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MESTNA OBČINA MARIBOR 
Svet za starejše 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 

S: http://www.maribor.si 
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0110-2/2022-31 
Datum: 14.12.2022 

*0110-2/2022-31* 
 
 

Z a p i s n i k 
13. redne seje Sveta za starejše, ki je bila dne 6.12.2022 v prostorih MOM  

 
 

Prisotni člani: Metka ROKSANDIĆ, predsednica; Marjan HOLC, 
podpredsednik; Jelka KOLMANIČ; Lilijana ZORKO; Lidija 
BREZNIK; Franc LOBNIK; Franc SLAVINEC; Ingeborg 
KRUNIĆ; Tomaž KŠELA; Marjan PUNGARTNIK 

  
Ostali prisotni: 
 

Ana MANDL, MOM; Mojca KRENČNIK, MOM; 
 

Opravičeno odsotni: 
 

Zmago TURK; Gregor ŽIGON; Alenka ISKRA, podžupanja 
MOM; 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. seje 
3. Pregled dela 2022, odprte zadeve  
4. Vsebine za starejše in Info-fon 65+ v 2023  
5. Razno  

 
Sejo je vodila predsednica Metka Roksandić. 
 
Ad 1) 
Predsednica je ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo 10 od 13 članov Sveta.  
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno.   
 
Predsednica je čestitala članici in članu Sveta za starejše, ki sta postala člana Mestnega sveta. 
Glede na to, da smo dobili novega starega župana, so člani po širši razpravi sprejeli sklep: 
 
Sklep št. 2: 

- Županu napišemo pismo, v katerem se mu zahvalimo za dosedanjo podporo in razu-
mevanje, izpostavimo, kaj smo s skupnimi močmi že naredili ter hkrati izpostavimo 4 
– 5 projektov, ki jih je nujno potrebno rešiti. 

- Pobuda županu, da se pripravi Pravilnik o postopkih ravnanja ob raznih priložnostih 
(npr. ob visokih obletnicah rojstva Mariborčanov ipd.) 

Sklep je bil sprejet soglasno.   
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Ob tem so še predlagali, da se za prostovoljce pripravi sprejem, morda ob dnevu prostovoljstva, in 
se jim zahvali za njihovo delo. 
Izpostavila se je problematika pridobivanja podatkov o jubilantih, zato je bilo predlagano, da se za 
ta namen vključijo MČ in KS, Domovi starejših in Društva upokojencev. 
Ad 2) 
Opravili so pregled realizacije sklepov: 

- Pobuda o izobraževanju starejših se prestavi na čas po nastopu novega župana ali podžu-
panje 

- Prav tako se okrogla miza o vključenosti starejših v kulturo prestavi na leto 2023 
- Demonstracija ortopedskih pripomočkov za gibalno ovirane je bila uspešno izvedena, prav 

tako smo 15.11.2022 imeli predstavitev prijave k osebnemu zdravniku preko aplikacije ZD 
Maribor 

- Pobudi o umestitvi dvigala v stavbo Zobozdravstvenih ambulant in preselitev cepljenja proti 
Covid-19 v pritličje sta pripravljeni in bosta poslani po seji. 

- Poda se pobuda glede spremstva pri prevozu z rešilcem 
 
Popravek zapisnika 12. seje: na 3. strani, drugi odstavek, se črta besedilo: », ki vodi literarno skupino 
DU Center,« 
 
Sklep št. 3:  
Zapisnik 12. seje se potrdi.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3) 
Načrtovane aktivnosti za leto 2023: 

- Okrogla miza o vključenosti starejših v kulturo 
- Okrogla miza o položaju nevladnih organizacij 
- Socialna slika starejših v Mariboru 
- Obeležitev svetovnega dneva starejših 
- Ideja o enotnem portalu za starejše www.starejsi.si  
- Predlog, da se poda predlog, da se ponovno objavljajo podatki o DSP in VD 
- Predlog, da se v proračunu predvidijo sredstva za sofinanciranje letovanja starejših 
- Maribor skozi oči starejšega človeka (urbanizem) 

 
Ad 4) 
Dogovor, da se dežurstvo prostovoljcev z letom 2023 ukine, brezplačna številka 080/22 01 se ohrani 
in prenese na Mestno občino Maribor. Kljub izrednemu trudu za promocijo brezplačne številke 
praktično ni bilo klicev, smiselno pa je, da se številka združi z osebnim svetovanjem. 
 
Sklep št. 4: 
Delo prostovoljcev v okviru info-fona 65+ se preneha s 1.1.2023. Brezplačna številka 080/22 
01 se ohrani in prenese na Mestno občino Maribor. Pogovori se opravljajo v času uradni ur 
info-pisarne za starejše. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep št. 5: 
Potrebno je preverit na spletu, kje vse je objavljena brezplačna številka 080/22 01, ki je bila v 
preteklosti v rabi za druge namene, in se dogovorit za poprave teh strani. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Podana je bila posebna pobuda, da se MOM v prihodnosti prizadeva zagotoviti lokacijo informacijske 
pisarne za starejše v centru mesta, npr. v Rotovžu. 
 
Ad 5) 
Gospod Holc je izpostavil problematiko financiranja Društva Toti DCA, ki se pojavlja z letom 2023. 
Pogodbe o sofinanciranju bodo potekle, novih pa se ne more sklepati pred sprejemom proračuna, 
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zato bo priliv v najboljšem primeru šele maja, junija. Prav tako so se stroški energije enormno 
povečali, letos so bili ti stroški višji za 500 EUR.  
Zato predlaga: 

- Da se za čas nefinanciranja dajo najemnine v mirovanje 
- Da se redne sofinancerje sofinancira po dvanajstinah 
- Subvencioniranje stroškov energije 

 
Sklep št. 6: 
Predlaga se odložitev plačila najemnine, financiranje po dvanajstinah in subvencioniranje 
energije. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
 
 
Pripravila: Metka Roksandić, l.r. 
Ana Mandl, l.r.   predsednica 
 
 
 


