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Z a p i s n i k 
11. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 7.9.2022 v prostorih MOM  

 
 

Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Marjan HOLC, 
podpredsednik; Lidija BREZNIK; Jelka KOLMANIČ; Lilijana 
ZORKO; Ingeborg KRUNIĆ; Tomaž KŠELA; Zmago TURK; 

  
Ostali prisotni: 
 

Ana MANDL, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: 
 

Alenka ISKRA, podžupanja MOM; Franc LOBNIK; Gregor 
ŽIGON; Franc SLAVINEC; Mojca KRENČNIK, MOM; 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. seje  
3. Obeležitev dneva starejših 1. oktobra: javna tribuna, odprtje pisarne za starejše 
4. Razno  

 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Predsednica je ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 8 od 13 članov Sveta.  
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 2) 
Predsednica je podala poročilo o predstavitvi Poročila o delu starejših v letu 2021 na seji Mestnega 
sveta in dejala, da so poročilo zelo dobro sprejeli. Delu Sveta so dali priznanje s pohvalami, da so 
zelo veliko naredili. 
Lilijana Zorko je podala informacijo, da projekt Prostofer uspešno deluje, vanj je vključenih že 89 
občin. V Mariboru je zelo veliko povpraševanje povpraševanje po prevozih, imamo trenutno 12 
prostovoljnih šoferjev, potrebovali bi ji pa 20. O Prostoferju je bil objavljen članek Tatjane Vrbnjak v 
Večeru. Predstavljen pa bo tudi na Glavnem trgu dne 21.9.2022 v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti.  
Predstavniki Sveta za starejše so uspešno sodelovali tudi na Dnevu odprtih vrat Doma pod Gorco 
11.6.2022. Informirali so udeležence o delu Sveta za starejše, o Info-fonu 65+ in o Prostoferju. 
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Sklep št. 2:  
Zapisnik 10. seje se potrdi.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep št. 3:  
Informacije o Prostoferju se posreduje še UP-orniku in domovom za starejše občane (razen 
Doma Danice Vogrinec). 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3) 
Za obeležitev mednarodnega dneva starejši, 1. oktobra: 

- Slovesna predaja ključa informacijske pisarne za starejše 
Pisarna za osebno svetovanje Info-fona 65+ bo na Slovenski 40 v pritličju. V njej bo 2 uri dnevno 
dežurna Mojca Krenčnik, služila pa bo kot pisarna Sveta za starejše ali za osebno svetovanje ali/in 
za druge potrebe Sveta.   

- 1. oktobra bo Svet  na Trgu svobode organiziral svečanost s programom: 
 Telovadba »Šole zdravja« 
 Ples »Makarena« 
 Slovesna predaja ključa informacijske pisarne predstavnika občine Svetu za starejše 

(ob tem nagovor predstavnika občine) 
 Govor predsednice Sveta za starejše s poudarki na Info-fonu 65+ in dopolnilnim oseb-

nim svetovanjem, na Prostoferju)  
 povabilo na javno tribuno, ki bo 4.10.2022 v Vetrinjskem dvoru 

 
- Na javno tribuno 4.10.2022 ob 10:00 v Vetrinjskem dvoru bi povabili strokovne predavatelje: 

 Dr. Ramovša – splošno o staranju 
 Milan Pavliha – spoštljivo naslavljanje starejših  
 Dr. Zmago Turk – staranje z njegovega vidika in izkušenj  

 
Sklep št. 4: 
Svet potrdi načrtovane aktivnosti ob mednarodnem dnevu starejših. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4) 
Zmago Turk je povedal, da imajo v Oslu v domu upokojencev »demonstracijsko sobo« in predlaga, 
da to dobro prakso povzame tudi Svet za starejše. V tej sobi demonstrirajo uporabo tehničnih 
pripomočkov, kot na primer uporabo bergle, steznika, stome in podobno. V primeru konsenza bi 
lahko pridobil demonstracijske pripomočke brezplačno. 6. oktobra je namreč dan neformalnih 
oskrbovalcev, in meni, da bi bile takšne demonstracije marsikomu dobrodošle. 
Člani Sveta so idejo pozdravili in predlagali, da se pričnejo aktivnosti za realizacijo. Predlog je bil, 
da se to uredi v prostorih MOM. 
 
Razprava je tekla tudi glede prijave k zdravniku izključno preko spleta, ki so jo uvedle 4 ambulante 
ZD Maribor, in ne deluje optimalno oz. so pogoste težave, tudi že ob najmanjši napaki. 
 
Sklep št.5: 
Svet za starejše potrdi aktivnost »demonstracijska soba«. 
Poda se predlog ZD Maribor, da se Svetu za starejše predstavi spletno aplikacijo za prijavo k 
osebnemu zdravniku. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Istočasno so se dogovorili, kdo bo prevzel naloge v organizaciji dogodkov (Kocutar- Jelka Kolmanič; 
Dr. Ramovš – Lidija Breznik; Šola zdravja – Lidija Breznik; Milan Pavliha – Metka Roksandić; ples – 
Metka Roksandić; prostori za demonstracijsko sobo – Lilijana Zorko) 
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Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 
 
 


