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Z a p i s n i k 
7. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 14.12.2021 v prostorih MOM 

 
 
 
Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Marjan HOLC, 

podpredsednik; Gregor ŽIGON; Franc SLAVINEC; Franc 
LOBNIK; Jelka KOLMANIČ; Lilijana ZORKO; Ingeborg KRUNIĆ; 
Tomaž KŠELA; Lidija BREZNIK; Marjan PUNGARTNIK 

  
Ostali prisotni: 
 

Anka ONIČ, koordinatorka programa Starejši za starejše; 
Nevenka KRČEVSKI ŠKVARČ,  vodja paliative v UKC MB; Ana 
MANDL, MOM; 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Zmago TURK; Mojca KRENČNIK, MOM; Alenka ISKRA, 
podžupanja MOM; 

 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. seje  
3. Dogovor o nadaljevanju info-fona 65+ v letu 2022 
4. Predstavitev projekta »Starejši za starejše« 
5. Razno 

 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica 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) 
Opravili so pregled sklepov 6. seje.  
Glede sklepa št. 3, pobuda za financiranje izdelave kartice za brezplačni prevoz za najšibkejše, je 
Jelka Kolmanič povedala, da bo podala pobudo na seji Mestnega sveta dne 16.12.2021. obenem je 
pojasnila, da po poslovniku MS lahko vsak svetnik poda le 1 pobudo in 1 vprašanje na eni seji.  
Zato so se dogovorili, da dajo županu pobudo za razširitev vožnje znotraj peš cone (sklep št. 4).  Kar 
se tiče pobude za prilagoditev zelenega signala na prehodih za pešce, bodo pobudo podali občinski 
službi, pristojni za te zadeve.  
 
Sklep št. 2:  
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Zapisnik 6. seje se potrdi, sklepi so v realizaciji.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep št. 3:  
Mestna svetnica Jelka Kolmanič poda pobudo na seji Mestnega svet dne 16.12.2021, da 
Mestna občina Maribor subvencionira stroške izdaje brezplačne vozovnice za brezplačni 
prevoz upokojencem in upokojenkam ter ostalim upravičencem nad 65 let, ki prejemajo 
denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek in imajo stalno prebivališče v Mestni občini 
Maribor. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep št. 4: 
Mestna svetnica Jelka Kolmanič poda vprašanje na seji Mestnega svet dne 16.12.2021, kako 
in kdaj se bo uredilo umiritev prometa, zgradilo pločnik in avtobusno postajo pri Domu pod 
Gorco. 
Pobuda za ureditev problematike varnosti starejših iz Doma pod Gorco se hkrati poda 
Varnostnemu sosvetu,  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep št. 5: 
Pristojni službi na MOM se poda pobuda za prilagoditev zelenega signala na prehodih za 
pešce po seznamu in pobudo za ureditev klopi za lokacije Gregorčičeva, Turnerjeva in ob 
sprehajalni poti Pod Gorco. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3) 
Člani Sveta so razpravljali o tem, ali naj info-fon 65+, ki do konca leta 2021 deluje poskusno, deluje 
še naprej ali se ga opusti. V prvem mesecu delovanja, oktobru 2021, je bilo zabeleženih precej 
klicev, v novembru pa so klici znatno upadli, veliko klicev je bilo zaznanih kot pomota.  
V razpravi so sodelovali vsi člani, večinsko mnenje je bilo, da so 3 meseci prekratko obdobje, da bi 
se številka uveljavila. Med klici so bili tudi klici z resno tematiko, predlogi in opozorila na aktualno 
problematiko. Vendar dolgoročno ne bo šlo samo s prostovoljci, želja in potreba je tudi, da se 
svetovanje po telefonu nadgradi z možnostjo osebnega svetovanja, prav tako so bili predlogi, da se 
delovni čas info-fona 65+ zmanjša na 2 uri dnevno. G. Holc je povedal tudi izkušnje iz Toti DCA, kjer 
naletijo na različna vprašanja, npr. kako priti v dom upokojencev, kako si urediti pomoč na domu, 
družabništvo in podobno. v bodoče pa bo tudi veliko vprašanj o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki je bil 
sprejet v Državnem zboru. Tudi ga. Krčevski Škvarč podpira delovanje modrega telefona, predlaga, 
da je treba iskat mrežo za hitre odgovore, kajti v MOM so na voljo različne pomoči, za katere sploh 
ne vemo. 
 
Sklep št. 6: 
Info-fon 65+ se ohrani tudi v letu 2022. G. Holc znotraj  Društva Toti DCA najde prostovoljko 
za 2 uri (osebnega)svetovanja na dan, ostalo pokrijejo prostovoljci Sveta za starejše. Za 
prostovoljko se zagotovi nagrada. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4) 
Predstavitev programa »Starejši za starejše« 
Program je predstavila Anka Onič, koordinatorka programa, ki dela v Društvu upokojencev Limbuš 
– Pekre. Povedala je, da to preprosto pomeni, da starejši pomagajo starejšim. V Sloveniji se ta 
program, ki je bil v začetku projekt, izvaja že 17 let. V tem času je bilo vključenih kar 20.000 
uporabnikov. Program je zelo pomemben predvsem zato, da lahko starejši od 69 let ostanejo doma. 
Tako prostovoljke poskušajo najti osamljene, onemogle in druge, ki potrebujejo pomoč in ne želijo v 
dom upokojencev, ter jih redno obiskujejo oz. po potrebi. Pri tem je pomemben prav pristop, veliko 
empatije in posluha za sočloveka. V DU LImbuš-PEkre deluje tudi skupina za samopomoč preko 
društva Drava. 
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Prostovoljci so vključeni v Prostovoljsko zvezo Slovenije in morajo biti organizirani v okviru društva 
upokojencev ter v reševanju zadev sodelujejo z raznimi ustanovami. Prostovoljci so tudi deležni 
ustrezne priprave, za kar s tečaji poskrbi Zveza Društev upokojencev (ZDUS). Ljudje morajo imeti 
zaupanje v prostovoljce. Skrb za starejše zajema celotno družino. Pri pomoči starejšim so vključene 
skupine patronaže, pomoči na domu, varuh bolnikovih pravic, občinske službe in druge. 
K tem uporabnikom prihajajo tudi osebe za reševanje administrativnih zadev, predvsem iz CSD, 
varuh bolnikovih pravic.  
Pri izvajanju pomoči je zelo pomemben telefon, ko kaj potrebujejo, pokličejo. 
Prostovoljke/-ci se največ srečujejo s tem, kako oskrbovati ljudi po prihodu iz bolnišnice. Za vse je 
treba poskrbeti, patronaža nastopi kot koncesionar šele ko dobi od zdravnika potrditev za nego na 
domu. Zato so laično nego opravljale tudi prostovoljke. 
Program sofinancira ministrstvo in FIHO. 
 
G. Slavinec je povedal, da je v Zgornjepodravsko pokrajinsko zvezo društev upokojencev vključenih  
12 društev upokojencev, od tega jih 6 aktivno izvaja program »Starejši za starejše«, v 1 društvu je v 
mirovanju, v 1 pa tečejo dogovori za pričetek izvajanja tega programa. 
 
Velik problem pa se je pojavil zaradi uredbe o varstvu osebnih podatkov, saj ne morejo pridobiti 
seznama oseb, starejših od 69 let. Mlajši namreč niso upravičeni do vključitve v ta program. 
Predsednica je povedala, da je DU Malečnik poslal pismo, v katerem predlagajo, da svet pomaga 
pri pridobitvi podatkov za namen tega istega projekta. V zvezi s pridobivanjem podatkov je bilo 
pojasnjeno, da v EU in tudi v Sloveniji veljajo posebni predpisi glede varovanja osebnih podatkov in 
da je to treba spoštovati.  Predlog je bil, da se pozanimamo, kako ta problem rešujejo v tujin, kjer se 
tudi izvajajo podobni  programi. DU Malečnik bo poslan pisni odgovor. 
 
Nevenka Krčevski Škvarč je dejala, da je to hvalevreden program in da bi morali več sodelovati s 
patronažno službo, ljudje bi morali vedeti, kaj je možno, da bi lahko sami zahtevali, kar potrebujejo. 
Prav tako je za tiste, ki pridejo iz bolnišnice, včasih potrebna paliativna nega. Za celostno paliativno 
nego imajo mobilni tim v UKC, zato naj se prostovoljci v teh primerih obrnejo nanje. 
 
Predsednica Sveta je poudarila, da želimo priti predvsem do tistih, ki ne znajo priti do pomoči. 
 
Ad 5) 
Razno 
G. Holc je  povedal, da so v Društvu Toti DCA prejeli v najem dodatne prostore na Gorkega 34, in 
da želijo ustanoviti Večgeneracijski center Maribor, ki ga v mestu nimamo. Večgeneracijski center je 
v Mariboru nujno potreben, saj imamo uporabnike. Posebej pomembno je to za desni breg, kjer je 
na voljo znatno manj programov in aktivnosti kot na levem. Tako bi lahko povečali ponudbe tečajev, 
hkrati pa povezali 12 društev, ki nimajo prostorov za to.  
 
Prostori so sicer v katastrofalnem stanju in jih bo treba s prostovoljci temeljito urediti. Opravili so 
primerjavo z drugimi občinami in ugotovili, da se npr. v Hočah, Kungoti in Slivnici prejeli prostore 
popolnoma urejene in pripravljene za uporabo. Pogrešajo podoben odnos občine in prosijo za 
podporo Sveta pri županu MOM. 
 
Sklep št. 7: 
Svet za starejše izreka podporo projektu Večgeneracijski center Maribor. Vsem pristojnim 
pošljemo pismo podpore. Hkrati se apelira na vodstvo MOM, da se v vsaki MČ in vsaki KS 
omogoči ureditev dnevnih centrov aktivnosti.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 


