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Z a p i s n i k 
10. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 25.5.2022 v prostorih MOM  

 
 
 

Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Franc LOBNIK; Lidija 
BREZNIK; Jelka KOLMANIČ; Franc SLAVINEC; Marjan 
PUNGARTNIK; Lilijana ZORKO; Ingeborg KRUNIĆ; Tomaž 
KŠELA; Zmago TURK; 

  
Ostali prisotni: 
 

Alenka ISKRA, podžupanja MOM; Darko LORENČIČ, Urad za 
gospodarstvo na MOM; Ana MANDL, MOM; Mojca KRENČNIK, 
MOM; 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Marjan HOLC, podpredsednik; Gregor ŽIGON  

 
 
Sprejet dnevni red: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava problematike društvenih prostorov DU Razvanje- prejeti dopis 
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. seje  
4. Obravnava akcijskega načrta »Starosti prijazen Maribor« 
5. Organizacija okrogle mize na temo pomoči nevladnim organizacijam 
1. Razno 

 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 10 od 13 članov Sveta. Predlagana 
je sprememba dnevnega reda, da se 5. točka obravnava takoj po 1. točki. 
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red s predlagano spremembo se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 2) 
Svet je obravnaval problematiko društvenih prostorov DU Razvanje, ki je kompleksna. V razpravi so 
sodelovali Inge Zorec, Franc Lobnik, Metka Roksandić in podžupanja Alenka Iskra in Jelka Kolmanič. 
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Sklep št. 2: 
Svet za starejše se je seznanil s problematiko Društva upokojencev Razvanje in predlaga, da 
se problematika Društva upokojencev Razvanje rešuje posebej kot specifičen problem 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3) 
 
Sklep št. 3:  
Zapisnik 8. seje se potrdi.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4) 
Svet za starejše je prejel osnutek Akcijskega načrta v pregled. Predsednica je pohvalila načrt, da je 
dobro pripravljen.  
 
Lilijana Zorko je pojasnila, da je Akcijski načrt pomembna podlaga za naše delovanje na področju 
starejših, v pripravi so sodelovale tudi nekatere občinske službe in podale nekaj dopolnitev. 
Dokument pa je poslan v dopolnitev tudi Svetu za starejše. Nato se bo poslal v sprejem Mestnemu 
svetu MOM. 
 
Prisotni so razpravljali o Akcijskem načrtu, v razpravi so sodelovali Metka Roksandić, Alenka Iskra, 
Marjan Pungartnik, Tomaž Kšela, Zmago Turk, Jelka Kolmanič in Franc Lobnik. Prisotni so predlagali 
dopolnitve, med drugim, da se redne naloge ločijo od enkratnih oz. občasnih ter da se ukrepi 
oštevilčijo. Vsekakor pa se lahko Akcijski načrt po potrebi dopolnjuje. 
 
Ad 5) 
Člani Sveta so načrtovali okroglo mizo na temo pomoči nevladnim organizacijam, ki delujejo na 
področju starejših, kot na primer društva upokojencev. Edino smiselno je, da na posvetu sodeluje 
župan. Na prvi možen termin v juniju izvedba ne bo možna zaradi zasedenosti župana, saj sta na 
dnevnem redu 2 seji Mestnega sveta in s tem povezana usklajevanja svetniških skupin in klubov. 
Zavrnili so tudi predlog izvedbe dogodka v septembru, saj gre za mesec, ko so starejši v večini na 
dopustu, tudi župan je zelo zaseden zaradi bližajočih se volitev in drugih obveznosti. V razpravi so 
se dogovorili, da se okrogla miza izvede po lokalnih volitvah, ko bo znano, kdo bo župan nadaljnja 
4 leta. 
 
Seja je bila končana ob 12.15. 
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 
 


