
 
 

 
MESTNA OBČINA MARIBOR 

Svet invalidov 
 

     

 
 

         
Na podlagi III. točke Sklepa o imenovanju Sveta invalidov kot  posvetovalnega telesa 

župana Mestne občine Maribor za obdobje 2011 – 2014, št. 03201-26/2009 z dne 
8.12.2011, je Svet invalidov Mestne občine Maribor na 1. dopisni seji, dne 

20.12.2011 sprejel Poslovnik Sveta invalidov Mestne občine Maribor in na 22. redni 
seji dne 16.5.2014 Spremembe in dopolnitve Poslovnika SIMOM 

 
 

 
Poslovnik 

Sveta invalidov Mestne občine Maribor s sprejetimi spremembami - čistopis 
 

 
 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
 

1. člen 
 
Ta poslovnik ureja sestavo, organiziranost, način in postopek dela ter druge zadeve, 
pomembne za delovanje Sveta invalidov, posvetovalnega organa župana Mestne 
občine Maribor za obdobje 2011-2014 (v nadaljevanju: svet). 
 
 

2. člen 
 
Naloge sveta so: 

- opozarjanje in dajanje pobud za urejanje splošne invalidske problematike v 
Mestni občini Maribor, 

- opozarjanje in obveščanje javnosti o aktivnostih in problematiki invalidov v 
Mestni občini Maribor, 

- spremljanje in uresničevanja Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti 
za invalide v Mestni občini Maribor, 

- koordinacija med invalidskimi društvi in mestno upravo za boljše in 
učinkovitejše reševanja problematike invalidov na način, ki jim olajšuje 
dosegljivost organov, ki rešujejo problematiko invalidov, 

- opozarjanje in dajanje pobud za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, 
- aktivna vloga pri preprečevanju nastajanja novih arhitekturnih in 

komunikacijskih ovir ter nefunkcionalnih rešitev pri njihovem načrtovanju in 
izvedbi. 

 
 
II. SESTAVA SVETA 
 
 



3. člen 
 
Svet sestavljajo: 

a) Stalni člani: 
- Predsednik 
- Dva podpredsednika 
- Predstavniki invalidskih društev, humanitarnih organizacij s statusom in 

zvez invalidskih društev, ki delujejo na območju MO 
b) Nestalni člani: 

- Predstavniki strokovnih služb, organizacij in institucij v MOM, ki se 
ukvarjajo z invalidsko problematiko 

- Predstavniki MOM in od župana imenovani posamezniki,  
- Predstavniki dobrodelnih organizacij v MOM in  
- Predstavniki medijev   

 
Sedež sveta je v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1. 
 
Delo sveta je javno. Za obveščanje javnosti o delu sveta skrbita predsednik sveta in 
sekretar sveta v skladu s tem poslovnikom.  
 
Od kandidata za predsednika se zahteva poznavanje invalidske problematike in 
poznavanje delovanja Sveta invalidov. Biti mora moralno in etično neoporečen in 
enakopravno reševati problematiko vseh invalidskih društev, vključenih v svet 
invalidov.   
 

4. člen 
 
Člane sveta lahko predlagajo invalidska društva ali župan. Predlagane člane potrdi 
svet v stari sestavi z glasovanjem. Iz vsakega invalidskega društva, ki delujejo na 
območju MOM, se lahko v svet invalidov imenuje samo po 1 predstavnik, vključno s 
predsednikom in podpredsednikoma. 
Za nestalne člane sveta invalidov se predlaga vključitev predstavnikov:  

- Strokovnih služb MO Maribor, ki so ključnega pomena za invalide  
- Zavoda RS za zaposlovanje, OE Maribor 
- Centra za socialno delo Maribor 
- URI Soča Maribor 
- Dobrodelnih organizacij na območju MOM 
- Medijev 
- Posameznike s področja, pomembnega za delovanje sveta 

 
Predsednika in dva podpredsednika se na predlog invalidskih društev izvoli na 
konstitutivni seji sveta v novi sestavi z glasovanjem. Po konstitutivni seji župan izda 
sklep o imenovanju v Svet invalidov MOM.  
 
Imenovanje v Svetu invalidov preneha s podano pisno odstopno izjavo; lahko se 
zaključi tudi na podlagi predloga Sveta invalidov ali po županovi presoji; zaradi 
prenehanja delovanja invalidske organizacije oz. druge strokovne inštitucije; vzrok so 
lahko tudi  osebni razlogi (zdravstveno stanje ali drug slučaj, ki imenovanemu 
preprečuje delo). V primeru, da se stalni član brez opravičila ne udeleži 3 sklicanih 
sej zapored, svet invalidov predlaga njegovo razrešitev in imenovanje nadomestnega 
člana. 
 



Na izpraznjeno mesto člana ali podpredsednika v Svetu invalidov, predlagatelj 
predstavnika, ki je Svet zapustil, predlaga novega predstavnika.  
 
V primeru, da z mesta predsednika sveta iz kakršnih koli razlogov odstopi 
predsednik, njegovo mesto na predlog sveta in v soglasju z županom zasede eden 
izmed podpredsednikov, ki ga izvolijo stalni člani sveta invalidov. 
 
Svet se s predlogom novega imenovanja seznani v okviru gradiva na prvi redni seji. 
Svet o predlogu glasuje in o izidu glasovanja o nadomestnem članu obvesti župana, 
ki izda sklep o spremembi sklepa o imenovanju, s katerim razreši starega in imenuje 
nadomestnega člana. Sprememba sklepa mora biti izdana v roku 15 dni od potrditve 
novega člana in mora vsebovati obrazložitev.  
 
III. SEJE SVETA 
 

5. člen 
 

Svet deluje na sejah in odloča s sklepi.  
 
Seje so redne, izredne ali slavnostne.  
 
Izredna seja se skliče ob izrednih, nujnih dogodkih in se lahko skliče tudi kot 
korespondenčna seja.  
 
Slavnostna seja se skliče ob svetovnem dnevu invalidov ali drugih svečanih 
dogodkih. 
 

6. člen 
 
Seje se sklicujejo po potrebi. Seje se v juliju in avgustu ne sklicujejo.  
 
Seje sklicuje predsednik sveta. Sklic seje z utemeljitvijo predlaga tudi katerikoli član 
sveta. 
 
Vabila na sejo se pošljejo praviloma najmanj sedem dni pred sejo v elektronski ali v 
fizični obliki, kot se odločijo člani sveta. Vabilu se lahko priloži gradivo k posamezni 
točki.  
 
Za pripravo dnevnega reda seje sveta lahko predsednik na lastno pobudo ali na 
pobudo člana skliče posvet s podpredsednikoma sveta in sekretarjem sveta. Na 
posvet lahko povabi tudi druge stalne člane sveta. 
 
V kolikor želi član sveta ali zunanji sodelavec na dnevni red seje uvrstiti dodatno 
točko, mora to sporočiti sekretarju in predsedniku sveta najmanj 3 dni pred sejo. Za 
spremembo dnevnega reda je potrebno podati utemeljitev ali priložiti gradivo k 
predlagani točki.  
 
Na sejo sveta so lahko povabljeni predstavniki institucij, ki se ukvarjajo s 
problematiko invalidov in posamezniki, ki so kakorkoli povezani z zadevo, ki bo 
obravnavana. O tem odloči predsednik sveta.  
 



Predstavniki javnih občil imajo pravico biti navzoči na sejah sveta in njegovih 
delovnih telesih ter obveščati javnost o njihovem delu. Na seji sveta in njegovih 
delovnih skupin so lahko prisotni tudi občani. 
 
Svet lahko sklene, da bo določena seja ali del seje potekala brez navzočnosti 
javnosti. 

 
7. člen 

 
Sejo sveta vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov. Če so 
vsi zadržani, sejo vodi član, ki ga predlaga predsednik sveta. 
 
Oseba ki vodi sejo sveta, ugotovi prisotnost članov. Svet veljavno odloča, če je na 
seji prisotna več kot polovica vseh stalnih članov sveta. V nasprotnem se seja 
preloži. Sklepčnost seje se ugotavlja na začetku seje, po potrebi pa tudi pred 
glasovanjem k posamezni točki dnevnega reda. Glasovanje se opravi z dvigom rok. 
Glasovalec se lahko opredeli z ZA, PROTI ali VZDRŽAN. Sklep je veljavno sprejet, 
če ZA glasuje večina prisotnih stalnih članov. 
 
Stalni člani lahko za udeležbo in glasovanje na seji pooblastijo namestnika. 
Pooblastilo mora biti napisano na obrazcu sveta invalidov in predloženo predsedniku 
najkasneje do pričetka seje. V primeru predvidene daljše odsotnosti člana se predloži 
enkratno pooblastilo, ki velja za čas trajanja odsotnosti. S pooblastilom pridobi 
nadomestni član vse pravice in dolžnosti stalnega člana. 
 
Obvezni dnevni red vsake redne seje je: 

1. uvod in ugotovitev sklepčnosti  
2. sprejem dnevnega reda 
3. potrditev zapisnika prejšnje seje 
4. pregled realizacije sklepov prejšnje seje 
5. obravnava posameznih točk dnevnega reda 
6. zaključek seje. 

 
Na utemeljen predlog kateregakoli člana se lahko obravnava posamezne točke 
umakne z dnevnega reda ali se zamenja vrstni red obravnavanja točk dnevnega 
reda. O predlogih odloči svet z večino glasov navzočih stalnih članov sveta.  
 
Sklep je veljavno sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih stalnih članov. 
 

8. člen 
 
Predsednik sveta ali oseba, ki sejo v njegovi odsotnosti vodi, skrbi za red na seji. Na 
seji nihče ne sme govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. Govorniku lahko 
seže v besedo le predsedujoči.  
 
Predsedujoči lahko odredi, da se udeleženec, ki krši red na seji, odstrani s seje. 

 
9. člen 

 
O seji sveta invalidov se sestavi zapisnik, ki ga podpiše predsednik sveta oziroma 
oseba, ki je sejo vodila in zapisnikar, ki je praviloma sekretar sveta. 
 



Zapisnik vsebuje navedbo zaporedne številko seje, označbo ali je redna ali izredna 
ali slavnostna seja, čas in kraj, udeležence, navedbo osebe, ki je sejo vodila, sprejet 
dnevni red seje, poročilo o realizaciji oziroma nerealizaciji sklepov prejšnje seje, 
potrditev zapisnika, predloge, o katerih se je glasovalo, imena razpravljalcev, sklepe, 
ki so bile sprejeti, ter izide glasovanja in zaključek seje.  
 
Predlog Zapisnika mora biti pripravljen in poslan članom sveta v roku 10 dni. Člani 
sveta lahko v roku 10 dni od prejema predloga zapisnika, nanj podajo pripombe. O 
podanih pripombah svet razpravlja na seji in jih sprejme ali zavrne. Nato potrdi 
zapisnik z ali brez sprememb. V kolikor sekretar sveta v roku 10 dni na zapisnik ne 
prejme pripomb, se zapisnik potrdi brez razprave. 
 
 

10. člen 
 
Potrjeni zapisniki sveta in njegovih delovnih skupin, vabila in druga gradiva sveta se 
objavijo na spletni strani MOM/invalidi.  
 
 
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA 
 
 

11. člen 
 
Člani sveta imajo naslednje pravice in dolžnosti, določene s tem poslovnikom: 

- sodelovati pri delu in odločanju sveta, 
- v primeru zadržanosti na seji o tem obvestiti sekretarja sveta ali predsednika 

sveta, 
- dajati predloge, mnenja in pripombe k točkam, obravnavanim na seji, 
- predlagati v obravnavo in uvrstitev na dnevni red zadeve iz pristojnosti sveta, 
- pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda postavljati vprašanja in dajati 

pobude, 
- glasovati na seji sveta, 
- spoštovati red na sejah sveta, 
- obvestiti svet o nastopu okoliščin za prenehanje članstva, 
- druge pravice in dolžnosti, določene s tem poslovnikom. 

 
V. DELOVNE SKUPINE SVETA 
 

12. člen 
 
Svet lahko ustanovi delovne skupine, ki delujejo po posameznih področjih, ki so 
opredeljena v Akcijskem načrtu za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni 
občini Maribor. Po potrebi lahko ustanovi tudi komisije ali delovne skupine za druga 
specializirana področja, pomembna za delovanje sveta. 
 
Delovne skupine sveta sestavljajo prostovoljci iz invalidskih društev in iz institucij, ki 
se ukvarjajo s problematiko invalidov. Svet delovno skupino ustanovi s sklepom, v 
katerem opredeli sestavo, naloge in časovno obdobje delovanja.  
 
Delovne skupine svoje delo opravljajo na sejah. O sejah vodijo zapisnik na način, kot 
je določeno za seje sveta. 



 
VI. STROKOVNO DELO ZA SVET 
 

13. člen 
 
Za strokovno – tehnična ter administrativna opravila za svet in njegove delovne 
skupine skrbi organ mestne uprave, pristojen za zadeve invalidov ter sekretar sveta.  
Sekretarja sveta na predlog direktorja mestne uprave imenuje župan. 
 
 
VII. POSTOPEK SPREJEMANJA POSLOVNIKA SVETA 
 

14. člen 
 
Predsednik sveta osnutek poslovnika sveta posreduje vsem članom sveta in mestni 
upravi, ki lahko v 15 dneh po prejemu osnutka podajo svoje pripombe in predloge. 
 
Podane pripombe in predloge se obravnavajo na seji sveta. Svet določi dokončno 
besedilo poslovnika. Poslovnik je veljavno sprejet, ko ga potrdi večina članov sveta. 
 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejmejo na enak način kot ta 
poslovnik. 
 

15. člen 
 
O vprašanjih, ki niso urejena v tem poslovniku, njihova razrešitev pa je nujna za 
nemoteno delo sveta, člani sveta lahko sprejmejo odločitev na seji sveta. 
 
 
VIII. KONČNA DOLOČBA 
 

16. člen 
 

Poslovnik sveta začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani MOM/invalidi. 
 
 
 
 
 
          
 
 
Številka: 00700-21/2011 z dne 19.12.2011 
Številka: 67101-4/2014 z dne 20.5.2014 
 
 


