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1. Odprava arhitektonskih ovir (sofinancirano s sredstvi EU) 
Projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za 
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« se izvaja od leta 2010, zaključen bo v 
letu 2012. Projekti, ki se nanašajo na izboljšanje kvalitete bivanja invalidov izboljšujejo 
kvaliteto bivanja tudi starejšim, mamicam z malimi otroki kakor tudi vsem ostalim 
uporabnikom javnih površin.  V okviru investicije se je v letu 2011 izvajala ureditev javnih 
površin kot so cestišča, pločniki  ter križišča na najbolj frekvenčnih in izpostavljenih območjih 
centra mesta Maribora s ciljem vzpostaviti ureditev kontrastnih in taktilnih oznak na prehodih 
za pešce, odpravo arhitektonskih ovir in prilagoditev robnikov na pločnikih, označitev 
semaforskih in prometnih znakov za slabovidne osebe, ozvočenja semaforiziranih prehodov 
za pešce na 32 lokacijah . 

2. Avtobusne vozovnice 
Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za dvajset voženj na mesec za 
starejše občane (80+). V letu 2011 je bilo izdanih 7075 vozovnic za 20 voženj.  

3. Strateški dokumenti obravnavani v okviru mestne občine Maribor - Gradivo za 
obravnavo na odboru za zdravstvo in socialno varstvo 

V septembru 2011 je Odbor mestnega sveta za zdravstvo in socialno varstvo obravnaval 
gradivo Vizija varstva starejših v Mariboru s predstavitvijo izvajalcev te dejavnosti in njihove 
poglede na razvoj. Gradivo je bilo zbrano in urejeno v Mestni upravi    

4. Q-ageing –projekt sofinanciran s strani EU – Kakovostno staranje v urbanem 
okolju 

Leto 2011 je v okviru projekta tekla izvedba podprograma z imenom NEW AGE, ki ga je 
izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, v mestni četrti Radvanje. Na osnovi 
opravljene analize o zdravstvenem stanju starejših na tem območju so potekale naslednje 
aktivnosti: izobraževanje starejših in njihovih svojcev, najbližjih v socialni mreži o boleznih, o 
zdravi prehrani; redna druženja skupin starejših so bila namenjena običajnemu seznanjanju  
z dogajanjem v mestu, izgradnji socialne mreže; sledili so izleti, razstave, izložbe, 
ročnodelski krožki.     

5. Medgeneracijsko središče 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti iz Maribora je predstavil svoj projekt 
»medgeneracijskega središča« po vzoru  Mestne občine Ljubljana, to je projekt, ki v našem 
mestu do sedaj še ni bil prisoten  in je od leta 2011 vključen v program Mestne občine 
Maribor in deležen  proračunske podpore.  

6. Prijava dveh projektov  Q-ageing II in Silver City na evropske razpise za leto 
2012 

Projekt Q-ageing se izteka. Dobri rezultati so botrovali pripravi nadaljevalnega projekta  Q-
ageing II, ter dodatnega manjšega projekta Silver City. 

7. Maribor invalidom prijazno mesto 
V mestu od leta 2010 deluje Svet invalidov. V letu 2011 je potekala koordinacija med 
občinskimi službami, javnimi institucijami ter invalidskimi društvi v Mariboru; izšla je revija 
Svet invalidov, kjer so se podrobno predstavila vsa mariborska invalidska društva; na spletni 
strani MOM imajo invalidi svojo rubriko (dostop tudi preko INFO točk), kjer lahko najdejo 
želene informacije, po nasvet pa lahko pridejo tudi v informacijsko pisarno za invalide. MOM 
sofinancira programe osebne asistence starejšim invalidom; v občinski stavbi je bilo 
izgrajeno dvigalo, tako je občina dostopna tudi invalidom, starejšim in staršem z otroškimi 
vozički; v mestni četrti Pobrežje je bila vgrajena dvižna ploščad za invalide in ostale gibalno 
ovirane. 
Svet invalidov daje stalne pobude UKC  MB in Zdravstvenim domovom za upoštevanje 
posebnih potreb invalidov, starejših… za primerno ureditev čakalnic, za izboljšanje odnosov 
in dostopnosti do zdravstvenih storitev. Na področju športa je bilo v organizirane prireditve 
Športna pomlad vključenih mnogo starejših invalidov.   


