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Z a p i s n i k 
5. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 15.9.2021 v prostorih MOM  

 
 
 
Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Franc LOBNIK Marjan 

PUNGARTNIK; Jelka KOLMANIČ; Lilijana ZORKO; Zmago 
TURK; Ingeborg KRUNIĆ; Tomaž KŠELA; Lidija BREZNIK;. 

  
Ostali prisotni: 
 

Ana MANDL, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: 
 

Marjan HOLC, podpredsednik; 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 4. seje  
3. Pobuda NIJZ - sodelovanje pri skrbi za duševno zdravje starejših 
4. Obeležitev dneva starejših, 1. oktobra 
5. Razno 

 
 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica podala informacijo, da je Daniela Zimšek Kralj podala izstopno izjavo. 
Nato je ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 9 od 13 članov Sveta.  
 
Sklep št. 1: 
Člani sveta so se seznanili z izstopom ge. Zimšek Kralj iz Sveta za starejše. Seja je 
sklepčna, dnevni red se potrdi. 
 
 
Ad 2) 
Opravili so pregled realizacije sklepov. Člani so se seznanili članstvom delovnih skupin, 
Treba je še izpopolnit članstvo s predstavnikom MOM v tistih skupinah, v katere MOM še ni 
imenovala predstavnika. 
Podan je bil predlog, da se v okviru delovnih skupin ugotovi stanje na določenih področjih in nato 
pripravi program ukrepov, da se približamo starejšim bolj prijaznemu mestu. 
Dogovorili so se, da bodo do konca leta 2021 pripravili programe, saj določene zadeve že 
obstajajo in jih je treba zbrati, kot je npr. NIJZ, ki je že imel nekaj predlogov ukrepov, eden od 
ukrepov je tudi zagotovitev avtobusne postaje pred vsemi domovi za upokojence, prav tako so v 
društvih upokojencev sekcije, ki so zelo aktivne. V razpravi je bilo predlagano tudi, da se lahko 
podatke pridobi tudi iz projekta Starejši za starejše, kulturnih skupin in drugje. 
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Sklep št. 2: Zapisnik 4. seje se potrdi. 
 
Sklep št. 3: Svet za starejše izraža zadovoljstvo ob uvedbi brezplačnega prevoza za osebe, 
starejše od 65 let in upokojence ter imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide in se 
zahvaljuje županu MOM za sodelovanje v dogovorih o tej ugodnosti.  
 
Ad 3) 
 
Obravnavali so pobudo NIJZ vsem županom v Sloveniji za sodelovanje pri skrbi za duševno 
zdravje starejših. Predlagana je bila izvedba dogodkov kot so Dan odprtih vrat, dogodka »Sejem 
dolgožive družbe« in podobno. Ker je Svet za starejše sredi priprav na obeležitev mednarodnega 
dneva starejših in priprave info točke, so se dogovorili, da bodo izvedli Dan odprtih vrat in 
predstavili dejavnosti v bližnji prihodnosti.  
 
 
Ad 4) 
 
Predsednica je seznanila člane Sveta, da je bil izveden sestanek s podžupanjo in predstavnicama 
PR službe in protokola glede izvedbe obeležitve mednarodnega dneva starejših. PR Mestne 
občine Maribor so vključili, ker načrtujejo nekaj dni pred dogodkom sklic tiskovne konference o 
mednarodnem dnevu starejših, na kateri bodo podali informacijo o dogajanju ob obeležitvi dneva 
starejših, naznanili pa bodo tudi začetek delovanja brezplačne info številke. Ob podpori 
podžupanje je odobreno financiranje 3-mesečnega poskusnega delovanja iz proračunske postavke 
za delovanje Sveta za starejše. Telefon bi deloval 4 ure, vsak delovnik od 9. – 13. Prostovoljce, ki 
bi dajali informacije preko tega telefona, zagotovi Svet za starejše, 1 prostovoljec bi bil na voljo 2 
uri na izbrani dan, lahko 1x ali 2x na teden. Za prostovoljce bi izvedli kratko usposabljanje oz 
posvet ali informiranje o tem, kako komunicirati. 
 
Ker lahko brezplačno številko dobi samo pravna oseba, je dogovorjeno, da bi bila poskusna info 
točka pri Društvu TOTI DCA, za izvedbo se sklene dogovor oz. pogodba med Mestno občino 
Maribor in Društvom TOTI DCA. 
 
Pozvani so vsi člani, da javijo, ali želijo biti prostovoljci. Najprej potrebujemo prostovoljce na stojnici 
ob mednarodnem dnevu starejših, od 9. – 12. Nato pa potrebujemo tudi prostovoljce za delo na 
info točki. 
Teme: zdravstvo, pokojninska zakonodaja, zdravstveno zavarovanje... 
 
Sklep št. 4: 
S 1. oktobrom 2021 začne delovati 3-mesečno poskusno obdobje info točke za starejše od 
65 let. V ta namen se zagotovi vso potrebno gradivo v okviru razpoložljivih sredstev. 
 
Ad 5) 
Ni bilo razprave. 
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 


