Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020
E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+

E-sodelovanje občinskih uprav pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+
Zapis MS TEAMS sestanka 17.5.2021 od 10:00 do 12:00

Program:
1. Dobrodošli na e-sestanek: Jasna Močnik, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo,
Ministrstvo za javno upravo
2. Kratka predstavitev udeležencev
3. Pomen e-sodelovanja občinskih uprav pri zagotavljanju e-storitev: Dr. Jože Gričar, zaslužni
profesor Univerze v Mariboru
4. Izkušnje občinskih uprav z informiranjem občanov o e-storitvah za seniorje 55+ (predstavitev
gradiv in načrtov za naprej: Občina Brežice in MO Slovenj Gradec)
5. Razprava
6. Povzetek ugotovitev: Jasna Močnik & dr. Jože Gričar
Ugotovitve sestanka:
Občine imajo pomembno vlogo pri nastanku Kažipota e-storitev za seniorje 55+, ki skrbijo za starejše
75+, saj imajo le te vse potrebne podatke o občanih in njihovih navadah in potrebah. Glede na pretekle
izkušnje se je pojavila potreba, bi potrebovali Kažipot na dveh nivojih. Na ravni države (kot so podatki o
ZPIZ-u; ZZZS; NIJZ; storitve državne uprave;…) in na lokalni ravni (aktualni podatki za seniorje v njihovi
okolici oz. v okviru njihove občine). Na sestanku je tekla razprava o pomenu občin pri pripravi Kažipota,
predstavitve dobrih praks in izkušenj občin, ki že ustvarjajo Kažipot, možnosti sodelovanja oz.
povezovanja občin z različnimi organizacijami (šole, knjižnice, zdravstveni domovi,…) in čezmejno
sodelovanje občin.
1. Predlagamo, da vsaka občina pripravi Kažipot na lokalni ravni, objavi na spletnih straneh (v
dostopni obliki), omogoča svojim občanom tiskano obliko Kažipota, če se pojavi potreba in
preko lokalnih občil obvešča in informira občane o Kažipotu.
2. Predlagamo, da se povezave na Kažipote občin objavi na državni ravni.
3. Naslednje srečanje bo predvidoma oktobra 2021.

Zapisala: Jasna Močnik

Seznam udeležencev:
Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Občina Brežice
Patricia.Cular@Brezice.si
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji
Joze.Gricar@UM.si
Mag. Anja Kotnik, bibliotekarka, Enota za domoznanstvo in posebne zbirke
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Anja.Kotnik5@UM.si
Mag. Nevenka Malavašič, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Občina Logatec
Nevenka.Malavasic@Logatec.si
Ana Mandl
Mestna občina Maribor
ana.mandl@maribor.si
Jasna Močnik, sekretarka
Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo
Jasna.Mocnik@gov.si
Richard Petek, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Univerzitetna knjižnica Maribor
richard.petek@um.si
Dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Zdenka.Petermanec@UM.si
Maja Pritekelj Brus, višja svetovalka
Urad za družbene dejavnosti, Mestna občina Kranj
Maja.Pritekelj@Kranj.si
Rozalija Smrekar, strokovna sodelavka
Občina Ivančna Gorica
Rozalija.Smrekar@Ivancna-Gorica.si
Dr. Kristina Šrot, koordinatorica izobraževalne dejavnosti
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Tina.Srot@UM.si
Mateja Tajnšek, višja svetovalka za socialno varnost in zdravstvo
Mestna občina Slovenj Gradec
Mateja.Tajnsek@SlovenjGradec.si
Lilijana Zorko, univ. dipl. ekon. – Višja svetovalka I.
Mestna občina Maribor
lilijana.zorko@maribor.si
Marjeta Vaupot, mag. posl. ved, direktorica
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
direktor@ZD-SG.si

