
MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

2000 Maribor, Ulica heroja Staneta 1

Številka: 032-3812020
Datum: 7. oktober 2020

Po 35. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 10111,812014 in 1212019) izdajam

SKLEP

o ustanovitvi in imenovanju Sveta za starejše v mestni občini Maribor

1.

Svet za starejše (v nadaljevanju: svet) se ustanovi kot posvetovalno telo župana Mestne
občine Maribor (v nadaljevanju: MOM).

2.
Svet sestavljajo predstavniki sindikatov upokojencev, društev upokojencev, organizacij, ki
izvajajo programe, storitve in projekte za starejše, dnevnih centrov aktivnosti za starejše ter
starejši, ki aktivno delujejo med starejšimi na različnih področjih družbenega življenja in
drugi, ki se pretežno ukvarjajo s problematiko starejših.

3.
Svet za starejše

v sestavi:

predsednica:

Metka ROKSANDIČ, Sindikat upokojencev za Podravje (SUS)

člani/članice:

Marjan HOLC, Dnevni centri aktivnosti

Franc LOBNIK, Zgornje-podravska zveza društev upokojencev - član ZDUS-a

Ingeborg KRUNIČ, Društva upokojencev Maribora

Franc SLAVINEC, Društva upokojencev Maribora



Lidija BREZNIK, Varuhin-ja boln-ikouih pravic

France PROSNIK, za področje psihologije

Marjan PUNGARTNIK, za področje kulture

Tomaž KŠELA, za področje informiranja

Danijela ZIMŠEK KRALJ, za področje zdravstva (ZDSGS)

Gregor ŽIGON, za področje institucionalne oskrbe starejših

Jelka KOLMANIČ, za koordinatorico sveta

Lilijana ZORKO, Mestna uprava MOM.

4.

Področja dela in naloge sveta so:
- spremljanje razmer s področja življenja starejših oseb v MOM;
- informiranje, obveščanje ter opozarjanje na odprta vprašanja, ki se nanašajo na

področja življenja starejših oseb v MOM;
=soustoarjanje strategij, politik in aktivnosti občine, ki zadeva življenja starejših;
-drugo iz področja problematike starejših.

5.
Svet se sestaja na rednih sejah. Za uresničevanje svojih nalog sklicuje tudi razširjene seje,
na katere glede na vsebino vabi predstavnike stroke ter zavodov in organizacij, da podajo
strokovno mnenje k predlogom sveta.

Po potrebi organizira tudi javne okrogle mize za obravnavo posameznih vprašanj s ciljem
informiranja in ozaveščanja širše javnosti ter za odpravljanje predsodkov in stereotipov o
starosti, staranju in starih ljudeh.

6.
Mandat članov Sveta traja 4 leta. Člani Sveta opravljajo svojo dolžnost neprofesionalno,
ne prejmejo posebnega plačila. Svet sprejme poslovnik o delu.

7.

Organizacijsko tehnična opravila za sestajanje Sveta zagotavlja MOM - Urad za vzgojo in
izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.

8.

Svet o svojem delu poroča županu in Mestnemu svetu MOM z letnim poročilom.
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Sklep začne veljati z dnem izdaje.

Obrazložitev:
Konec 2017 se je Mestni svet MOM na 31. redni seji seznanil in potrdil gradivo Varstvo
starejših v Mestni občini Maribor. Prav tako se je seznanil s Strategijo dolgožive družbe, ki
jo je potrdila Vlada RS v letu 2017. Imenovanje Sveta za starejše je ena izmed nalog, ki
smiselno povzema predloge ukrepov iz navedenih dokumentov.
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