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FINANČNO GOSPODINJENJE ZA STAREJŠE  

Projekt Finančno gospodinjenje za starejše obsega dve vsebini: finančno izobraževanje starejših in 
starejšim prijazno bančništvo. Poslanstvo projekta Finančna gospodinja je, da se občanke in občane 
območja ozavešča in jim pomaga, da poznajo svoje pravice. Projekt skozi alternativne oblike izobraževanja 
omogoča, da se bodo lahko sicer izključene (ranljive) skupine prebivalstva, aktivno vključile v ekonomsko, 
socialno in družbeno življenje. Pridobljeno znanje posameznika je njegova odgovornost, da iz trajnosti kot 
načrta napravi nekaj resničnega. Projekt se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.  
 
Dejstvo je, da ranljive skupine prebivalstva plačujejo najvišje bančne stroške. Tudi do 5 € na 1 bančno 
transakcijo. To je za to starostno skupino ogromno.  Največji izziv ostaja in to je odločiti se in dejansko 
zamenjati banko. Sam postopek zamenjave je sicer enostaven, vendar zaupanja ljudi ni. Starejši se med 
seboj razlikujejo po načinu poslovanja z banko - nekateri že »obvladajo« elektronsko bančništvo, drugi pa 
prisegajo na bolj »tradicionalne« načine poslovanja z banko.  Posebej starejši,  ki ne uporabljajo interneta 
so občutljivi na visoke stroške poslovanja na bančnem okencu in so pri izbiri banke bolj omejeni, saj 
potrebujejo poslovalnico v bližini svojega doma. Predstavljena bo izkušnja »bančna poslovalnica v mojem 
kraju se je zaprla, kaj pa zdaj ?« 
 
CILJI PROJEKTA:  
Cilj 1:  večja finančna informiranost in izobraženost ter tako večja suverenost pri opravljanju poslov s 
finančnimi institucijami.  
Cilj 2:  znižanje stroškov pri poslovanju s finančnimi institucijami. 
 
PRILOŽNOSTI PROJEKTA:  
Gre za samostojen projekt, ki pa je po svoji vsebini (lahko) predstavlja eno od storitev SOCIALNEGA 
SERVISA. To je lahko tudi priložnost za nov način financiranja dolgoročne skupnostne oskrbe starejših, ki 
pa je stroškovno lahko precej bolj učinkovit od obstoječega institucionalnega. Na podlagi usmeritev 
Resolucije o nacionalnemu programu socialnega varstva 2103–2020 in upoštevaje Skupne evropske 
smernice za prehod od institucionalnega varstva k skupnostni oskrbi je Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti naročilo študijo priprave izhodišč za dezinstitucionalizacijo v Sloveniji. 

PRETEKLA IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC: 
Od oktobra 2018 do maja 2019 so s partnerji izvedli 16 izobraževalnih delavnic v občinah Ivančna Gorica, 
Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Na ta način so zbrali prepotrebne izkušnje »s terena« na lokalni 
ravni.  Starejši, mladi pa tudi aktivna populacija so nam zaupali svoje probleme pri poslovanju z bankami, 
mi pa smo jim posredovali informacije, ki jim lahko pomagajo pri znižanju mesečnih bančnih stroškov.  
 
REFERENCE 
Projekt ALTERNATIVNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA ZA RANLJIVE SKUPINE (Finančna gospodinja) je bil potrjen 
za sofinanciranje v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 in bil izbran med 22 projekti za sodelovanje v kampanji EU 
projekt, MOJ projekt.  
 
IZVAJALEC PROJEKTA: Stojan Zorzenone, univ. diplomirani ekonomist, bančnik  
Področja njegovega dela so raziskovalno delo, izobraževanje, (socialno) podjetništvo in zadružništvo. Sem 
pisec člankov s področja ekonomije. Opravljal je delo urednika in svetovalca za trg Bosna in Hercegovina, 
takrat še na portalu Izvozno okno pri Javni Agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 
(JAPTI, sedaj SPIRIT). Kot predavatelj za mikrofinance sodeluje s Slovenskim forumom socialnega 
podjetništva,  v zadnjem času je vpleten v vzpostavitve učinkovitega skupnostnega, participatornega 
trajnostnega bivanja v stanovanjski zadrugi. 


