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Zaključki strokovnega programa 
Dnevov medgeneracijskega sožitja 

2019: Trg dela in upokojevanje

V letu 2019 je Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) s par-
tnerjem Medgeneracijsko koalicijo Slovenije (MeKoS) pripravila strokovni pro-
gram na temo trga dela in upokojevanja z namenom, da opozorimo na težave, ki 
se z nereševanjem pri mladih lahko podaljšajo v njihovo starost, pri starejših pa 
ne zagotavljajo zasluženega dostojnega staranja. S povezovanjem in sodelovanjem 
želimo prispevati k preprečevanju bega možganov in vključevanju mladih na trg 
dela, k odpravi negotovih oblik dela, uvedbi mentorskih shem in »urejanju trga 
dela tako, da bodo ljudje usposobljeni za nadaljevanje dela za toliko časa, kolikor 
hočejo ali zmorejo, na način, ki se jim zdi najboljši, podprt s fleksibilnimi pristopi 
pri zaposlovanju in upokojevanju« (Memorandum ZDUS 2018).

Aktivnosti ZDUS in članic MeKoS so bile tudi po zaključku Dnevov medgene-
racijskega sožitja 2019 usmerjene v prispevanje k spremembam. Sklepe, ki smo 
jih sprejeli na okroglih mizah, smo uporabili v postopku sodelovanja pri pripravi 
akcijskih načrtov za uresničevanje Strategije dolgožive družbe, vpeli smo jih v 
pripombe, ki smo jih prispevali v javni razpravi k predlogu Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) ter k predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju. 

Vsem sodelujočim, ki so pripomogli k oblikovanju sprejetih sklepov DMS 2019, se 
zahvaljujemo.

Dijana Lukić, izvršna vodja projektov in prireditev ZDUS
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1. »Za dostojno staranje«, o gmotnem položaju  
upokojencev

»Staranje prebivalstva pomeni izziv za sodobne države, tako z vidika ekonomske 
kot kulturne, sociološke in organizacijske ureditve sistema, ki temelji na medgene-
racijski izmenjavi. Kako s pravilno politiko ohraniti primeren življenjski standard v 
času, ko morajo zaposleni preskrbeti pokojnine za vse večje in naraščajoče število 
upokojenih oseb?«

Ana Bilbija, predsednica, 
Strokovni svet ZDUS

Pričakovanja upokojencev

1.1. Uveljavitev zapisanih zavez v koalicijskem sporazumu in Memorandumu ZDUS 
2018.

1.2. Izvajanje nujno potrebnih ukrepov za zaustavitev in zmanjšanje razslojevanja 
prebivalstva (2. člen Ustave RS – socialna država) ter preprečevanje nadaljnjega 
siromašenja gospodinjstev starejših.

1.3. Povezati evidence za podporo pravične delitve finančne in drugih pomoči pot-
rebnim posameznikom.

1.4. Podpora socialnovarstvenim programom, ki lajšajo položaj pomoči potrebnim.
1.5. Dostopnost starejših do vseh virov za človeka dostojnega življenja (dolgotrajna 

oskrba, varna starost, delo, zdravje, kultura, aktivna vključenost v družbo).
1.6. Vključitev upokojencev (nevladnih seniorskih organizacij) v delo institucij, kot 

je Ekonomskosocialni svet, saj ni pošteno, da se o starejših in upokojencih do-
govarja in odloča brez njihovih predstavnikov.

1.7. Ustanovitev Urada za starejše.
1.8. Spoštovanje starejših kot enakovredne družbene skupine.

»Mladi in starejši smo dve družbeni skupini, ki se medsebojno podpirata. Država bi 
morala storiti več, tako za boljši gmotni položaj upokojencev kot za boljši socialni po-
ložaj mladih.«

Jaka Trilar, študent, 
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
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2. »Bo prihodnost prekarna?«, o netipičnih in negotovih  
oblikah dela

»Ob nadaljnjem naraščanju prekarnosti ni mogoče doseči vrednot, kot so skupno 
dobro, socialno dojemljiva in solidarna družba, partnerstvo med delodajalci in de-
lojemalci ter najpomembnejšo – dostojno delo.«

Črt Poglajen, direktor, 
Inštitut za študije prekariata

Sklepi

2.1. Potrebujemo družbeni konsenz glede definicije prekarnega dela ter ustrezne 
učinkovite zakonodajne rešitve za njegovo odpravo.

2.2. Prekarnost prizadene ravno starejše in mlade, posledice pri obeh generacijah pa 
so podobne. Mladi imajo probleme pri osamosvajanju, pogosto delajo brez goto-
vih prihodkov, so primorani v pretirano fleksibilnost in izpostavljeni stresu. 

2.3. Posledice prekarnosti je mogoče čutiti na vseh ravneh; na ravni države, na ravni 
medgeneracijske solidarnosti, na ravni socialne države govorimo o nizkih pri-
hodkih, na ravni posameznika o slabšem zdravju in počutju. 

2.4. S prekarnostjo se lahko soočimo na pozitiven način, ki ga naslavlja civilna družba 
v sodelovanju s stroko, državo in gospodarstvom (standard za družbeno odgovor-
no vodenje podjetij in neprekarno delo) ter s sankcijami, ki jih mora izvajati država 
(inšpektorati).

2.5. Trajnostne oblike dela so tiste oblike, ki mladim in starejšim omogočajo samostoj-
nost in zagotavljajo dostojno življenje.

»Stereotip je, da mladi ostajajo v ‘hotelu mama’, ker jim je tako lažje. To je rezultat 
trenutnega stanja na trgu dela, kjer mladi kljub delu, nimajo dovolj, da samostojno 
preživijo in poskrbijo zase.«

Anja Fortuna, predsednica, 
Mladinski svet Slovenije
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3. »Poklicna socializacija mladih«, povezovanje  
izobraževanja in trga dela

»Zaradi premajhnega interesa za tehnične poklice in poklicno izobraževanje, že se-
daj težko pokrijemo potrebe po tistih kadrih, ki jih gospodarstvo potrebuje. V prihod-
nje bo soočanje s pomanjkanjem kadrov še težje.«

mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor,  
Gospodarska zbornica Slovenije

Sklepi

3.1. Če želimo biti izvozna družba in konkurenčni v globalnem svetu, bo potrebno 
povečati vlaganja v raziskave in razvoj.

3.2. Da bomo lahko mislili družbo prihodnosti, moramo spodbujati in vlagati tudi 
v terciarno izobraževanje.

3.3. Dve leti izvajanja dualnega sistema izobraževanja še nista prinesli pričakova-
nih rezultatov. Vajeniški sistem še ni zaživel, kot bi moral.

3.4. Več bomo morali storiti za večje zanimanje za tehnično izobraževanje in za 
destigmatizacijo določenih deficitarnih poklicev. Sistem kadrovskih štipendij 
je močno orodje, ki pa se premalo uporablja.

3.5. Šole morajo oblikovati takšne programe izobraževanja, ki sledijo potrebam 
gospodarstva.

»Izobraževalni sistem se mora prilagajati potrebam gospodarstva in mora nuditi 
programe, ki bodo koristili gospodarstvu. Ni koordinacije med šolskimi ustanovami 
in delodajalci.«

Franc Vedenik, podjetnik in predsednik,  
Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev
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4. »Prepoznamo potenciale starejših?«, mentorstvo kot  
medgeneracijski prenos znanja

»Medgeneracijski prenos znanja na delovnem mestu mladim pomaga, da lažje 
vstopijo na trg dela, da usvojijo nove kompetence, delovno okolje, nove vrednote v 
delovnih situacijah, proces mentorstva pa je dober tudi za starejše, ki mentorstvo 
izvajajo.«

Jaka Matičič, podpredsednik,  
Mladinski svet Slovenije

Sklepi

4.1. Medgeneracijski prenos znanja in mentorstva bosta v starajoči se družbi ključ-
na vzvoda za učinkovitejše upravljanje z delovno silo.

4.2. Potrebujemo spodbude za bolj sistematično izvajanje procesa mentorstva. 
4.3. Spodbujati moramo stanje duha v družbi za enakopravno soudeležbo genera-

cij v procesu mentorstva, kjer med mentorjem in mentorirancem ne sme ob-
stajati hierarhičen odnos.

4.4. Starejši delavci so lahko odlični mentorji, a jih je za mentorstvo treba spodbu-
jati z napredovanjem in jih tekom delovne dobe pripravljati v postopku prido-
bivanja kompetenc za mentorstvo. 

4.5. Mentorstvo omogoča vključenost obeh generacij; pri mladih pridobivanje so-
cialnih veščin, pri starejših pa njihovo poglobitev. Vajeništvo je odličen primer 
udejanjanja medgeneracijskega prenosa znanja.

4.6. Spodbuda in razvoj projektov, kot je ASI – Celovita podpora podjetjem za ak-
tivno staranje delovne sile.

»Medgeneracijska solidarnost je bila od nekdaj z nami. Na ministrstvu se zaveda-
mo pomembnosti mentorstva na delovnih mestih in si želimo višje ravni zavedanja 
tudi v družbi.«

Tilen Božič, državni sekretar,  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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5. »Kako dalje?«, vseživljenjsko učenje, priprave na  
upokojitev in aktivno staranje

»Učenje krepi človeka, vse generacije v vseh življenjskih obdobjih in v vseh  
življenjskih prilikah. Učimo se, zato da smo, da osebnostno rastemo, da pridobivamo 
znanja, da znamo delati in da se učimo živeti v skupnosti.«

mag. Zvonka Pangerc Pahernik,  
vodja Tedna vseživljenjskega učenja, 

Andragoški center Slovenije

Sklepi

5.1. Čeprav se v celi Sloveniji izvaja bogat nabor izobraževalnih oblik, v katere so 
vključeni odrasli in tudi mlajši interesenti, pa glede na manjši delež vključenih 
starejših oseb trdimo, da bi moralo biti vseživljenjsko učenje dostopno vsem, 
ne glede na starost.

5.2. Ker učenje vsebuje štiri temeljne stebre: delo, osebna rast, prosti čas in par-
ticipacija, ugotavljamo, da je predvsem za prvi in zadnji namen potrebno 
pripraviti in uvesti starejšim ustrezne učne programe in programe usposa-
bljanja.

5.3. Imamo izrazit primanjkljaj možnosti za študij gerontologije in tako premalo 
tovrstnih strokovnih kadrov. Spodbuditi moramo to poklicno usmerjenost. 
Predlagamo razširitev programa tudi na druge univerze v Sloveniji (študij se 
kot dvopredmetni trenutno izvaja le v Mariboru) oziroma ustrezne fakultete.

5.4. Da bi lahko postopno obvladovali in odpravljali staromrzništvo predlagamo, 
da teme o staranju in starosti postanejo obvezni del učnih programov v izo-
braževalnem sistemu na vseh ravneh.

5.5. Spodbujanje delodajalcev za vlaganje v učenje in usposabljanje zaposlenih nad 
45 let starosti bi moralo postati del ukrepov države. Čeprav je interes vzpod-
bujen, je usoda teh nalog nejasna, saj se izvajajo projektno, financirajo pa iz 
evropskih sredstev.

5.6. Predupokojitveni seminarji pedagoških delavcev so zelo dobro sprejeti in za-
nimanje zanje narašča. Predlagamo, da se predupokojitveni seminarji uvedejo 
kot del rednih programov pristojnih ministrstev in v okviru njihovega pro-
računa tudi financirajo. Razširiti bi jih bilo treba na celoten javni sektor s 
prioritetno uvedbo v javni upravi.
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5.7. Predupokojitveni seminarji v slovenski vojski uspešno potekajo že 
več let in sčasoma so prerasli celo v skrb za pripadnike tudi po upo-
kojitvi. Ocenjujemo, da bi tak model lahko uporabile tudi policija in 
druge javne službe, kjer prihaja do zgodnjih upokojitev zaradi delov-
nih pogojev.

5.8. Uvedbo pripravljalnih tečajev na upokojitev njihovih delavcev pripo-
ročamo tudi delodajalcem v gospodarstvu (v kolikor jih niso že uved-
li).

5.9. Za ZDUS program Starejši za starejše, ki angažira več tisoč prosto-
voljcev z več kot milijon opravljenimi urami, predlagamo, da postane 
prioritetna programska naloga v okviru prostovoljskih dejavnosti, ki 
jih financira MDDSZ.

5.10. Kljub podpiranju prostovoljstva ugotavljamo, da s tovrstno pomočjo 
starejšim ljudem ni mogoče nadomestiti okoliščin, ki jih mora zagoto-
viti država.

»Delavci pred zaključkom delovne aktivnosti večinoma ne vedo, kaj jih čaka. 
Niso pripravljeni na upokojitev, njihova sposobnost sprejemanja novosti v no-
vem življenjskem obdobju pa je počasnejša, zato so predupokojitvene aktivnosti 
nujno potrebne.«

Vida Bogataj, predsednica,  
Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
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V maju 2020 se bo že drugo leto ponovila zgodba, ki jo pišemo 
upokojenci, člani ZDUS, ki se zavedamo temeljnega poslanstva 
in odgovornosti naše največje humanitarne organizacije. To 
bodo Dnevi medgeneracijskega sožitja, na katerih bomo s čla-
nicami Medgeneracijske koalicije Slovenije obravnavali proble-
matiko stanovanjskega vprašanja vseh generacij, razpravljali 
o namestitvah študentov v prihodnosti s poudarkom na sobi-
vanju mladih in državljanov v tretjem življenjskem obdobju, o 
namestitvah starajoče se družbe v prihodnosti, o pričakovanjih 
in potrebah upokojencev, o tem, kaj narediti s praznimi stano-
vanji in hišami ter o gradnji stanovanjskih skupnosti, ki bi bile 
prijazne starejšim.

Posebej bo izpostavljena celovita ureditev dolgotrajne oskrbe, 
sodelovanje prostovoljcev iz našega programa Starejši za sta-
rejše. Poudarek moramo dati razvoju e-oskrbe, ki naj bi zago-
tovila varno bivanje v domačem okolju in bila dosegljiva vsem, 
ki bi jo potrebovali, saj vsako leto zaradi predolgega čakanja na 
pomoč umre več kot petsto starejših. Z e-oskrbo bi bili stroški 
bistveno manjši, razbremenili bi domove starejših, ki pokajo po 
šivih, čeprav so zaradi rasti cen čedalje bolj nedosegljivi skoraj 
60 odstotkom upokojencev.

Čeprav veliko govorimo o dolgoživi družbi in akcijskih progra-
mih, se vloga socialne države zmanjšuje. Ozrimo se na razvite 
države, kjer imajo kakovosten odnos do starajoče se družbe, kjer 
je kakovosten tudi odnos med mlajšo in starejšo generacijo in 
kjer je staranje dejansko postalo politična tema, saj starajoča se 
družba zahteva povečevanje finančnih potreb za zagotavljanje 
zdravja ter socialnih in humanitarnih storitev za starejše.

Zato združimo svoje znanje in moč, izpostavimo skrb in odgovor-
nost za ljudi vseh generacij, da bomo v teh dneh povedali tisto, 
kar želimo in je dosegljivo. Za konec pa besede našega Tomaža 
Banovca: »Skrb za bivalni standard starejših v Sloveniji prinaša 
boljši bivalni standard mlajšim generacijam«. Udejanjimo to!

Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS in  
predsednica Komisije za program DMS

Napovednik 2020
Maja se bo ponovila zgodba, ki jo pišemo upokojenci
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Mladi in starejši, otroci in srednje generacije, vsi potrebujemo 
svoj prostor za bivanje – to je naša pravica. Za letošnje Dneve 
medgeneracijskega sožitja smo izbrali temo bivanjske proble-
matike, ki je izjemno aktualna, saj se z izzivom reševanja bi-
vanjske problematike ne soočajo le mladi, ki se želijo osamosvo-
jiti, temveč vse generacije. Največja izziva mladih sta cenovna 
nedostopnost in pomanjkanje primernih stanovanj. Primanjku-
je neprofitnih najemnih stanovanj, tako v večjih mestih kot v 
manjših krajih, prav tako stanovanj oziroma hiš, ki bi bile mla-
dim dostopne za nakup. Čeprav so najbolj problematična urba-
na središča, pa ne smemo prezreti izzivov, s katerimi se soočajo 
tudi mladi na podeželju.

V našem programskem dokumentu, naslovljenem Stanovanj-
ska in bivanjska problematika mladih, ki smo ga sprejeli leta 
2019, smo zapisali: »Ena od definicij mladine pravi, da je posa-
meznik mlad, dokler ne doseže želenih mejnikov v odraščanju 
(se odseli od staršev, si ustvari družino, dobi zaposlitev, zaključi 
šolanje ipd.), torej zaživi neodvisno in samostojno življenje.« Če 
so nam stanovanja nedostopna, kdaj potem odrastemo? Kdaj 
lahko mladi stopimo v obdobje, ko nismo več v »breme« star-
šem? Kakšne so druge možnosti, ki jih imamo mladi? Kakšna je 
tukaj vloga države in lokalne skupnosti in zakaj se teh vlog ne 
zavedata oziroma jih ne jemljeta resno? Kako se s to problema-
tiko soočajo v tujini? Kako lahko pri tem sodelujemo pripadniki 
različnih generacij? Odgovore na ta in še mnoga druga vpraša-
nja bomo iskali na Dnevih medgeneracijskega sožitja.

Anja Fortuna, predsednica, 
Mladinski sveta Slovenije

Mladi o pravici do 
prostora za bivanje
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V zadnjem času so v ospredju družbene pozornosti razprave o stanovanjski problematiki in bi-
valnem standardu, v katerih vsaka družbena skupina izpostavlja svoje težave, zahteve in predlo-
ge rešitev. Temu priča tudi podatek, da je Ministrstvo za okolje in prostor v času javne razprave, 
ki je potekala do konca novembra 2019, na predlog novega stanovanjskega zakona  prejelo več 
kot štiristo komentarjev in pripomb. 

ZDUS v nacionalnem dogodku, kot so Dnevi medgeneracijskega sožitja, skupaj z Medgeneracij-
sko koalicijo Slovenije vidi priložnost za poenotenje stališč in generacijsko naslavljanje skupne 
problematike, s katero se posameznik sooča v vseh življenjskih obdobjih, katerih pomemben del 
je tudi stanovanjska mobilnost. Začnemo z iskanjem dijaške ali študentske postelje, nato prvega 
bodisi najemnega bodisi lastniškega stanovanja ter se v poznih letih, zaradi s starostjo pogojenih 
okoliščin, preselimo v dom starejših občanov ali drugo skupnostno obliko nastanitve za starej-
še. Ta življenjski proces potrebuje načrtovano in ustrezno stanovanjsko politiko, zato se bomo 
v okviru strokovnega programa treh dni celostno posvetili stanovanjski problematiki in stano-
vanjski mobilnosti z iskanjem rešitev za: težave študentov z neustreznim bivalnim standardom, 
potrebe mladih pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja, starejšim neprilagojena bivalna 
okolja, alarmantno stanje z institucionalnimi oblikami varstva starejših ter izpostavljanjem med-
generacijskih, skupinskih in alternativnih oblik bivanja kot primerov dobrih praks.

Vabimo na vsebinske medgeneracijske razprave, v katerih se predstavniki vseh generacij odziva-
jo na težave enih in drugih ter spodbujajo medsebojno razumevanje.

Dijana Lukić, izvršna vodja projektov in prireditev ZDUS

Strokovna tema v središču:  
Stanovanjska problematika  
in stanovanjska mobilnost
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»Kje in kako bivajo starejši v Sloveniji«
O BIVALNEM STANDARDU, MOBILNOST in 
RAZLIČNIH OBLIKAH OSKRBE STAREJŠIH

torek, 19. 5. 2020

Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Po podatkih Eurostata, statistične službe Evropske unije, je leta 2019 (Staranje Evrope – pogled 
na življenje starejših ljudi v Evropski uniji) vse več starejših od 65 let v Evropski uniji živelo 
samih in približno polovica vseh starejših v EU živi v prevelikih nastanitvah. Približno eden 
od desetih starejših je obremenjen s prevelikimi stanovanjskimi stroški. Stanje v Sloveniji ne 
odstopa. Starejši v Sloveniji so sicer v visokem deležu lastniki svojih nepremičnin, a pogosto ži-
vijo v prevelikih, starosti neprilagojenih stanovanjih, z značilno nizko stanovanjsko mobilnostjo. 
Družbeno odgovorne in dolgoročne stanovanjske politike, ki bi upoštevala hitro rast starajoče-
ga se prebivalstva, ni bilo vrsto let. Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za 
reševanje stanovanjske problematike starejših, ki jih je zapisala v Memorandumu ZDUS 2018.

O zahtevah ZDUS za izboljšanje stanovanjske oskrbe socialno ranljivih starejših, o ukrepih za aktivi-
ranje slabo zasedenih stanovanjskih nepremičnin, predlogih za večjo stanovanjsko mobilnost, o tem, 
ali dolgoročni načrti stanovanjskih skladov sledijo hitri rasti števila upokojencev ter njihovim potre-
bam, ali bo Javna najemna služba zaživela v praksi, o tem, kako mladi v Idriji razmišljajo o staranju 
in prostoru ter kaj prinaša nov stanovanjski zakon bodo spregovorili predstavniki ZDUS, mladih iz 
Idrije, avtorji projekta »Mladi starci«, predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja – FIAB-
CI Slovenija, Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mini-
strstva za okolje in prostor.

Okrogle mize
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»Gremo na svoje!«
O MOŽNOSTIH REŠEVANJA PRVEGA STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA 

torek, 19. 5. 2020

Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Mladi, ki se želijo osamosvojiti, pa tudi mnogi ne več tako mladi, ki rešujejo svoje stanovanjsko 
vprašanje, se danes soočajo z nemogočo situacijo – stanovanja so postala strahotno nedostopna. 
Samostojno ustvarjanje družine v mladih letih so lahko le sanje. Edina možnost, ki jo ima na voljo 
večina mladih, je negotov in drag tržni najem – pa tudi ta ne povsod, saj najemnih stanovanj 
primanjkuje po vsej državi.

Ali je taka situacija v resnici pravilo in ne izjema in ali je v drugih državah kako drugače? Kako bi 
morali ravnati, če želimo mladim, pa tudi srednji generaciji, dati možnost za ustvarjanje družine 
in razvoj njihovih potencialov - namesto da so še leta ali celo desetletja po odselitvi od staršev 
prvenstveno obremenjeni s tem, kako si zagotoviti varno bivanje ter kakšna starost jih čaka, če 
ob upokojitvi ne bodo imeli lastniškega stanovanja?

O možnostih reševanja prvega stanovanjskega vprašanja bodo spregovorili predstavniki Mla-
dinskega sveta Slovenije, Urada za mladino RS, Fakultete za družbene vede, Mreže Stanovanja 
za vse ter Ministrstva za okolje in prostor.

»Koliko postelj še imamo?«
O PRIHODNOSTI ŠTUDENTSKIH NAMESTITEV

sreda, 20. 5. 2020

Pripravlja: Študentska organizacija Slovenije

Med študenti je težav z bivanjem na pretek, zato je ta tematika več kot aktualna. Ob svetovnem 
dnevu mladih 2019 so študentje opozorili, da študentski domovi omogočajo namestitev samo 13 
odstotkom študentov in da te domove financirajo sami. Trenutno stanje je alarmantno zaradi 
velikega pomanjkanja postelj v študentskih domovih, neurejenosti in zastarelosti študentskih 
namestitev, predolgih čakalnih vrst, visokih cen pri zasebnih sobodajalcih, težav s spletno plat-
formo Airbnb in podobnimi spletnimi ponudniki oddajanja sob in še bi lahko naštevali. 

S predstavniki Študentske organizacije Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Študent-
skih domov Ljubljana in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo pogledali v pretek-
lost, razmišljali/razpravljali o trenutnem stanju ter pogledali v prihodnost in iskali možne načine 
za izboljšanje stanja glede na izkušnje in dobre prakse iz preteklosti in drugih okolij.
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»Možnosti sobivanja generacij«
O OBLIKAH SKUPNEGA BIVANJA IN SODELOVANJA GENERACIJ PRI 

REŠEVANJU BIVANJSKIH VPRAŠANJ
sreda, 20. 5. 2020

Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Ena od možnosti za rešitev bivanjskega vprašanja mladih tiči v pomoči starejšim. Mladi nimajo 
(primernih) stanovanj, imajo pa čas, energijo ali pa tudi prihodke, s katerimi bi lahko pomagali 
starejšim. Starejši imajo stanovanja, nimajo pa več energije in agilnosti, potrebne za vsakodnev-
na opravila in obveznosti. Sobivanje, menjava stanovanj in pogodba o preživljanju so možnosti 
sodelovanja generacij, ki lahko izboljšajo kakovost življenja mladim in starejšim.

O oblikah skupnega bivanja in sodelovanja generacij pri reševanju bivanjskih vprašanj bodo 
razpravljali predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, ZDUS, Centra medgeneracijskih koope-
rativ, študentje, ki se ukvarjajo s tematiko sobivanja, predstavniki Ministrstva za delo, družine, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za okolje in prostor.

»Ali smo pripravljeni na spremembe?« 
O ALTERNATIVNIH OBLIKAH BIVANJA STAREJŠIH
in POTREBNIH FUNKCIONALNIH PRILAGODITVAH

četrtek, 21. 5. 2020

Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Ugotovitve Računskega sodišča so razkrile, da je bilo institucionalno varstvo starejših v zadnjih 
desetih letih sistematsko popolnoma zapostavljeno. Predsednik Računskega sodišča Tomaž Ve-
sel je stanje ocenil kot kritično in izpostavil, da tudi ukrepi predhodnega revizijskega poročila 
niso bili realizirani. Zaradi dolgoletnega obdobja ignoriranja področja institucionalnega varstva 
starejših je potrebno razmišljati o novih oblikah.

ZDUS kot družbeno odgovorna organizacija se že več kot desetletje posveča alternativnim obli-
kam bivanja starejših. Večletno izvajanje iniciative AOBIS (Alternativne oblike bivanja senior-
jev), evropskega projekta HELPS (Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People 
and Local Partnership Strategies in Central European Cities) in nekdaj delujoča Svetovalnica 
za bivanje starejših so omogočili pridobivanje dragocenih znanj, preučevanje tujih in domačih 
praks ter izvedbo pilotnih pobud. Vse več je govora o možnih oblikah, a malo jih je udejanjenih. 
Nevladne organizacije smo premalo prepoznane kot ključen element opolnomočenja in spre-
minjanja miselnosti starejših o drugačnih oblikah bivanja v starosti. 

V razpravi bodo sodelovali predstavniki ZDUS, Urbanističnega inštituta RS, Slovenske univerze za tret-
je življenjsko obdobje, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadruge Zadrugator ter predstavniki 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za okolje in prostor.
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Informiranje, ozaveščanje in preventiva
Teden vseživljenjskega učenja (TVU), najvidnejša promocij-
ska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji 
letos praznuje 25 let. Projektu, ki ga usklajuje Andragoški center 
Slovenije in v katerem sodelujejo številne ustanove, skupine in 
posamezniki po vsej državi, se ZDUS s partnerji pridružuje s 
programi informiranja, ozaveščanja in preventive, ki naslavljajo 
predvsem starejše in so namenjeni krepitvi veščin za soočanje s 
kompleksnostjo in zahtevami življenja, družbe in kulture.

»Dostop do izobraževanja za vse v kateri koli starosti je treba 
obravnavati kot temeljno pravico, ki jo morata v celoti priznati država 
in vsa družba. Izobraževalne ustanove in programi bi morali biti čim 
bolj zasnovani tako, da jih uporabljajo številne starostne skupine, s 
čimer bi se izognili segregaciji in spodbujali vzajemno učenje.«

Z mednarodnega foruma »Vseživljenjsko učenje in pravica dostopa sta-
rejših do izobraževanja« v okviru zasedanja Generalnega sveta EURAG 

(Evropske zveze starejših oseb), ki je potekalo septembra 2019 v Moskvi in 
katere članica je ZDUS.

Predstavitev aktivnosti na področju zagotavljanja 
stanovanjskih enot za starejše  
Pripravlja: Stanovanjski sklad RS

Eden od osnovnih ciljev Stanovanjskega sklada RS (v nada-
ljevanju SSRS) kot izvajalca nacionalne stanovanjske poli-
tike je skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj 
za vse skupine prebivalstva. SSRS ima predvidenih kar ne-
kaj mehanizmov za izboljšanje in dostopnost do stanovanj, 
še posebej najranljivejšim skupinam, kamor sodijo mladi, 
družine z otroki, starejše in funkcionalno ovirane osebe. V 
novih načrtovanih projektih za gradnjo stanovanj sledimo 
potrebam po zagotavljanju čim večjega števila oskrbovanih 
stanovanj in SSRS namerava do leta 2023 zagotoviti okvirno 
200 novih oskrbovanih stanovanj na različnih lokacijah po 
Sloveniji. SSRS si prizadeva za izboljšanje medgeneracijske-
ga sodelovanja. Na objektu Skupnost za mlade v Ljubljani 
na Gerbičevi bo deloval Medgeneracijski center s skupnim 
večnamenskim prostorom.
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Primer dobre prakse medgeneracijskega 
sodelovanja: gostovanje razstave »Mladi 
starci« iz Idrije
Vsebinska zasnova razstave (avtorji): Katja Martinčič (magistri-
ca inženirka arhitekture), Tina Mervic (mag. psihologije), Pri-
mož Pavšič (diplomirani inženir arhitekt urbanist).

Mladi starci smo vsi mladi, ki razmišljamo o svoji starosti, in 
vsi starejši, katerih kronološka starost ni povsem skladna z nji-
hovo funkcionalno starostjo in se počutijo mnogo mlajše kot 
jim leta šteje EMŠO. »Mladi starci« želi biti tudi kontroverzni 
naslov oziroma fraza, ki naj spodbudi mlade, da o starosti in 
vsem, kar ta prinaša, razmišljajo že danes. Če se bomo šele pri 
šestdesetih začeli ukvarjati s tem, kako prenoviti svojo veliko 
hišo, v kateri že leta živimo sami, in šele pri svojih osemdesetih 
začeli razmišljati, kako bi se izognili bivanju v domu za upoko-
jence, bo najbrž že prepozno.

»Mladi starci« je projekt, ki je intenzivno zaživel leta 2019 v času 
Meseca prostora v Idriji. Projekt je bil sofinanciran s strani Mi-
nistrstva za okolje in prostor, izveden s strani humanitarnega 
društva Streha za vse s podporo Mladinskega centra Idrija in 
drugih organizacij v Idriji. Gre za projekt ozaveščanja in izobra-
ževanje laične in strokovne javnosti o staranju, prostoru in njunih 
medsebojnih psihosocialnih dejavnikih. Arhitektura predstavlja 
socialni in zdravstveni kontekst staranja. Če želimo pametno 
načrtovati prihodnost bivanja, je ključno, da začnejo arhitekti in 
prostorski načrtovalci razmišljati o uporabniku, ki šele prihaja – 
o starejši osebi, ki je digitalno pismena in aktivna na različnih 
ravneh, morda gibalno, morda duševno ovirana, z vse manjšo 
socialno mrežo in prekarnim statusom. Hkrati pa bi se morali o 
načrtovanju za starost ukvarjati tudi vsi mladi posamezniki, ki 
razmišljamo o novogradnjah ali prenovah zgornjih nadstropij v 
enodružinskih hišah naših staršev.
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Tema v središču: okoljevarstvo in  
podnebne spremembe
Na splošno so klimatske ali podnebne spremembe v svetu pa 
tudi pri nas dobro poznane (podnebni pojavi, poplave, huda ne-
urja) in predstavljene, a ukrepov je po pariški podnebni konfe-
renci do sedaj bolj malo. Države podpisnice so dobile svoje ob-
veznosti, med njimi tudi Slovenija. Določena prizadevanja sicer 
potekajo, a primanjkuje ozaveščanja in odločnejših pristopov 
k reševanju problematike. 

Podnebne spremembe bodo vplivale na vse. Vsi potrošniki 
bodo nujno morali zmanjšati potrošnjo energije, treba je ure-
diti večjo energetsko učinkovitost stavb. Vzrok je pretežno 
najti v dejstvu, da imamo sorazmerno večja stanovanja še 
posebej v enodružinskih hišah. Vse to zadeva tudi starejše 
ljudi in upokojence, posebej pa tiste, ki živijo po odhodu ot-
rok sami, v prevelikih in starih stanovanjih, in nimajo takih 
prihodkov, ki bi omogočali plačilo stanovanjskih stroškov. 
Po podatkih statističnih raziskav je takih starejših ljudi ok-
rog 80.000, njihovi prihodki pa so relativno nizki. Tudi os-
tala gospodinjstva niso v bistveno boljšem položaju. Če pri 
tem problemu ne bo pomagala država, bo nujno omogočiti 
sosedsko in družinsko pomoč. 

Vsak prebivalec Slovenije se mora ob teh napovedih osvestiti, 
zamisliti in opredeliti o svojem »dolgu« ali ogljičnem odtisu 
ter lastnem ravnanju in ukrepih. Hočeš nočeš bomo morali 
spremeniti dosedanji potraten način življenja.

S posveta »Ključni izzivi bodočega nacionalnega energetskega 
in podnebnega načrta«,

Danilo Škerbinek, član Strokovnega sveta ZDUS
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Napovedujemo predavanja in delavnice:
Podnebje nas vse povezuje 
Pripravlja: Umanotera – Slovenska fundacija za  
trajnostni razvoj

Zadnje čase se vse bolj zavedamo podnebne krize. Ni več dvo-
ma, da se podnebje nevarno spreminja in da je to posledica člo-
vekovih dejavnosti. Mladi povsod po svetu zahtevajo ukrepe, ki 
bi tudi njim omogočili življenje v varnem podnebju. A mnogi se 
sprašujejo: kaj naj naredimo? S katerimi spremembami v vsak-
danjem življenju lahko največ prispevamo k blaženju podneb-
nih sprememb?

Na delavnici bo predstavljeno, kako človek vpliva na podnebje, 
kakšne posledice v naravnem in družbenem okolju že zazna-
vamo ter kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Osredotočili se 
bomo na rešitve – seznanili se bomo s številnimi dobrimi pra-
ksami in poiskali odgovore na vprašanje, kaj lahko naredimo 
kot aktivni posamezniki in kot skupnost.

Predavateljica: dr. Renata Karba 

Prazen koš, polna denarnica 
Pripravlja: Društvo Ekologi brez meja

Predavanje Prazen koš, polna denarnica nam na simpatičen 
in ilustrativen način pokaže, da življenje brez odpadkov ni 
modna muha za elito, ampak zmagovita pot za vsakega po-
sameznika. Zakaj? Na dolgi rok bomo prihranili denar, doma 
bomo imeli manj navlake, kar posledično pomeni manj po-
rabljenega časa za pospravljanje in čiščenje in ne nazadnje 
- manj odpadkov pomeni tudi naš prispevek k ohranjanju čis-
tega in zdravega okolja.

Predava: Katja Sreš

Topel dom in nižji računi – nasveti za prenovo 
doma in varčno rabo energije 
Pripravlja: Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad

Vas zanima koliko sredstev lahko dobite za zamenjavo kurilne 
naprave, oken, nove fasade? Kako lahko z majhnimi spremem-
bami življenjskih navad prihranite? Prisluhnite energetskim 
svetovalcem mreže ENSVET in strokovnjakom Eko sklada, ki 
vam bodo predstavili postopek prenove doma in pridobitev fi-
nančnih sredstev Eko sklada. 
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Zamenjava telekomunikacijskega operaterja je  
lahko dobra priložnost za optimiziranje  
družinskega proračuna. 
Pripravlja: Zveza potrošnikov Slovenije

Sklepanje naročniških razmerij pri telekomunikacijskih operater-
jih je zahtevno in vsebuje številne pasti. Na eni strani so storitve 
vedno manj razumljive tistemu, ki se s tematiko ne ukvarja redno, 
na drugi strani smo priča agresivnim prodajnim praksam, ki po-
gosto namerno nagovarjajo predvsem starejše potrošnike. Zame-
njava telekomunikacijskega operaterja je lahko dobra priložnost 
za optimiziranje družinskega proračuna, vseeno pa zahteva nekaj 
pozornosti in vedenja o tem, kaj pravzaprav želimo. Operaterji 
bodo vedno želeli prodati (še) več, potrošniki smo tisti, ki moramo 
določiti meje. Strokovnjaki ZPS vam bodo svetovali o tem, katere 
podrobnosti so najpomembnejše pri sklepanju pogodbe in kako 
se pri tem držati začrtanega cilja, hkrati pa opozorili na tiste pra-
kse, ki so v zadnjih letih najbolj vznemirile potrošnike.

Veš kaj ješ? 
Pripravlja: Zveza potrošnikov Slovenije

Zdrava prehrana je pomembna v vseh življenjskih obdobjih, a 
naše energijske in hranilne potrebe se s starostjo spreminjajo. 
Poleg zmerne telesne aktivnosti je zelo pomembna tudi izbira 
živil in prilagojen vnos hranil, predvsem beljakovin, maščob ter 
določenih vitaminov in mineralov. Kako izbirati živila, preveriti 
njihovo kakovost in na katera hranila morate biti po 65 letu še 
posebej pozorni, boste izvedeli na predavanju Zveze potrošni-
kov Slovenije. 

www.veskajjes.si 

Varna in pravilna raba zdravil: 
Farmacevtsko svetovanje za obvladovanje  
polifarmakoterapije 
Pripravlja: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Polifarmakoterapija (sočasno jemanje pet ali več zdravilnih 
učinkovin) lahko povzroči pacientom dodatne zdravstvene 
težave zaradi neželenih interakcij med različnimi zdravilnimi 
učinkovinami, kot so: slabo počutje, nizek krvni tlak, vrtoglavi-
ca, sedacija, hipoglikemija, prebavne motnje, zmedenost, kogni-
tivne motnje. Za pacienta, ki ima težave z zdravili, lahko osebni 
zdravnik naroči farmakoterapijski pregled  pri farmacevtu sve-
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tovalcu, ki je zdravstveni delavec in specialist za zdravljenje z 
zdravili ter se je za svoje delo izobrazil v času specializacije. 
Pregled v celoti plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije in je zato za pacienta brezplačen.

Farmacevt svetovalec izdela izvid, ki ga pošlje osebnemu zdrav-
niku. V izvidu lahko predlaga zamenjavo ali ukinitev zdravila, 
spremembo odmerka, lahko tudi svetuje, kako jemati zdravila. 
Farmacevt svetovalec najpogosteje predlaga spremembe pri 
zdravilih za zdravljenje visokega krvnega tlaka, za bolečine, 
za lajšanje nekaterih želodčnih težav ter pri antidepresivih, an-
tipsihotikih in uspavalih.

O smiselnosti predlaganih sprememb vedno odloči osebni 
zdravnik skupaj s pacientom. 
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Aktivno življenje z demenco in spodbujanje  
samostojnosti 
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Napovedujemo delavnice:

• Aktivno življenje z demenco in spodbujanje samostojnosti
• Kognitivni trening in ustvarjanje
• Stiske svojcev pri skrbi za osebe z demenco – pomen post-di-

agnostične podpore

Delavnice bodo potekale med 19. in 21. majem 2020. 
Kontaktna oseba: mag. Alenka Virant, Spominčica – 
Alzheimer Slovenija, dogodki@spomincica.si ali  
01 25 65 111.

Skupna pametna prihodnost 
Pripravlja: Simbioza Genesis

Delavnica in interaktivna predstavitev

Simbiozin model predajanja digitalnih znanj za seniorje temelji 
na medgeneracijskem sodelovanju, vseživljenjskem učenju in 
prostovoljstvu. Strah pred uporabo novih tehnologij je največji 
»krivec«, ki odvrača starejše na njihovi poti v digitalni svet. Zato 
bo ekipa Simbioza, poleg izvedbe delavnice Moj pametni telefon 
(uporabna orodja pripomočki, aplikacije, varnost itd.), v sodelo-
vanju z Inštitutom Jožef Stefan poskrbela za presenečenje. Ude-
leženci Simbioza delavnice se bodo namreč spoznali s tehnolo-
gijami prihodnosti. Poučna neformalna interaktivna izkušnja bo 
starejšim omogočila empirično izkušnjo in vpogled v tehnologije 
prihodnosti ter jim bo predvsem pomagala premagati strah pred 
uporabo tehnologij, ki so jim že na voljo.
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»Sem prostovoljka. Stara gospa, ki obiskuje 
druge stare ljudi. Saj ne da ne bi imela dru-
gega dela, ravno nasprotno. Sem upokojenka 
in nikoli nimam časa. Kljub temu so obiski 
in pomoč starejšim vedno na mojem urniku. 
Takšna sem. To mi je v veselje, včasih tudi v 
žalost. Slednje posebej takrat, ko imam obču-
tek, da ne morem narediti ničesar, kar bi sta-
rejšemu olajšalo trpljenje. Čeprav mi moj razum 
pravi, da rešitev, vsaj majhna, vedno obstaja. Zato 
vzamem svoj cekar in se odpravim na obisk. Vsak starejši, ki sem ga obiskala, ga obiskujem 
ali ga bom obiskala, ima svojo zgodbo, svojo življenjsko pot. Nekatere so lepe, vesele, nežne in 
ganljive, spet druge žalostne, težke, pretresljive in polne trpljenja. Vsaka od njih tako ali drugače 
napolni moj cekar. Od vsakega pridem bogatejša. Starejši so za obiske in pomoč hvaležni, po 
njihovem odzivu sodeč pa tudi oni vedno bolj bogati.«

Prostovoljka programa Starejši za starejše 

Socialno-varstveni program Starejši za starejše je najobsežnejši humanitarni in prostovoljski 
program, ki ga izvaja 3.500 prostovoljcev Zveze društev upokojencev Slovenije in ki je bil leta 
2017 kot prejemnik nagrade Državljan Evrope na evropski ravni prepoznan kot program poseb-
nih dosežkov medsebojne pomoči starejših starejšim. Prvič v petnajstletni zgodovini delovanja 
programa se bodo srečali njegovi koordinatorji, prostovoljci in uporabniki ter o trenutnem stanju 
potreb starejših spregovorili z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos-
ti, mag. Ksenijo Klampfer. 

In zakaj ravno na Dnevih medgeneracijskega sožitja? Ker je to dogodek, ki med drugim:

• spodbuja prostovoljno delo starejših,
• veča ugled prostovoljstva in aktivnosti starejših v okoljih, kjer živijo,
• vrednoti pomoč starejših starejšim, daje zgled mladim ter ozavešča o potrebah starejših.

Sodelujejo še:

Izpostavljamo  
Starejši za starejše – srečanje  
koordinatorjev, prostovoljcev  
in uporabnikov

SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
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Kulturno-ustvarjalni program
Od torka, 19. 5., do četrtka, 21. 5. 2020, Gospodarsko razs-
tavišče v Ljubljani

Teden ljubiteljske kulture (TLK) je vseslovenski praznik lju-
biteljske kulture, ki z večanjem dostopnosti in promocijo najra-
znovrstnejših kulturnih dogodkov podpira kulturno ustvarjal-
nost po vsej Sloveniji. Projektu, ki ga usklajuje Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti in v katerem sodelujejo številna društva, 
kulturne ustanove, šole in druge institucije po vsej državi, se 
ZDUS pridružuje s kulturnimi prireditvami Dnevov medgene-
racijskega sožitja. 

Obvezna rezervacija mest za kulturne prireditve 
v dvorani Kocka na: dnevi-sozitja@zdus-zveza.si,  
T: 01 620 54 82, M: 051 656 532 (ZDUS). Vstop prost.

Slavnostno odprtje 
torek, 19. maj 2020, ob 10.00, dvorana Kocka
Odprtje 2. Dnevov medgeneracijskega sožitja bo kulturni dogo-
dek, na katerem bomo slavnostne govore pospremili s kultur-
nim programom, v katerem ljubiteljsko kulturo izpostavljamo 
kot sredstvo najizrazitejšega in najverodostojnejšega prikaza 
sožitja in sodelovanja generacij, ki je temeljni gradnik boljše ka-
kovosti življenja.
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12. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev 
Slovenije
torek, 19. maj 2020, ob 16.00, dvorana Kocka
Večgeneracijski prikaz raznolike ljudske kulture iz različnih 
delov Slovenije, ki spodbuja k negovanju ter poustvarjanju ples-
nega in pevskega izročila ter poudarja pomembnost medge-
neracijskega prenosa znanj med generacijami. Nastopile bodo 
kulturne skupine, ki delujejo pod okriljem društev upokojencev, 
s folklornimi in glasbeno-dramskimi nastopi, pridružili pa se 
jim bodo pevci ljudskih pesmi ter godci ljudskih viž.

Dan ZDUS in 45. srečanje pevskih zborov društev 
upokojencev Slovenije 
sreda, 20. maj 2020, ob 16.00, dvorana Kocka 
Skupinski nastop dveh najvidnejših kulturnih prireditev Zve-
ze društev upokojencev Slovenije. Svečano podelitev nagrad 
za letne dosežke zaslužnim društvom upokojencem, ki so se v 
preteklem letu v lokalnih okoljih izkazala s programi aktivne-
ga staranja, bo pospremil kulturni program pevskih zborov iz 
trinajstih pokrajinskih zvez društev upokojencev z gostujočima 
zboroma iz zamejstva.
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Slavnostni zaključek
četrtek, 21. maj 2020, ob 14.00, dvorana Kocka
Napovedujemo projekcijo študentskih dokumentarnih filmov v 
sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo 
Univerze v Ljubljani. 

Urice poezije in proze, srečanje literatov
sreda, 20. maj 2020
Prireditev, namenjena oblikovanju odnosa do literature in prispe-
vek starejših k razvoju vseživljenjske bralne kulture. K sodelova-
nju vabimo vse, od najmlajših do najstarejših, ki pišejo poezijo ali 
prozo in želijo predstaviti svoja dela. Več informacij o možnostih 
in pogojih sodelovanja na: dnevi-sozitja@zdus-zveza.si ali T: 01 
620 54 82, M: 051 656 532 (ZDUS).

Sklepni dogodek literarnega natečaja  
za starejše in učence
četrtek, 21. maj 2020
Pripravlja Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije.

Oder sožitja generacij
od torka, 19. 5., do četrtka, 21. 5. 2020

Vabimo k sodelovanju v kulturnem programu na »Odru sožitja« 
vseh generacij, kjer se lahko vaša kulturna skupina predstavi z 
največ 20-minutnim nastopom. Poseben poziv velja najrazlič-
nejšim kulturnim skupinam, ki delujejo pod okriljem društev 
upokojencev in ki sodelujejo z osnovnimi šolami, vrtci ter dru-
gimi ustanovami. Prijavite se lahko s samostojnim ali medge-
neracijsko zasnovanim nastopom. Soustvarjajmo medgenera-
cijsko strpnost za boljšo kakovost življenja! Vstop prost



Gospodarsko razstavišče Prireditveni center Ljubljana

Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

Prijavnica za nastop na »Odru sožitja«
v sklopu Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

Podatki o nastopajočih in programu izvedbe

Termin prireditve: 19. – 21. maj 2020
Termini nastopov:
Torek, 19. 5.: 12.00 – 16.00
Sreda, 20. 5.: 10.00 – 16.00
Četrtek, 21. 5.: 10.00 – 13.00 in 15.00 – 18.00
Izpolnjeno prijavnico poslati po pošti ali e-pošti do 28. 2. 2020.

Naziv prijavitelja (organizacija, društvo upokojencev, kulturno društvo, osnova šola, itd.)

Ime in priimek kontaktne osebe

Elektronska pošta ali naslov za obveščanje Telefonska številka

Polni naziv nastopajoče skupine

Ime in priimek voditelja/mentorja/zborovodje Število nastopajočih

Vrsta programa: glasbeni (inštrumentalna, vokalna, ljudske pesmi, godci ljudskih viž, drugo), folklorni nastop, plesni nastop, gledališki nastop, drugo

Program (navedite natančne naslove dela/pesmi z navedbo avtorjev glasbe, avtorja besedila, avtorja priredbe/aranžmaja)* 

Vpišite čas trajanja programa (na razpolago do 20 minut)

Inštrumenti (navedite vsa glasbila, s katerimi boste nastopali – npr. 1 x harmonika, 1 x lončeni bas itd.)

Tehnična oprema za nastop (prosimo navedite, koliko mikrofonov potrebujete in/ali stolov na sceni):

Organizatorja:

** Podatki za Združenje SAZASStran 1/2

Dnevi medgeneracijskega sožitja so osrednji letni povezovalni dogodek namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj in izkušenj med 
generacijami. Z vsestranskim povezovanjem ohranjamo visoke družbene norme in izboljšujemo položaj vseh generacij v Republiki 
Sloveniji. Vabimo k sodelovanju v kulturnem programu na Odru sožitja, ki bo v ospredje postavil ljubiteljsko kulturo kot tistega 
povezovalnega akterja, ki z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje vseh generacij prispeva k ozaveščanju o pomembnosti 
aktivne, zdrave in dolgožive družbe - družbe sožitja.

Gospodarsko razstavišče Prireditveni center Ljubljana

Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

Kraj in datum Žig organizacije Podpis odgovorne osebe

POGOJI ZA PRIJAVO IN DRUGE POSEBNOSTI
Pomembno: Potne stroške prihoda na prireditev organizator ne zagotavlja.

Prijavnice bodo obravnavane po času dospetja do zapolnitve mest, prednost bodo imele kulturne skupine, ki niso nastopile 
na Dnevih medgeneracijskega sožitja v letu 2019.

Pogoj za sodelovanje: izpolnjena prijavnica z vsemi podatki.
Rok za prijavo in kontakt:
Izpolnjeno prijavnico pošljite na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, 
najkasneje do 28. 2. 2020.  Za več informacij je na voljo kontakt: 01/62 05 482 ali 051 656 532.

Obvestilo o nastopu: Izpolnjena prijavnica še ne pomeni potrjenega nastopa na prireditvi. Organizatorja bosta po preteku 
roka prijave zasnovala vsebinsko smiselno razporejene nastope po predvidenih dnevih. Prijavitelji boste o tem pisno obveščeni.
 
Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa. 
Organizatorja:
Zveza društev upokojencev Slovenije 
Gospodarsko razstavišče d.o.o.

torek, 19. 5. 2020   popoldne

sreda, 20. 5. 2020   dopoldne   popoldne

četrtek, 21. 5. 2020   dopoldne   popoldne

Želeni termin nastopa (ustrezno označite)

Kratek opis za napoved nastopa

Stran 2/2

Naziv izvedbe Izvajalec Naslov albuma Leto izdaje Proizvajalec fonograma

Če boste pri nastopu uporabili/predvajali glasbo iz fonograma (CD-ja ali drugega nosilca zvoka), navedite**:

** Podatki za IPF – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije.
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Odpiramo prostor ustvarjalnosti za mlado, sre-
dnjo in tretjo generacijo. Vabimo k sodelovanju 
v natečajih, kjer lahko svoje spretnosti izkažete z 
oblikovanjem voščilnice ali izdelovanjem veze-
nega prtička, s fotografijo pa izkažete svoj pog-
led na naš dom. 

Stvaritve si bo mogoče ogledati na razstavah 
v Ustvarjalnem stičišču ZDUS v času Dnevov 
medgeneracijskega sožitja 2020.

Medgeneracijski natečaj za oblikova-
nje voščilnice »Moja hišica, moj svet«

Poudarek je na spodbujanju ustvarjalnosti 
vseh generacij na področju likovnega in roko-
delskega ustvarjanja.

Pogoji za sodelovanje: Na natečaju lahko so-
delujejo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s sli-
karstvom, drugimi oblikami likovnega ali ro-
kodelskega ustvarjanja. Likovni prispevki so 

lahko v poljubni (risarski, slikarski, grafični) 
tehniki, lahko tudi s primesmi rokodelskega 
ustvarjanja. Tema in motiv voščilnic naj se na-
vezujeta na naslov: »Moja hišica, moj svet«.

Prijava del, označevanje in pošiljanje: Prijav-
nine ni. Na natečaju sodelujejo vsa dela, ki bodo 
prispela na ZDUS do vključno 28. februarja 
2020. Avtorji pošljejo voščilnice (priporočilo: 
največ 3 izdelki) v poljubnih tehnikah in v pre-
dlaganem formatu: 16 cm x 11 cm (ni obvezu-
joč). Voščilnicam priložite listič z naslednjimi 
podatki: ime in priimek avtorja, elektronski ali 
domač naslov, naslov dela in tehnika izdelave. 
Prejetega materiala organizator ne bo vračal. 
Shranjen bo v arhivu ZDUS kot del natečajne 
dokumentacije. 

Ovojnico z voščilnicami pošljite na naslov: 
Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebeto-
va 9, 1000 Ljubljana, s pripisom: Medgenera-
cijski natečaj za voščilnico 2020.

Natečaji ustvarjalnosti
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Poudarek je na spodbujanju ustvarjalnosti vseh 
generacij na področju rokodelskega ustvarjanja.

Pogoji za sodelovanje: Pravico do sodelova-
nja imajo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z ve-
zenjem. Izdelki so lahko v različnih tehnikah 
vezenja. Predpisano temo »Ljubo doma, kdor 
ga ima« je mogoče razumeti v najširšem smis-
lu, motiv je poljuben. 

Prijava del, označitev in pošiljanje: Prijavni-
ne ni. Na natečaju sodelujejo vsa dela, ki bodo 
prispela na ZDUS do vključno 28. februarja 
2020. Avtorji pošljejo izdelek: vezen prtiček 
(največ 2 izdelka) s poljubnimi motivi, na raz-
ličnih materialih in v različnih tehnikah veze-
nja v velikosti 30 x 30 cm. Prtiček naj bo ob-

robljen na različne načine. Na izdelek pritrdite 
listič s podatki: ime in priimek avtorja, elek-
tronski ali domač naslov, telefonska številka, 
naziv izdelka. 

Izdelki morajo biti tudi ustrezno pakirani za 
pošiljanje, da se ne poškodujejo. Izdelki bodo 
avtorjem vrnjeni po zaključku razstave, razen 
če v prijavi na natečaj navedejo, da jih predajo 
organizatorju, ki jih bo hranil kot del natečajne 
dokumentacije. 

Ovojnico z izdelki pošljite na naslov: Zveza 
društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 
1000 Ljubljana, s pripisom:  
Medgeneracijski natečaj za vezen prtiček 
2020.

Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička  
»Ljubo doma, kdor ga ima«
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Iščemo podobe, ki bodo odražale različne ge-
neracijske poglede na naše domove. Temo je 
mogoče razumeti v najširšem smislu.

Pogoji za sodelovanje: Pravico do sodelovanja 
imajo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo 
in niso profesionalni fotografi.

Prijava na natečaj, označevanje fotografij in 
pošiljanje:

Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo avtorji, ki 
bodo avtorske digitalne fotografije s sklicem 
na »Naš dom« poslali do vključno 28. febru-
arja 2020:

• po elektronski pošti na: dnevi-sozitja@zdus-
-zveza.si, 

• na CD/DVD ali USB ključku z navadno po-
što na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana.

Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi barv-
nimi ali črno-belimi fotografijami na temo 
»Naš dom«. Fotografije morajo biti v JPEG for-
matu in v velikosti do 2 MB. Vodoravna strani-
ca fotografije naj meri 1920 pikslov, navpična 

pa do 1080 pikslov.

Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z 
imenom in priimkom avtorja, zaporedno števil-
ko in naslovom fotografije. Primer oddaje treh 
fotografij: Janez_Novak_1_Generacija, Janez_
Novak_2_Sožitje, Janez_Novak_3_Dom.

Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje po-
datke: ime in priimek avtorja ter elektronski ali 
domač naslov. Prejete fotografije organizator 
hrani v e-arhivu ZDUS kot del natečajne doku-
mentacije. 

S prijavo avtor zagotavlja, da so fotografije av-
torske in dovoljujenjihovo rabo le za objavo v 
promocijske namene Dnevov medgeneracij-
skega sožitja, kar med drugim vključuje tudi 
objavo v promocijskih gradivih Dnevov in na 
spletni strani www.medgeneracijsko-sozitje.si 
z ustrezno navedbo avtorjevega imena. Obja-
ve niso honorirane. Organizatorji natečaja ne 
prevzemajo nobene odgovornosti za nepravil-
no rabo ali kršenje avtorskih pravic s strani 
tretjih oseb.

Fotografski natečaj 2020: »Naš dom« 
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Splošni pogoji za vse natečaje:

S prijavo avtor zagotavlja, da je delo avtorsko in dovoljuje ZDUS-u fotografiranje in objavo del v 
promocijske namene. V nasprotnem primeru si organizator natečaja pridržuje pravico do izklju-
čitve dela iz natečaja. 

Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja ali dostave izdelka.

Na natečajih ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Avtorja dela se seznani, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic 
in obveznosti ter vodenja evidence v promocijske namene Dnevov medgeneracijskega sožitja. 
Avtor daje s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih 
osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja. Avtor se seznani, da ima možnost vpogleda 
v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Tako zahtevo avtor naslovi na 
ZDUS (Kebetova 9, 1000 Ljubljana ali tajnistvo@zdus-zveza.si). Organizator bo osebne podatke 
hranil še dve leti, nato jih bo izbrisal iz evidenc.

Ocenjevanje  in izbor nagrajenih del ter obveščanje avtorjev: Prejeta dela bo do 20. marca 
2020 pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, ki jo je imenovala Komisija za program Dnevov 
medgeneracijskega sožitja. Med prispelimi voščilnicami bodo izbrane tri, ki bodo nagrajene s 
knjižnimi in praktičnimi nagradami. O izboru in prejemu nagrad bodo avtorji obveščeni do 27. 
marca 2020. 

Pri oceni voščilnic se bodo upoštevali kriteriji: splošna kreativnost, motiv, tema in sporočilnost, 
kakovost dela, moč umetniškega izraza, vsebina (likovni pristop, motiv), ekološki vidik – upora-
ba materialov za recikliranje (pri rokodelskih delih).

Pri oceni vezenega prtička se bodo upoštevali kriteriji: izvirnost ideje, motiv, tema in sporočil-
nost, raznolikost uporabljenih načinov vezenja in kakovost izvedbe.

Pri oceni fotografij se bodo upoštevali kriteriji: upoštevanje pogojev za sodelovanje, vsebinska 
ustreznost in skladnost z razpisano temo, estetska vrednost in tehnična dovršenost in inovativ-
nost pristopa.
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Ustvarjalno stičišče ZDUS
od torka, 19. 5., do četrtka, 21. 5. 2020

Rokodelstvo postaja med upokojenci v društvih upokojencev 
in drugih društvih zelo razširjeno ter ponovno pridobiva svojo 
veljavo in ugled. Posebej pa je pomembno rokodelsko znanje, 
ki ga imamo in ga širimo med vrstniki, posebej med mladimi. 

Izdelke, znanje, kreativnost in pozitivno energijo vam bomo 
tudi letos predstavili na Ustvarjalnem stičišču ZDUS 2020. Na 
ogled bodo zanimive razstave izdelkov rokodelcev iz DU iz vse 
Slovenije in zamejstva, posebej zanimivi bodo izvirni roko-
delski izdelki, vodili bomo medgeneracijske delavnice, kjer bos-
te lahko preizkusili svoje spretnosti in se naučili novih tehnik, v 
pokušnjo bomo ponudili okusne dobrote iz različnih slovenskih 
krajev, predstavili primere medgeneracijskih povezav učencev 
in upokojencev, zeliščarji bodo ponujali izdelke za boljše zdrav-
je in počutje, predstavili bomo aktivnosti DU na področju večje 
varnosti starejših v cestnem prometu. Prav tako bomo predsta-
vili različne rokodelske in slikarske delavnice, ki potekajo v 
Hotelu Delfin v Izoli. Predstavilo se bo tudi devet rokodelskih 
centrov v okviru Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.

Na ogled bo tudi velika razstava voščilnic, fotografij in vezenih 
prtičkov iz medgeneracijskih natečajev DMS ter razstava slik 
nastalih na 23. likovni koloniji ZDUS v Izoli. 

Kontakt za informacije o Ustvarjalnem stičišču ZDUS: 
Branko Suhadolnik, M: 041 665 719,  
E: branko.suhadolnik@telemach.net
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Spremljevalni program
Doživite Evropo v hiši Evropske unije v Ljubljani
Vodeni obisk Hiše Evropske unije (v neposredni bližini Gospodar-
skega razstavišča), multimedijskega centra, kjer preko interaktivnih 
multimedijskih postaj na edinstven način spoznate delovanje Evrop-
skega parlamenta, Evropske unije ter izveste, kako sprejete odločitve 
vplivajo na vsakdanje življenje državljanov.

Napovedujemo:
Mednarodno srečanje ZDUS s predstavniki sorodnih organiza-
cij iz tujine
Srečanje ZDUS s sorodnimi organizacijami Slovencev v zamejstvu
 
Organizatorja si pridržujeta pravico 
do spremembe programa.

Z vlakom ugodno na Dneve!
Vabljeni, da se na Dneve medgeneracijskega sožitja (19.–21. 5. 
2020) v Ljubljano pripeljete z vlakom, sproščeno, brez gneče na 
cesti in iskanja parkirnega mesta. Prireditev se odvija na Go-
spodarskem razstavišču, ki je od glavne železniške postaje Lju-
bljana oddaljeno 10 minut hoje.

Posamezniki lahko potujete do 50 % ceneje s kuponom Slo-
venskih železnic. Kupon velja za nakup enosmerne ali po-
vratne vozovnice za dve osebi, za 1. Ali 2. Razred vseh vrst 
vlakov na progah Slovenskih železnic. Naročilo bonov spre-
jemamo na: dnevi-sozitja@zdus-zveza.si ali na tel.: 051 656 532. 

Bone boste prejeli po navadni pošti.
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Razstavne teme za razstavljavce
Možnost sodelovanja na razstavnem prostoru za ponudnike storitev na teme:

• krepitev zdravja za starejše,
• programi zdravilišč,
• iskanje sinergij z mlajšo generacijo,
• medicinski in drugi pripomočki za starejše, 
• samostojno bivanje in druge oblike bivanja – domovi, posebni programi na kmetijah, oskrba na 

domu, domska oskrba idr.,
• študentske in dijaške nastanitve – domovi, sobodajalci, iskanje sinergij s starejšo generacijo idr.,
• stanovanjska politika – Javni stanovanjski sklad, Ljubljanski stanovanjski sklad, ponudba varo-

vanih stanovanj in stanovanj za mlade,
• vseživljenjsko učenje in izobraževanje – univerza za tretje življenjsko obdobje, dodatne dejavno-

sti za mlade, iskanje sinergij in prenosa znanj,
• lokalna samouprava – , kako sodelujejo, kako jo dojemajo, delovanje občin, četrtnih skupnosti 

in mestnih občin, kje in kako sodelovati,
• skrb za socialo in družbo – kdaj in na koga se obrniti ob stiskah starejših in mladih,
• kultura – povezovanje generacij prek kulture, kulturna društva in uradna kultura, možnosti za 

kulturno izražanje mladih in starejših,
• ponudba dela za starejše, študente in dijake,
• informacijska tehnologija, prilagojena različnim generacijam,
• mobilnost in prometna varnost – od mladega voznika do voznikov seniorjev,
• bančne storitve za starejše in mlade, elektronsko bančništvo za vse generacije,
• upravljanje nepremičnin, nadzor nad stroški bivanja (energija ...),
• zavarovalniške storitve za starejše in mlade – življenjska in premoženjska zavarovanja, dopol-

nilno zdravstveno zavarovanje, zavarovalni posredniki,
• sam svoj vrtnar – pripomočki in nasveti za vrtnarjenje, organizacija vrtičkarstva, izobraževa-

nje, literatura in mediji, semenski in sadilni material,
• mediji za mlade in 50+ generacijo, socialna omrežja – ponudniki storitev.



O organizatorjih
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je ena največjih 
nevladnih organizacij v Sloveniji. Deluje od leta 1946 in s svoj-
imi 13 članicami, pokrajinskimi zvezami društev upokojencev, 
združuje 505 društev upokojencev po vsej Sloveniji ter ima več 
kot 190.000 članov. ZDUS izvaja številne aktivnosti, socialno-
varstveni program Starejši za starejše, projekte aktivnega sta-
ranja ter kampanje, s katerimi se odziva na aktualne družbene 
probleme in potrebe starejših. V ZDUS se člani prostovoljno 
združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in sodelo-
vanja za uresničevanje interesov starejših, za izboljšanje kako-
vosti njihovega življenja, za njihovo zastopanje pred državnimi 
in drugimi organi na ravni države.

Gospodarsko razstavišče (GR) je podjetje z dolgoletno tradi-
cijo, kjer se odvijajo sejmi, kongresi in ostali dogodki od kon-
certov do plesov, korporativnih predstavitev in zabav. Ker raz-
polaga z več dvoranami različnih velikosti, je odlična izbira za 
organizacijo različnih dogodkov. Večina dvoran je v pritličju, 
zato so dogodki dostopni tudi invalidom. Gospodarsko razsta-
višče se nahaja v samem središču Ljubljane, v bližini glavne 
železniške in avtobusne postaje ter ima v neposredni bližini na 
voljo več kot 2.500 parkirnih mest.

Soorganizatorja

O partnerju
Medgeneracijska koalicija Slovenije (MeKoS) je koalicija or-
ganizacij, ki se je oblikovala konec leta 2017 zavedajoč se de-
mografskega staranja prebivalstva, iz potrebe po tesnejšem 
medgeneracijskem sodelovanju, enakovredni vzajemni skrb za 
vse generacije, potrebi po skupnem naslavljanju perečih druž-
benih problematik za zagotavljanje dostojnega življenja v vseh 
življenjskih obdobjih. Članice MeKoS so Dijaška organizacija 
Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Mladinski svet 
Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Medijski partnerji 

Na Dnevih medgeneracijskega sožitja bo v sredo, 20. 5. 2020, 
potekal prenos oddaje Prvi na obisku v živo, med 11.30 in 12.00.
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Program, prijavnice, objave natečajev 
in možnosti sodelovanja na:

www.medgeneracijsko-sozitje.si ali dnevi-sozitja@zdus-zveza.si
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