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Z a p i s n i k 
6. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 24.11.2021 v prostorih MOM  

 
 
 
Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Marjan HOLC, 

podpredsednik; Gregor ŽIGON; Franc SLAVINEC; Franc 
LOBNIK; Jelka KOLMANIČ; Lilijana ZORKO; Zmago TURK; 
Ingeborg KRUNIĆ; Tomaž KŠELA; Lidija BREZNIK;. 

  
Ostali prisotni: 
 

Alenka ISKRA, podžupanja MOM; Ana MANDL, MOM; 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Mojca KRENČNIK, MOM; Marjan PUNGARTNIK 

 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 5. seje, informacije z delovnih sestankov  
3. Pobude in predlogi na področju mobilnosti starejših v Mariboru  
4. Pregled delovanja Info-fona 65+ in načrti za naslednje leto 
5. Razno 

 
 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 11 od 13 članov Sveta. Predlagala 
je spremembo, da se namesto točke Sodelovanje z drugimi organizacijami: UP-ornik na dnevni red 
postavi točka Pobude in predlogi na področju mobilnosti starejših v Mariboru 
 
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, spremenjen dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 2) 
Opravili so pregled realizacije sklepov. Podane so bile tudi informacije o delovnih sestankih. Člani 
so bili zelo aktivni, 30.9.2021 so imeli sestanek glede obeležitve mednarodnega dneva starejših in 
delovanja info-fona, 1. oktobra so zelo uspešno obeležili mednarodni dan starejših, ki je bil zelo 
odmeven, štartali so tudi z Info-fonom 65+. V novembru so analizirali podatke Info-fona za oktober, 
na podlagi dobljenih podatkov so zaprosili podžupana MOM za sestanek glede najbolj pereče 
tematike mobilnosti v Mariboru (stroški izdelava kartice za prevoz upokojencev, razširitev območja 
vožnje Maistra, prekratki intervali za prehod pešcev na nekaterih prehodih, postavitev klopi v 
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središču mesta in ob sprehajalnih poteh). Sestanek so čez 2 dni tudi opravili in je bil zelo 
konstruktiven. 
 
Sklep št. 2: Zapisnik 5. seje se potrdi, sklepi so realizirani. Člani sveta za starejše so se 
seznanili z vsebino delovnih sestankov. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3) 
Na sestanku pri podžupanu so izpostavili 4 predloge za izboljšanje mobilnosti starejših: 
 

1. Plačilo izdelave karte za prevoz v višini 3 EUR za upravičence z najnižjimi dohodki  
Dejstvo je, da imajo tisti s 400 evri socialne pomoči ali s sredstvi do 591 z varstvenim 
dodatkom, še vedno premalo sredstev za preživetje in bodo težko odtrgali še 3 EUR za 
izdelavo karte za brezplačni prevoz. Raje bodo ostajali doma. Če pa bi jim stroške izdelave 
krila občina, pa bi si zanesljivo uredili brezplačno karto, malo večje razdalje več ne bi bile 
problem, bili bi bolj motivirani k aktivnemu življenju in bi bili bolj vključeni. Na ta način bi 
prišli do tistih, ki so izolirani. Za občino bi bil to enkraten strošek, ki ne bi pomenil večje 
obremenitve proračuna, imel pa bi velik učinek. 
 

2. Razširitev cone vožnje brezplačnega avtobusa Maister 
Prejeli smo predloge, da se cona vožnje Maistra razširi, in sicer do UKC Maribor, Fontane 
in Tomšičevega drevoreda. Vozilo Maister ni registrirano za vožnjo izven cone za pešce, 
vendar bodo podali pobudo, da se nabavi drugo električno vozilo, ki bo lahko vozilo v 
širšem območju Maribora (električno vozilo). To bi znatno izboljšalo mobilnost starejših in 
invalidov 
 

3. Uskladitev trajanja zelenega signala na semaforiziranih prehodih za pešce 
Vsi se srečujemo pri prehodu čez Titovo cesto na Partizansko z zelo kratkim intervalom za 
pešce – le 8 s, prečkati pa je treba kar 4 vozne pasove. Ne samo starejši, tudi mlajši tu 
pridejo le do polovice, ko se prižge rdeča. Tudi invalidi in osebe z gibalnimi težavami se 
počutijo ogrožene ob prehajanju tega dela ceste. Podobno stanje je še na nekaterih drugih 
prehodih. Predlagajo, da se to skladi vsaj na toliko, da lahko prečkaš cestišče v zelenem 
času. Seznam pomembnih lokacij, kjer je potrebna uskladitev, se dopolni s strani članov. 
 

4. Postavitev klopi v centru mesta in ob sprehajalnih poteh 
Pripravi se seznam lokacij, kjer je postavitev potrebna, pobuda se pošlje ge. Suzani Fras, 
vodji Urada za komunalo in promet 

 
Sklep št. 3: 
Svet za starejše poda pobudo županu, da Mestna občina Maribor subvencionira stroške 
izdaje brezplačne vozovnice za javni prevoz upokojenkam in upokojencem ter vsem 
starejšim od 65 let, ki prejemajo denarno socialno pomoč oz. varstveni dodatek, in ki imajo 
stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor. Enak predlog predstavimo mestni 
svetnici oz. svetniku, da poda pobudo županu na seji Mestnega sveta MOM. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep št. 4: 
Svet za starejše poda pobudo županu, da se območje brezplačne vožnje z Maistrom znotraj 
peš cone razširi vsaj do UKC Maribor, Fontane, Tomšičevega drevoreda. Glede na to, da 
Maister ni registriran za vožnjo po širšem območju, predlagajo nabavo novega vozila, lahko 
električnega, ki bo za to registriran. Enak predlog predstavimo mestni svetnici oz. svetniku, 
da poda pobudo županu na seji Mestnega sveta MOM. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
 
Sklep št. 5: 
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Svet za starejše pripravi seznam prehodov za pešce, ki so potrebni prilagoditve za daljši 
čas zelenega signala do 10. decembra. Seznam se pošlje ustrezni občinski službi. 
Svet za starejše pripravi do 10. decembra 2021 seznam ulic, cest in sprehajalnih poti z 
označitvijo mest  postavitve klopi. Seznam se pošlje ustrezni občinski službi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Podžupanja MOM je opozorila na potrebo po medsebojnem obveščanju, kaj se glede mobilnosti 
rešuje. Tako bomo prihranili čas in bomo bolj učinkoviti. Nato je podala nekaj informacij. Ponudba 
za izvajanje projekta »Prostofer« je že v hiši, izvajalec bi bil Zlata mreža, ki že deluje v več krajih 
po Sloveniji. Potrebovali bi 2 operativni vozili, eno za levi in eno za desni breg. Projekt bi zajemal 
72 občin, od tega 2 mestni. Vključuje tudi invalide, razen tistih, ki so nepokretni. Pričeli smo tudi s 
pripravo akcijskega načrta za leto 2022, strategija pa bi se pripravila naslednje leto. Predlagala je 
tudi, da se aktivnosti fokusirajo na najranljivejše skupine, da ugotovimo, kateri so tisti programi, ki 
jih ranljive skupine ne dobijo oz. jim manjkajo. Javni razpisi so sicer dovolj dobri, vendar na koncu 
ni dovolj dobrega pregleda, katera področja so dovolj pokrita ali morda katera sploh ne. Na primer, 
UP-ornik se je osredotočil na pomoč najbolj ranljivim skupinam. Zaznal je, da te ljudi sistemska 
pomoč zaobide. Zato apelira na Svet, da poskusi te težave detektirati. 
 
Sledila je širša razprava, v kateri so sodelovali Inge Krunić, Lidija Breznik, Jelka Kolmanič, Gregor 
Žigon, Tomaž Kšela, Franc Lobnik, Franc Slavinec, Metka Roksandić, Marjan Holc in Lilijana 
Zorko. Izpostavili so največje težave, npr. omejen dostop do podatkov o starosti (69 je meja za 
upravičenost) v programu starejši za starejše, na področju demence so bolj izpostavljene 
oddaljene lokacije. Predlagali so vsaj enkrat letno sestanek z izvajalci programov. Za reševanje 
stisk, npr. deložacije in podobno so predlagali ustanovitev pisarne  kot pomoč v podobnih primerih. 
Bilo je tudi razmišljanje o ustanovitvi referata za starejše na občini. Glede ureditve avtobusne 
postaje pred Domom pod Gorco so že prejeli odgovor MOM, da se bo uredila postaja in pločnik, ko 
bodo dokončane načrtovane novogradnje blokov, ki so v teku v bližini Doma. Ni pa informacij ali se 
bo to tudi dejansko zgodilo. Podprli  so uvedbo brezplačnega prevoza  Prostofer za nujne prevoze 
za starejše in gibalno ovirane, ki nimajo druge možnosti, a opozorili na problem prevoza starejših 
na invalidskih vozičkih, ki nimajo in ne bodo imeli te možnosti.  Ugotovili so, da vseh problemov ne 
bo možno rešiti, zato se osredotočajo na najnujnejše in na tiste, ki so realno izvedljive. 
 
Sklep št. 6: 
Svet za starejše daje pobudo za ureditev avtobusne postaje pred Domom za starejše Pod 
Gorco in ureditev pločnikov kot prioriteto za zagotavljanje mobilnosti starejših in njihove 
aktivne vključitve v življenje Maribora.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 7: 
Svet za starejše podpira vzpostavitev programa Prostofer. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 4) 
Analiza delovanja Info-fona 65+ za mesec oktober 2021.  
Info-fon 65+ je zelo dober projekt, ker dobimo vpogled v to, kaj najbolj zanima ali tare starejše, kaj 
v mestu pogrešajo itd. V oktobru 2021 je bilo 57 klicev, bilo pa je tudi veliko klicev izven delovnega 
časa. V novembru se jim je pridružila še 1 prostovoljka, vendar bi za nemoteno delovanje 
potrebovali še 1. Za analizo so se sestali na delovnem sestanku, ker v novembru nenadoma ni bilo 
več klicev oz. jih je bilo zelo malo. Na sestanku so se dogovorili za bolj obširno promocijo 
brezplačne številke. Nagovarjamo tudi tiste, ki poznajo koga starejšega, da mu predajo informacijo 
o delovanju info-fona 65+. Pomembno je sprejeti odločitev, ali gremo v letu 2022 naprej sami 
prostovoljsko naprej za 3 mesece ali bomo preveslali na podjetje, ki je dalo ustno ponudbo, da bi to 
svetovanje tri mesece izvajalo z zaposlenimi brezplačno. 
Marjan Holc je poudaril, da se ta brezplačna številka ne more tako hitro »prijeti«, ampak moramo 
biti vztrajni. Na podlagi izkušenj je predlagal, da se info-fon poveže s Toti DCA, kamor lahko 
pridejo osebe na osebni pogovor h koordinatorju. Torej bi info-fon spremenili v večji projekt. Meni, 



   

4 
 

da je to potrebno peljati naprej, četudi bi pomoč potrebovalo le manjše število ljudi – vsak je 
pomemben.   
 
 
 
Ad 5) 
Predsednica je predlagala, da se zaradi pomanjkanja časa gradivo Poročilo o pripravljenosti na 
staranje obravnava na naslednji seji, ki bo predvidoma 14.12.2021.  
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 
 


