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Z a p i s n i k 
9. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 14.4.2022 v prostorih MOM  

 
 
 

Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Franc LOBNIK; Gregor 
ŽIGON; Lidija BREZNIK; Jelka KOLMANIČ; Lilijana ZORKO; 
Ingeborg KRUNIĆ; Tomaž KŠELA; Zmago TURK; 

  
Ostali prisotni: 
 

Alenka ISKRA, podžupanja MOM; Bojana SEČNJAK, UKC MB; 
Ana MANDL, MOM; Mojca KRENČNIK, MOM; 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Marjan HOLC, podpredsednik; Marjan PUNGARTNIK; Franc 
SLAVINEC;  

 
 
Dnevni red: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. seje  
3. Potrditev poročila o delu Sveta za starejše v letu 2021   
4. Program dela za leto 2022 
5. Razno 

 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Uvodoma je predsednica ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 9 od 13 članov Sveta.  
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 2) 
Pri pregledu realizacije sklepov 8. seje so ugotovili, da še ni realizirana pobuda subvencije 3 EUR 
za izdelavo brezplačne kartice Slovenija za starejše z najnižjimi dohodki, prav tako je še 
nerealizirana pobuda za pridobitev prostorov za osebno svetovanje v okviru info-fona in nadgradnja 
info-fona osebno svetovanje. 
 
Ker nismo ažurno obveščeni o poteku reševanja nekaterih pobud, je bil predlog podžupanje, da se 
vse pobude pošljejo županu, saj v županstvu nato predajo pobude v reševanje pristojnemu uradu 
oz. službi. 
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Nato je podžupanja podala informacijo, da se je na MOM pripravil Akcijski načrt »Starejšim prijazen 
Maribor«, ki je v usklajevanju z vsemi uradi in službami MOM. Nato bo Akcijski načrt predan Svetu 
za starejše v dopolnitev in potrditev, predvidoma maja. Nato predvidevajo, da bi bil posredovan 
Mestnemu svetu v potrditev. Kasneje se načrtuje tudi priprava Strategije, ki pa bo skupna za 
področje celotne sociale, kamor sodi Svet za starejše. 
 
Podžupanja je še povedala, da MOM kupuje prostore na Studencih za 2 nova vrtca in za 
medgeneracijski center. 
 
V razpravi so povedali, da sta 2 električni vozili za Prostofer že na MOM in je v teku registracija. 
Potrebujemo še prostovoljce, in sicer bi jih potrebovali 20, a jih še nimamo niti 10. Iskanje 
prostovoljcev poteka preko Društva Toti DCA in preko društev upokojencev, a ne kaže dobro, saj je 
pri večini društev starostna struktura članov v povprečju 70 let. 
Dogovor: V sodelovanju s službo za stike z javnostjo bomo pospešeno oglaševali projekt in zaprosili 
za pomoč pri iskanju prostovoljcev. 
  
Sklep št. 2:  
Zapisnik 8. seje se potrdi.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3) 
Poročilo o delu Sveta za starejše v letu 2021 je pripravil Tomaž Kšela. Poročilo je bilo posredovano 
vsem članom in vabljenim na sejo. 
 
Tomaž Kšela je predstavil poročilo. Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Jelka Kolmanič, Franc 
Lobnik, Metka Roksandić, Zmago Turk. Člani Sveta so se mu zahvalili za poročilo ga pohvalili, saj 
poročilo podaja statistične podatke za Maribor, ki so pomembni in so v celoti zajete vse aktivnosti, 
ki se izvajajo za starejše, in kaže, da občina vendarle namenja sredstva za starejše. Dopolnitev ni 
bilo, razen nekaj lektorskih popravkov, kot so dodani linki na medijske objave in podobno. 
 
Sklep št. 3: 
Poročilo o delu Sveta za starejše se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4) 
Predlagani program dela za leto 2022 je dopolnil le Marjan Pungartnik z nekaj točkami s področja 
kulture, in g. Holc z dopolnitvijo točke za informacijsko pisarno za starejše. Glede na to, da je 
podžupanja povedala, da se na MOM pripravlja Akcijski načrt, je bila dilema, ali predlagan program 
dela Sveta za leto 2022 potrditi ali počakati na Akcijski načrt. Lilijana Zorko je nato podrobno 
predstavila, na kakšen način je bil pripravljen Akcijski načrt in da je bolj poudarek na povezanosti in 
sodelovanju vseh uradov in služb MOM, vsekakor pa bo Svetu za starejše predan v dopolnitev in 
potrditev.  
 
Program dela za leto 2022 vsebuje veliko dobrih predlogov, ki jih vseh ne bo možno realizirat v teh 
preostalih mesecih leta 2022. Zato so se odločili v program za leto 2022 umestiti naslednje točke: 
 

1. Maj 2022 – Okrogla miza z županom o problematiki društev in tem, 
kako društvom pomagati 

2. Socialna slika starejših v Mariboru 
3. Posvet o vlogi kulturnih društev pri kreiranju življenja starejših na po-

dročju kulture 
4. Pobuda, da MOM razpiše nekaj kadrovskih štipendij za deficitarne 

zdravstvene in negovalne poklice za starejše  
5. Okoli mednarodnega dneva starejših – Javna tribuna v Narodnem 

domu za vse generacije 
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6. Nadgradnja info-fona z možnostjo osebnega stika in pridobitev prosto-
rov za osebno svetovanje 

 
 
Sklep št. 4: 
Program dela za leto 2022 se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 5) 
Gregor Žigon je povedal, da imajo v Domu pod Gorco vsako leto Dan odprtih vrat, ki ga v času 
korone sicer ni bilo, a letos bo, in sicer 11.6.2022. To bo velik dogodek, ki je medijsko dobro pokrit, 
sodelujejo s prisotnostjo na stojnicah razna društva, npr. Hospic, medičarji in drugi. Sodelovala bosta 
Helena Blagne in Matjaž Jaušnik, na voljo bo tudi hrana in pijača. Dogodek ima dobrodelno noto, 
saj bo izkupiček od prodaje šel Društvu UP-ornik. Predlagal je, da sodeluje tudi Svet za starejše. 
 
 Člani so se dogovorili, da bodo sodelovali na dogodku. Za ta namen se pripravi gradivo za 
promocijo, izvajalo se bo tudi osebno svetovanje v okviru info-fona. 
 
 
Seja je bila končana ob 10.15. 
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 


