bomo ugotovili, da gre za diskriminacijo, bomo 
ukrepali.

Ali Zagovornik načela enakosti lahko svetuje in pomaga tudi starejšim?
Da. Za diskriminacijo štejemo tisto neenako obravnavo, ki jo je posameznik deležen prav zaradi 
svoje osebne značilnosti oziroma osebne okoliščine. Starost je ena od osebnih značilnosti, ki jih 
zakon izrecno navaja. Zagovornik načela enakosti je že prejel vprašanja v zvezi z diskriminacijo 
zaradi starosti in ugotovil diskriminacijo zaradi starosti.

Kako pridem do Zagovornika načela enakosti?
Če se soočate z diskriminacijo ali vas zanima karkoli v zvezi z diskriminacijo, pokličite na našo 
brezplačno številko 080 81 80 in se pogovorite z našimi strokovnimi sodelavci. Lahko nam tudi 
pišete na gp@zagovornik-rs.si. Prostori Zagovornika načela enakosti so v centru Ljubljane na 
Železni cesti 16 blizu Železniške postaje. Z veseljem vam bomo pomagali.

Kdo je Zagovornik načela
enakosti in kako vam
lahko pomaga?

»Spoštovani, imate vprašanje
o diskriminaciji ali potrebujete nasvet?
Želite, da vas, ko ste neenakopravno
obravnavani, podpremo? Zaupate nam
lahko svoje stiske in težave. 

Pišite nam ali pokličite na našo brezplačno 
številko.«

Miha Lobnik,
Zagovornik načela enakosti

Več informacij o delu Zagovornika najdete 
na spletni strani www.zagovornik.si

DMS Oglas Zagovornik enakosti 210x297mm.indd   1 26/04/2019   09:31



3114.—16. maj 2019, Gospodarsko razstavišče

Podpora vsem, ki se počutijo diskriminirane   
Pred dvema letoma je v Sloveniji začel delovati neodvisni državni organ Zagovornik načela ena-
kosti za pomoč vsem, ki se počutijo diskriminirane oziroma neenako obravnavane. Za prvega 
predstojnika novega organa je bil imenovan Miha Lobnik.

Kako vam lahko Zagovornik načela enakosti lahko pomaga?
Strokovni sodelavci Zagovornika načela enakosti vam lahko svetujejo, kadar doživljate diskrimi-
nacijo. Po pogovoru s sodelavci se lahko odločite, ali boste vložili prijavo diskriminacije. Tudi pri 
izpolnjevanju prijave vam lahko pomagamo. Če bomo ugotovili, da gre za diskriminacijo, bomo 
ukrepali.

Ali Zagovornik načela enakosti lahko svetuje in pomaga tudi starejšim?
Da. Za diskriminacijo štejemo tisto neenako obravnavo, ki jo je posameznik deležen prav zaradi 
svoje osebne značilnosti oziroma osebne okoliščine. Starost je ena od osebnih značilnosti, ki jih 
zakon izrecno navaja. Zagovornik načela enakosti je že prejel vprašanja v zvezi z diskriminacijo 
zaradi starosti in ugotovil diskriminacijo zaradi starosti.

Kako pridem do Zagovornika načela enakosti?
Če se soočate z diskriminacijo ali vas zanima karkoli v zvezi z diskriminacijo, pokličite na našo 
brezplačno številko 080 81 80 in se pogovorite z našimi strokovnimi sodelavci. Lahko nam tudi 
pišete na gp@zagovornik-rs.si. Prostori Zagovornika načela enakosti so v centru Ljubljane na 
Železni cesti 16 blizu Železniške postaje. Z veseljem vam bomo pomagali.

Kdo je Zagovornik načela
enakosti in kako vam
lahko pomaga?

»Spoštovani, imate vprašanje
o diskriminaciji ali potrebujete nasvet?
Želite, da vas, ko ste neenakopravno
obravnavani, podpremo? Zaupate nam
lahko svoje stiske in težave. 

Pišite nam ali pokličite na našo brezplačno 
številko.«

Miha Lobnik,
Zagovornik načela enakosti

Več informacij o delu Zagovornika najdete 
na spletni strani www.zagovornik.si

DMS Oglas Zagovornik enakosti 210x297mm.indd   1 26/04/2019   09:31



32 — Dnevi medgeneracijskega sožitja

SŽ - POTNIŠKI PROMET d.o.o.
www.slo-zeleznice.si
SŽ-Potniški promet na leto prepelje z vlaki približno 14 milijonov 
potnikov, postaja pa tudi glavni nosilec javnega potniškega 
prometa v Sloveniji.  Starejši in upokojenci potujejo s SŽ kartico 
ugodnosti SENIORJI do 50 % ceneje v notranjem in mednarodnem 
prometu. Z letno pavšalno vozovnico ZLATKA pa potujejo leto 
dni neomejeno po vseh poteh Slovenije, za samo 299 €.

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
www.telekom.si
Telekom Slovenije je celovit ponudnik komunikacijskih storitev v 
Sloveniji. Prepoznaven je kot vodilni pri uvajanju in povezovanju 
novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij, sistemske 
integracije, storitev v oblaku ter multimedijskih vsebin.

TERME KRKA d.o.o.
www.terme-krka.si
Terme Krka predstavljajo oddih in programe za krepitev vitalnosti v 
Termah Šmarješke Toplice, Termah Dolenjske Toplice, v obmorskem 
Talasu Strunjan in na Otočcu. Obiščite stojnico in v nagradni igri 
osvojite vikend oddih!  

TOVARNA MERIL KOVINE d.d.
www.tm-kovine.si
Proizvajalci vodnih tehtnic, zidarskih letev, merilnih kotnikov in 
ostalih meril za gradbeništvo. Na sejmu zastopamo BMI.

VEPLAS TRŽENJE d.o.o.
www.veplas.si
Veplas Trade je s svojo široko ponudbo prisoten na področju športa in 
prostega časa. Kot zanimivost bi izpostavili kad twinline (kad in tuš v 
enem). Ponujamo pa tudi pester izbor drugih zanimivosti. Obiščite nas 
in se prepričajte tudi sami. VEPLAS TRADE, Velenje + 386 (0)3 898 58 56,  
nina.ledinek@veplasgroup.com. Na sejmu zastopamo ARTWEGER.

VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z.
www.vzajemna.si
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., je največja 
specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena 
zavarovanja v Sloveniji. Našo osnovno dejavnost predstavljajo 
dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev 
k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji. 

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
www.zagovornik.si
Zagovornik načela enakosti je neodvisni organ za varstvo pred 
diskriminacijo in spodbujanje enakega obravnavanja vseh ljudi 
ne glede na spol, raso,narodnost, invalidnost, starost, spolno 
usmerjenost ali družbeni položaj oziroma premoženjsko stanje.

ZAVOD VZAJEMNOST
www.zajemnost.si
Revija Vzajemnost je že več kot 45 let zanesljiva spremljevalka 
starejših ljudi, saj verodostojno piše o pokojninskih temah in 
socialnih prejemkih. Naročnikom brezplačno odgovarja na 
pokojninska, premoženjsko-pravna vprašanja ter na vprašanja 
s področja delovnega prava, socialne varnosti in zdravstvenega 
varstva. V Vzajemnosti so koristni članki o zdravju, prehrani 
in gibanju, spodbujajo druženje in sprostitev. Na voljo je le 
naročnikom. Več na: www.vzajemnost.si. 

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE O DIABETESU
www.diabetes.si
Zavod Diabetes bo v okviru nacionalne kampanje proti diabetesu 
»Bodi odličnjak!« izvajal meritve sladkorja v krvi, predstavil 
zadnjo številko strokovne publikacije Diabetes in revijo za 
diabetike Dita, ki izhaja že 20 let. Na voljo bodo tudi ostala 
izobraževalna gradiva o diabetesu.

ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE  
IN TURIZEM CELEIA CELJE
www.celeia.info
DEŽELA CELJSKA je skupna turistična destinacija 21ih občin 
Savinjske regije kjer je doma „ dobro počutje „. Zdravilna voda  
okoliških zdravilišč (Rimske terme, Rogaška Slatina, Terme 
Dobrna, Terme Olimia, Terme Zreče, Thermana Laško)  je skupni 
imenovalec te destinacije v kateri boste našli najsodobnejšo 
zdraviliško infrastrukturo z vrhunsko welness ponudbo. Dobro 
počutje pa boste prav tako našli z raziskovanjem gradov, muzejev 
na prostem s poučnimi delavnicami, s pokušino izvrstne 
kulinarike domačih dobrot na turističnih kmetijah in v številnih 
domačih gostilnah kot tudi v adrenalinskih užitkih v naravi, ki 
jih ponujajo številne pešpoti, urejene kolesarske steze ter tako 
poletni kot zimski športni centri.

ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE SIMBIOZA 
GENESIS LJUBLJANA, SOCIALNO PODJETJE
www.simbioza.eu
SIMBIOZA GENESIS, SOCIALNO PODJETJE spodbuja 
medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko 
učenje med starejšimi in mlajšimi generacijami na področju IKT 
veščin, promociji zdravja in aktivnega življenja. Simbioza med 
generacijami.

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE
www.zpiz.si
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je edini nosilec 
in izvajalec sistema obveznega pokojninskega zavarovanja v RS, 
ki temelji na medgeneracijski solidarnosti. Njegovo poslanstvo 
je uresničevanje, socialne varnosti zavarovancev in uživalcev 
pravic.  

ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO 
BOLEZNIJO SLOVENIJE
www.zdruzenjecvb.com
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB)  Slovenije 
je preko svojih enot, t.i. Klubov razporejeno po vsej Sloveniji.  Spekter 
aktivnosti združenja CVB oz Klubov je zelo širok, predvsem pa so to: 
ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu ter primarni in sekundar-
ni preventivi;  obnovitvena trajna rehabilitacija pri možganski kapi; 
prepoznavanje bremena možganske kapi pri bolnikih in njihovih 
svojcih ter premagovanje težav na področju vsakodnevnega delova-
nja; organizacija programov izobraževanja in samopomočne skupi-
ne; izvajanje meritev dejavnikov tveganja, kjer se preverja holesterol, 
krvni sladkor in krvni tlak, velika pozornost pa je namenjena tudi 
ustreznim programom gibanja. 

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
www.zdus-zveza.si
ZDUS je ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji, ki deluje od 
leta 1946 in ki s svojimi članicami, pokrajinskimi zvezami društev 
upokojencev, združuje 503 društev upokojencev po vsej Sloveniji.

Razstavljavci



Slovenija bo v letu 2050 ena izmed petih najstarejših držav na svetu. S staranjem se povečuje potreba po dolgotrajni oskrbi. 
Slovenija zato potrebuje enotno sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe.

Dolgotrajna oskrba so ukrepi, storitve  in aktivnosti namenjene osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, 
poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, odvisne od pomoči 
drugih oseb pri opravljanju dnevnih opravil.

Del možnih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe testiramo v okviru projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali 
prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, ki poteka v treh pilotnih okoljih in se bodo predstavila na stojnici 
Ministrstva za zdravje.

Veseli pa bomo tudi vaših izkušenj, stališč in mnenj kaj je pomembno za kakovost in varnost takrat, ko človek ne zmore več v 
celoti samostojno poskrbeti zase.

MODEL DOLGOTRAJNE OSKRBE V SKUPNOSTI
Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe.



Zavod Vzajemnost, Dunajska cesta 109, 
1000 Ljubljana  

  

                                                                         
Veliko zanimivega 
in koristnega branja 
po ugodni ceni

Mesečnik 
za mlade po srcu

> o aktualnih temah 
> pokojninah  
> življenjskih zgodbah 
> zdravju 
> hrani, gibanju  
> vrtu 
> ročnih delih
> reportaže, mali oglasi

AKTUALNO

Ste še zanesljivi za volanom?

MARIJAN PAPEŽUpokojencem se obeta dobro leto

FEBRUAR 2019 / 2,10 €

Pokličite za brezplačni ogledni 
izvod na tel. št.: 01/530 78 44.  
Na to številko se lahko naročite 
ali izpolnete naročilnico na spletni 
strani www.vzajemnost.si. 

Polletna naročnina znaša 
12,60 evra, letna s popustom 
pa 23 evrov.

Vzajemnost je na voljo 
le naročnikom.

Naročite

brezplačni

ogledni
izvod


