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Z a p i s n i k 
8. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 14.2.2022 v prostorih MOM  

 
 
 

Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Marjan HOLC, 
podpredsednik; Gregor ŽIGON; Franc SLAVINEC; Jelka 
KOLMANIČ; Lilijana ZORKO; Ingeborg KRUNIĆ;  

  
Ostali prisotni: 
 

Boris KRABONJA, UP-ornik; Ana MANDL, MOM; 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Zmago TURK; Mojca KRENČNIK, MOM; Alenka ISKRA, 
podžupanja MOM; Franc LOBNIK; Marjan PUNGARTNIK; 
Tomaž KŠELA; Lidija BREZNIK; Nevenka KRČEVSKI ŠKVARČ,  
vodja paliative v UKC MB; 

 
 
Dnevni red: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Predstavitev društva UP-ornik 
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. seje  
4. Poročilo o delu Sveta za starejše v letu 2021   
5. Program dela za leto 2022 
6. Poročilo o pripravljenosti na staranje 
7. Razno  

 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 7 od 13 članov Sveta. Predlagala je 
spremembo dnevnega reda, da se predstavitev društva UP-ornik prestavi na 2. točko. 
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, spremenjeni dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 2) 
Metka Roksandić je pojasnila, da se bo Svet na vsaki seji seznanil z dejavnostmi 1 nevladne 
organizacije in morda najdemo področja, kjer bi lahko sodelovali. 
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Gospod Krabonja je povedal, da mineva že 6. leto delovanja društva UP-ornik. Organizirani so kot 
humanitarna organizacija in niso davčni zavezanci. Prostore na Zagrebški cesti 22 jim v uporabo 
brezplačno daje podjetje MIKRO-POLO, ki plačuje tudi vse obratovalne stroške. Društvo nudi pomoč 
vsem, ki se obrnejo nanje in se sami ne zmorejo prebiti skozi mesec. Nudijo pomoč v 3 delih:  
 

1. prehranske kartice v znesku 50 EUR, 
2. plačilo položnic. Ti stroški so se sedaj drastično povečali zaradi podražitev ener-

gentov, povišale so se tudi cene hrane za 28% 
3. socialna pomoč - društvo ima delovnega terapevta, prostovoljci v društvu se ukvar-

jajo z raznimi dopisi, izpolnjevanjem formularjev, pomoč pri internetu in tudi reševa-
njem osamljenosti. Mnogi si želijo tudi pogovora, kramljanja, druženja. 

 
 
Največ pomoči iščejo samski upokojenci, upokojenke, ki so ostale same zaradi smrti partnerja. V 
letu 2021 so pomagali 2648 gospodinjstvom z 245.000€ dane pomoči.  Mesečno bi potrebovali 20 – 
30 tisoč EUR, da bi zadostili potrebam. 80% donatorjev so fizične osebe, večje zneske je vedno 
težje dobiti. Trenutno so zelo na tesnem s sredstvi, podporo pa imajo tudi na MOM in so uspešni na 
javnih razpisih.  
 
Predsednica se je zahvalila g. Krabonji za izčrpno predstavitev in poudarila, da vidi veliko skupnih 
točk, kjer bi lahko sodelovali. V razpravi so sodelovali tudi g. Holc, ga. Kolmanič in g. Slavinec. 
 
Ker društvo UP-ornik uporablja prostore na Zagrebški le ob četrtkih, je Boris Krabonja predlagal, da 
lahko uporablja pisarno Svet za starejše za namen osebnega svetovanja v okviru projekta Info-fon 
65+. Ponudba je bila sprejeta, Svet za starejše bo UP-orniku sporočil, kdaj bi se osebno svetovanje 
v prostorih društva na Zagrebški 22 odvijalo. 
Predsednica pa je predlagala sodelovanje UP-ornika in Sveta za starejše pri samem delovanju Info-
fona 65+, kar je tudi bilo sprejeto. 
 
Ad 3) 
Opravili so pregled sklepov 7. seje.  
Glede sklepa št. 3, pobuda za financiranje izdelave kartice za brezplačni prevoz za najšibkejše, sta 
Lilijana Zorko in  Jelka Kolmanič pojasnili, da je v praksi preveč postopkov za realizacijo, zato je bil 
sprejet sklep, da se na nivoju občine z Marpromom dogovorijo, kako bi to izpeljali. 
Ostale pobude, razen podpore večgeneracijskemu centru, smo poslali pisno. Glede 
večgeneracijskega centra je g. Holc pojasnil, da se bo načrtovan center imenoval Večgeneracijski 
center Maribor (VGC Maribor). Meni, da obstaja podpora pri županu in da je to treba urediti, saj se 
mesto stara.   
Glede ureditve postajališča in pločnikov pri Domu pod Gorco je ga. Kolmanič pojasnila, da obstaja 
veliko problemov. Npr. so privatna zemljišča, okoliške ograje in stavbe segajo do ceste. Vendar se 
že dela na projektu, ki bo celovito razrešil ureditev pločnikov in postajališča. 
Prejeli smo tudi dopis DU Malečnik o problematiki dostopa do osebnih podatkov v programu 
»Starejši za starejše«. Na dopis smo tudi pisno odgovorili. 
 
Sklep št. 2:  
Zapisnik 7. seje se potrdi, sklepi so realizirani.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4) 
Predsednica je predlagala, da poročilo o delu Sveta za starejše pripravi Tomaž Kšela, ki je novinar, 
po vzoru poročila Sveta invalidov in v sodelovanju z Ano Mandl, ki mu posreduje vse podatke. 
 
Sklep št. 3: 
Poročilo o delu Sveta za starejše pripravi Tomaž Kšela v sodelovanju z Ano Mandl. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
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Ad 5) 
Predsednica je povedala, da sta se že sestali 2 delovni skupini in sta podali predloge in potrebe. 
Predlagala je, da se sestanejo še ostale delovne skupine in prav tako podajo svoje predloge. Seveda 
pa bomo primerno obeležili tudi mednarodni dan starejših, info-fon 65+ se pelje naprej, začeli bomo 
tudi z osebnim svetovanjem v pisarni.  
Rok za pripravo poročila o delu Sveta za starejše 2021 in Programa dela za leto 2022 je 
15.3.2022. 
 
Ad 6) 
Predsednica je dejala, da je poročilo o staranju dobro gradivo. Predlagala je, da poročilo obravnava 
delovna skupina za zdravje in na podlagi gradiva poda morebitne predloge. Predlaga tudi vodji 
delovne skupine za zdravje, dr Turku, da  povabi župana na sejo skupine, saj je župan prevzel tudi 
področje zdravstva v MO Maribor, in mu predstavi problem dostopa do zdravnika in nezmožnost 
izbire družinskega zdravnika v Mariboru. 
 
Ad 7) 
Razno 
Na vprašanje g. Slavinca glede začetka delovanja Prostoferja je Lilijana Zorko pojasnila, da sta 2 
električna avtomobila za ta projekt že na poti iz Kitajske in bosta parkirana na dvorišču Mestne občine 
Maribor. Projekt bo izvajala Zlata mreža, g. Holc, ki sodeluje z mnogimi prostovoljci, pomaga iskati 
prostovoljce. Če bo vse teklo gladko, bo Prostofer začel delovati v marcu 2022, točnega datuma pa 
ne morejo dati. 
 
Seja je bila končana ob 17.15. 
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 
 


