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Z a p i s n i k 
Konstitutivne seje Sveta za starejše, ki je bila izvedena preko spleta dne 16.11.2020  

od 9:00 do 10:30 
 
 
 
Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, SUS, predsednica; Marjan HOLC, TOTI 

DCA; Tomaž KŠELA; Aco PROSNIK; Marjan PUNGARTNIK; 
Danijela ZIMŠEK KRALJ, Zveza društev za gerontologijo; Jelka 
KOLMANIČ, mestna svetnica MOM in DU Pošta in Telekom 
MB; Franc SLAVINEC, DU MB Tabor; Ingeborg KRUNIĆ, DU 
Razvanje; Gregor ŽIGON, Dom pod Gorco; Lidija BREZNIK, 
varuhinja bolnikovih pravic; Lilijana ZORKO, MOM; 

  
Ostali prisotni: 
 

Ana MANDL, MOM; Mojca KRENČNIK, MOM 
 

 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Kratka predstavitev predsednice in članov Sveta 
3. Obravnava poslovnika in potrditev 
4. Oblikovanje popisa najbolj pereče problematike in predlogi za plan dela 
5. Razno 

 
 
 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica poudarila, da je ustanovitev sveta za starejše rezultat prizadevanj mnogih 
danes prisotnih in da verjame, da bodo skupaj rešili najbolj pereča vprašanja. Zahvala gre prav 
vsem. Zahvalila se je županu, ki je s sklepom potrdil potrebnost sveta kot posvetovalnega organa 
župana v Mariboru in podžupanji Alenki Iskra.   
Seja je bila sklepčna, prisotnih je bilo 12 od 13 članov Sveta. 
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
 
 
Ad 2) 
Vsi člani so se na kratko predstavili. Vsem je skupno, da pri svojem delu in v okolici zaznavajo 
številne težave starejših in so odločeni čim več storiti za izboljšanje življenja starejših. Zato so 
veseli, da se je ustanovil ta Svet, saj ga sestavljajo sami strokovnjaki, ki bodo skupaj lahko naredili 
več.  
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Ad 3) 
Osnutek poslovnika so vsi prejeli po e-pošti. Pisne dopolnitve je podala ga. Breznik, poslovnik je bil 
podrobno pregledan tudi na seji in podanih je bilo nekaj dopolnitev.  
 
Sklep št. 2: Poslovnik z dopolnitvami se sprejme. 
 
Ad 4) 
Člani so nanizali najbolj pereče težave, ki pestijo starejše.  
 

Ga. Roksandić: 
- poudarila, da želimo reševati probleme starejših tam, kjer ti živijo. 
- Predlog, da se oblikuje nabor problemov in načrt dela (npr. v Ljubljani imajo že 2 akcijska 

načrta) 
- Treba je s pomočjo občine pridobit sredstva za odpravo problemov staranja, tudi na 

razpisih 
- Velik problem je dostop do družinskega zdravnika, ker novih zdravnikov ni 
- Prometna infrastruktura – dostop do centra mesta. Predlaga, da se svet informira, kakšna 

bo obsežnost  peš cone in kakšen bo možen dostop do centra mesta z javnimi prevoznimi 
sredstvi. 
Ga. Krunić : 

- Velik problem je zapiranje trgovin, pošt, bankomatov, predvsem za naselja izven mesta, 
starejši nimajo možnosti priti do nakupovalnih centrov, če nimajo svojcev. Predlog, da bi naj 
MOM pri dovoljenjih za gradnjo nakupovalnih centrov pogojevala, da se del zmogljivosti 
razporedi tudi v taka naselja 
G. Pungartnik: 

- predlaga, da si ogledamo urbanistični načrt Maribora in damo svoje predloge 
- Izkazati pozornost starejšim ob večjih obletnicah (npr. 100 – letnici) 
- Pregled izvajanja programov nevladnih organizacij z vidika ovir za starejše 
- Namestit spominske plošče na hišah pesnikov in pisateljev ter ostalih zaslužnih meščanov 
- Varnost starejših – pogoste kraje torbic in gotovine  

Tomaž Kšela: 
- Vgradnja dvigala v večetažnih stavbah 
- Dolgotrajna oskrba (Kaže, da se bo obravnava zakona zopet odložila. Predlaga, da se 

poda predlog županu, da se z mariborskimi poslanci dogovori, da podprejo razpravo o 
zakonu o dolgotrajni oskrbi) 

- Negovalna bolnišnica je v Mariboru nujna 
Marjan Holc: 

- Problematika poslovnih prostorov za nevladni sektor in njihov dolgoročni najem - predlog, 
da Urad za gospodarstvo pripravi strateški načrt, kateri poslovni prostori bi bili dolgoročno 
namenjeni nevladnim organizacijam. 

- Več let že delajo s starostniki in spontano nastaja medgeneracijski center. Sedaj pa 
finančno več ne zmorejo. Predlaga, da se na MS MOM  naslovi pobuda za ustanovitev 
medgeneracijskega centra. Določene podpore in mnenja že imajo, treba pa je finančno 
podpreti nastanek in razvoj. Preučiti tudi možnosti za prijavo za EU sredstva 
Lidija Breznik: 

- Kako pomagati v programu starejši za starejše. Bistvo programa je v tem, da starejši 
prostovoljci obiščejo vse starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem, kako živijo in 
jim poskušajo organizirati pomoč, če jo potrebujejo. Zaradi določil varovanja osebnih 
podatkov prostovoljci več ne dobijo informacij o potencialni uporabnikih, ki so 
izpolnili pogoj starosti za vključitev in novih uporabnikov ne morejo več vključevati, 
kar pomeni, da program nazaduje.  

- Pobuda-vprašanje- ali kako »nagradit« prostovoljno delo V MOM  z različnimi 
spodbudami za prostovoljce (npr. brezplačni tečaji, prevoz, oprostitev  kakšne članarine in 
podobno), to bi jim pomenilo priznanje in hkrati posredno prinašalo materialno nagrado...  
Jelka Kolmanič:  

- Dolgotrajna oskrba 
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- Kapacitete domov za starejše.  
- Pomoč na domu (kadrovska in finančna stiska). Če bi povečali število zaposlitev, bi pomoč 

postala bolj dostopna 
- Negovalno bolnišnico bomo kmalu dočakali na Pohorju 

Gregor Žigon: 
- Stiske starejših 
- Pobolnišnično okrevanje (v domovih se čaka na posteljo, v vmesnem času starostnik nima 

kam) 
- Glede prevozov je dobra praksa v Sežani, kjer izvajajo program Sopotnik 
- Varnost starostnikov (na Pekrski cesti ni pločnikov)  
- tudi ni avtobusne povezave do doma starostnikov 

Aco Prosnik: 
- Ugotavlja, da imamo veliko predlogov  
- Predlaga, da damo poudarek na tisto, kar zmoremo 

 
Dodatno se predlaga, da tisti, ki zaradi pomanjkanja časa niso prišli na vrsto in tudi ostali pošljejo 
predloge sekretarki po e pošti ana.mandl@maribor.si . Rok je 14 dni, torej do vključno 30.11.2020. 
 
 
Ad 5) 
Ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
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