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Z a p i s n i k 
12. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 27.10.2022 v prostorih MOM  

 
 

Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Marjan HOLC, 
podpredsednik; Jelka KOLMANIČ; Lilijana ZORKO; Franc 
LOBNIK; Gregor ŽIGON; Franc SLAVINEC; Ingeborg KRUNIĆ; 
Tomaž KŠELA; Zmago TURK; Marjan PUNGARTNIK 

  
Ostali prisotni: 
 

Alenka ISKRA, podžupanja MOM; Ana MANDL, MOM; Mojca 
KRENČNIK, MOM; 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Lidija BREZNIK;  

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. seje  
3. Izobraževanje starejših 
4. Otvoritev in delovanje demonstracijske sobe  
5. Info-fon 65+ v letu 2023 
6. Odprte načrtovane zadeve – predlogi skupin: - socialna slika starejših v Mariboru, - izvajanje 

patronažne službe 1x tedensko v pisarni 
7. Razno  

 
 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Predsednica je ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 11 od 13 članov Sveta.  
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.   
 
Ad 2) 
Sklepi so realizirani, Mojca Krenčnik je podala informacijo o obiskanosti informacijske pisarne za 
starejše; zabeležena sta povprečno 2 klica dnevno, 2 do 3 obiski na teden in enako poslanih vprašanj 
po e-pošti. Vprašanja se vsebinsko nanašajo na oskrbovana stanovanja, ki bi naj bila sedaj na voljo, 
na draginjski dodatek, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, skratka trenutno aktualna vprašanja. Pa 
tudi mestne službe se zanimajo, kaj imamo in kaj nudimo.  
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Ob tem je glede oskrbovanih stanovanj gospod Žigon opozoril, da je potrebno paziti, ker se zadnje 
čase odpirajo oskrbovana stanovanja, ki nimajo socialnih vsebin in zdravstvene oskrbe; to je 
področje, ki ga mora regulirat država. V razpravi so še dejali, da so oskrbovana stanovanja po 
zakonu tista stanovanja, ki vključujejo prisotnost socialne delavke in zdravstvene oskrbe. 
 
Sklep št. 2:  
Zapisnik 11. seje se potrdi.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3) 
Lilijana Zorko je povedala, da MO Maribor potrjuje letni program izobraževanja, ne posebej starejših, 
ampak odraslih. Društvo Univerza za 3. življenjsko obdobje in Andragoški zavod sta vključeni v 
financiranje pri nas, Mariborska knjižnica pa ni posebej financirana za to področje. Izobraževalni 
dopolnilni programi na področju socialnega varstva bodo v bodoče samostojna točka za bolj 
kvalitetno financiranje.  
Podžupanja Alenka Iskra je dodatno pojasnila, da so v vodstvu MOM na podlagi sestankov, prišli do 
dogovora, da bi bilo potrebno način financiranja izobraževanja starejših bolj učinkovito rešit, saj je 
financiranje sedaj razpršeno, ciljanih razpisov za to pomembno področje pa ni. Zato upajo, da bodo 
tudi na podlagi nove Strategije za socialno področje programi izobraževanja starejših bolje podprti. 
 
Gospa Zdenka Pašić, direktorica Univerze za tretje življenjsko obdobje (U3žo) je predstavila njihovo 
ustanovo, ki je bila ustanovljena leta 2020, brezplačno jim prostore nudi Doba. Izvajajo 16 različnih 
programov, za izobraževanja imajo 15 mentorjev, polovica je članov. Vsi programi so plačljivi, a zgolj 
za materialne stroške. Člani delajo prostovoljno, ostale je potrebno plačat. Nekateri programi so tako 
zanimivi, da jih izvajajo v več skupinah. Namen njihovega delovanja je dopolnitev izobraževalnih 
možnosti za starejše, za tisto, kar ob sedanjih ponudnikih ni zagotovljeno. V načrtu imajo cilj, v to 
učenje vpeljati raziskovalno učenje, to je, da v skupinah tudi sami učenci prispevajo s svojim znanjem 
in izkušnjami. Eden od ciljev je tudi večje povezovanje z mladimi in ozaveščanje. Želijo dolgoročno 
delovanje in več sofinanciranja, prav tako pa preko programa Erasmus+ povezovanje s tujimi 
institucijami. Jožica Gamse iz U3žo je povedala, da pri njih obravnavajo tudi vidik duševnega 
zdravja. V okviru izobraževanja dela na terenu in izvaja delavnice za bolj kvalitetno življenje v 
starosti, za sprejemanje starosti in kako se spoprijeti s težavami. 
 
V Mariborski knjižnici imajo drugačno izhodišče. Ne morejo nuditi vsega brezplačno, imajo študijske 
krožke, mesečna srečanja, z različnih področij. Imajo programe s prijavnico, uporabljajo več različnih 
prostorov, tudi občinske prostore na Slovenski 40. Problem je ta, da ne dosegajo starejših iz 
revnejših okolij. Mentorska ura jih stane 19 EUR, stroški se nato razdelijo na število udeležencev. 
Skupine, ki se formirajo, ostanejo, dokler želijo delat. Glede sredstev – 1x letno se lahko prijavijo na 
razpis v okviru Ljubljanske univerze. 
 
Andragoški zavod Maribor je najstarejša ustanova, ki se ukvarja z izobraževanjem starejših. Izvajajo 
podobne programe izobraževanja kot U3žo in Mariborska knjižnica, le da še nekaj več. Enkrat 
tedensko imajo srečanja za starejše, najpogosteje računalniške tečaje, tudi zeliščarski, branje in 
drugo. Lahko pa izvajajo tudi kratke tečaje, na primer, kako uporabiti digitalno potrdilo, razne 
delavnice za seznanjanje z novostmi. Pri starejših upoštevajo, da večina ne zna dobro uporabljat 
računalnika.  
Delujejo in sodelujejo tudi mednarodno, posneli so npr. 60 kratkih filmčkov, npr. o tem, kako si 
rezervirat karto in podobno. v Krakovu so si tudi ogledali dobre prakse, izvajali so tudi izmenjave 
starejših. Kandidirajo na razpisih ministrstva, kjer vsako leto pridobijo 3000 EUR. Odločili so se za 
prijavo samo digitalnih platform (npr. e-naročanje, spletna banka …). So lokalni koordinator za vse 
izvajalce v mestu. Njihove tržne dejavnosti obsegajo 60-urne tečaje jezikov in drugih tem. Tu je 
namen tudi druženje in povezovanje, preprečevanje izključenosti. Cena teh tečajev je ok. 180 EUR, 
za kar udeleženci prejmejo več mesecev aktivnosti. Imajo tudi zeleni znak kakovosti POKI. 
 
Dr. Zmago Turk je povedal, da imajo znotraj Univerze v Mariboru Združenje upokojenih učiteljev, in 
da se trudijo upokojene učitelje angažirati znotraj različnih dejavnosti na fakultetah. Članom 
združenja se omogoča dostop do vseh baz podatkov, tudi mednarodnih. Znotraj mednarodnega 
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povezovanja se vidi, kako so tudi starejši zmožni najbolj zahtevnih projektov, ukvarjajo se namreč s 
skrajnimi raziskovalnimi ponudbami. 
Marjan Holc iz društva Toti DCA je povedal, da niso izobraževalna ustanova, zato se lahko prijavljajo 
samo na razpise za sofinanciranje socialnih programov, ki jih nudijo brezplačno. Pri njih so vsi 
prostovoljci, ki prejmejo samo povrnjene potne stroške. Njihova posebnost je, da lahko nudijo veliko 
prostočasnih programov, ker imajo na voljo ustrezne prostore. 
 
Marjan Pungartnik, ki vodi literarno skupino DU Center, je dodal, da so nastavili izobraževalni 
program glede pisanja. Imajo tedenski program, ki je brezplačen in sprejmejo vsakogar, vključujejo 
tudi osebe s posebnimi potrebami. 
  
Ob zaključku te točke se je predsednica Sveta zahvalila vsem predstaviteljem izobraževalnih vsebin 
in ugotovila, da je izobraževalnih možnosti za starejše v bistvu več kot je bilo razvidno v 
predstavitvah. Predvsem je imela v mislih aktivnosti dnevnega centra aktivnosti in meni, da bi morala 
vsaka MČ in KS imeti Dnevni center aktivnosti. Podžupanja je povedala, da je bil z naše strani to 
eden izmed ciljev v strategiji, ki se pripravlja. Lilijana Zorko pa bo poskrbela, da bo vključeno. 
 
Predsednica Metka Roksandić se je zahvalila podžupanji Alenki Iskra za njeno prizadevanje in 
podporo starejšim v Mariboru. 
 
V razpravi so člani povedali, da smo lahko zadovoljni, ker smo prejeli toliko informacij, ker se veliko 
dogaja, za kar sploh ne vemo. Poudarili pa so pomen Dnevnih centrov aktivnosti, ker ti vključujejo 
socialno noto in so dosegljivi tudi tistim, ki nimajo sredstev za plačljiva izobraževanja. 
 
Podani so bili koristni predlogi: 

- Potrebujemo enoten portal za potrebe starejših - vse informacije o ponudnikih izobraževanj 
in drugih programov za starejše je treba zbrati na enem mestu 

 
Sklep št. 3:  
Svet za starejše poda pobudo in mnenje, da se objavi enoten razpis za izobraževanje starejših 
z enakimi pogoji za vse. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 
Ad 4) 
Lilijana Zorko je podala informacijo, da je 28.10.2022 načrtovan sestanek z Diafitom glede 
demonstracije pravilne uporabe tehničnih pripomočkov in da bo kasneje znano več podrobnosti.  
 
Ad 5) 
Marjan Holc je podal informacije o statistiki info-fona 65+ v letu 2022. Toti DCA je izvajal tudi 
promocijo in predstavitev tega projekta.  
Predlog je bil, da se o načinu nadaljevanja projekta v letu 2023 dogovorimo na naslednji seji v 
začetku decembra 2022. 
 
Ad 6) 
Načrtovane zadeve: 

- Predstavitev spletne aplikacije Zdravstvenega doma Maribor za prijavo na zdravniški pregled 
bo predvidoma 15. novembra  

- Predlog je bil tudi, da se v začetku decembra organizira okrogla miza o vključenosti starejših 
v kulturno dogajanje v Mariboru v sodelovanju z Zvezo kulturnih organizacij.  

Ad 7) 
- Inge Krunić je opozorila, da DU Razvanje še vedno ni prejelo odgovora na dopis v zvezi s 

problematiko lastništva društvenih prostorov. Potrebno je napisati odgovor na to problema-
tiko. 

- Predstavljen je bil problem oseb, ki jih peljejo v bolnišnico z rešilcem. Reševalec ne dovoli 
spremljevalca v vozilu, nato vozijo osebo po oddelkih, RTG ali podobno, svojci pa niso ob-
veščeni, kje je njihov sorodnik, ali kaj potrebuje, tudi če ostane v bolnišnici ipd.  
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- Prav tako je problem zobozdravnik v ZD, ki je v zgornjem nadstropju, 30 stopnic. Starejša 
oseba zelo težko pride po tolikih stopnicah. Ko si na vrsti, pa je lahko potrebno še slikanje 
zob, ki je v pritličju, nato zopet nazaj… 

- V ZD je cepljenje proti Covidu umeščeno v zadnje, 5. nadstropje, v dvigalu se lahko pelje 
samo ena oseba glede na pisno navodilo; vse to pomeni oviro za starejše, zato predlog za 
preselitev cepljenja za boljšo dostopnost v pritličje zgradbe. 

 
Sklep št. 4: 
Svet za starejše poda pobudo ZD in županu MOM, da se nujno vgradi dvigalo v zgradbo 
zobnih ambulant ob Dravi  oz. da se omogoči uporabo obstoječega dvigala v sosednji zgradbi  
v ZD in s tem polno dostopnost tudi starejšim ljudem.  
Cepljenje proti covid-19 naj se preseli v pritličje zaradi boljše dostopnosti za starejše. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep št.5: 
Svet za starejše poda pobudo, da se kolesarski promet na starem mostu ponovno uredi na 
cestišču, in ne na pločniku, saj zaradi preozkega pločnika ni omogočena varna hoja, še 
posebej za gibalno ali drugače ovirane osebe. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić, l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 
 
 


