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Z a p i s n i k 
4. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 18.6.2021 v prostorih MOM  

 
 
 
Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Marjan HOLC, 

podpredsednik; Marjan PUNGARTNIK; Jelka KOLMANIČ; 
Franc SLAVINEC; Lilijana ZORKO; Zmago TURK; Ingeborg 
KRUNIĆ; Tomaž KŠELA. 

  
Ostali prisotni: 
 

Alenka ISKRA, podžupanja MOM; Ana MANDL; Mojca 
KRENČNIK 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Lidija BREZNIK; Gregor ŽIGON; Franc LOBNIK.  

 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. seje  
3. Imenovanje delovnih skupin  
4. Sodelovanje na konferenci o demenci 
5. Razno  

 
 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 9 od 14 članov Sveta.  
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
 
 
Ad 2) 
Lilijana Zorko je povedala, da ji podatkov od ZZZS o številu ljudi v Mariboru, starejših od 65 let, ki 
imajo izbranega osebnega zdravnika  (splošni, pediater, ginekolog, zobozdravnik) – sklep št. 5 
prejšnjega zapisnika – od ZD Maribor ni uspelo pridobiti. Dogovorili so se, da se je treba obrniti na 
državo, na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 
Sklep št. 2: Zapisnik 3. seje se potrdi. 
 
Ad 3) 
Seznam članov delovnih skupin je že kar popolnjen. Opredeliti je treba vsebine in naloge. 
Dogovorili so se, da se za vsako področje vključi enega člana z občine, o imenih se dogovorijo na 
občini. Za dopolnitev skupin s člani MOM je treba poslati formalen poziv in predlagati člane. 
Predlagali so tudi predsednice/predsednike skupin: 
DS za mobilnost – Metka Roksandić 
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DS za sobivanje in bivanje v domovih za starejše – Jelka Kolmanič 
DS za aktivno življenje – Inge Krunić 
DS za zakonodajo – Metka Roksandić 
DS za zdravje – Zmago Turk  
DS za ozaveščanje, informiranje in stike z mediji – Tomaž Kšela 
DS za pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem – Lidija Breznik 
 
Dobro bi bilo, da g. Turk pridobi v članstvo delovne skupine za zdravje zdravnika ali medicinsko 
sestro.  
Člani DS za pomoč osebam z demenco in svojcem pa bi lahko bili tudi ga. Pajk, predsednica 
društva Spominčica, in Vesna Avgustinčič iz projektne pisarne MO Maribor, namesto predlaganega 
zdravnika Eriha Tetičkoviča pa bo zaradi zdravja treba poiskati drugega člana.  
G. Holc meni, da je glede demence potrebno njihovo sodelovanje v DS za aktivno življenje - kako 
aktivno življenje vpliva na poslabšanje ali počasnejše napredovanje demence. Težave so s 
pomanjkanjem prostovoljcev, zato predlaga vključitev prostovoljcev preko INFOPEKE. 
 
Metka Roksandić bo za vse skupine pripravila smernice iz Priročnika Starosti prijazno mesto 
(prevod iz WHO priročnika), za DS za demenco pa morda Lidija Breznik pripravi nek koncept. 
 
Sklep št. 3: Potrdijo se vodje in člani delovnih skupin iz Sveta za starejše. 
 
 
Ad 4) 
 
Podžupanja ga. Iskra je seznanila svet, da je bila MO Maribor seznanjena s predvideno konferenco 
o demenci in oskrbi starejših od 23. – 25. septembra 2021 v Radencih. MO je bila povabljena k 
sodelovanju, tudi morda s predstavitvijo kakšnega projekta. Potrebno je izbrati predstavnika na 
konferenci in temo, ki bi jo predstavil.  
Ga. Zorko je predlagala projekt Integrirana oskrba doma, ki se izvaja v  Domu Danice Vogrinec in 
bi bil Drago Perger primeren za predstavitev. Podžupanja je izpostavila tudi, da socialno 
gerontologijo vodi ga. Gorjupova, projekt, da se pripravi starostnika na to, da lahko čim dlje ostane 
doma. V razpravi so izpostavili, da je potrebno doreči tudi vlogo lokalne skupnosti, problem pa je 
tudi čas med tem, ko oseba potrebuje pomoč, in trenutkom, ko jo prejme. Centri za pomoč na 
domu imajo limitiran čas pomoči, ker se trošijo javna sredstva. Morda je tu rešitev negovalna 
bolnišnica. 
 
Sklep št. 4: Izbere se predstavnika na konferenci in temo, ki jo bo predstavil. 
 
Ad 5) 
Predsednica je opozorila na prijazno in dostojno naslavljanje starejših – treba je paziti, kako jih 
naslavljamo, ker napačno lahko pomeni starizem (npr. starostniki, oskrbovanci, stari ljudje). Stroka 
pravi, da je pravilno reči starejši ali starejši ljudje. O tem bo med drugim govora na letošnjem 
Festivalu za 3. življenjsko obdobje. 
 
Mednarodni dan starejših 1. oktober 2021 bo Svet za starejše obeležil s postavitvijo info točke na 
Glavnem trgu, kjer bo ta dan delovala informacijska pisarna. Za to je potrebno pripraviti material, ki 
predstavlja Svet za starejše MO Maribor. 
 
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 
 
 


