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Z A P I S N I K 
10. seje Sveta invalidov Mestne občine Maribor, 

ki je bila 22. 6. 2020 ob 9:00  
v Dvorani generala Rudolfa Maistra Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor 

 
 
Prisotni stalni člani: Milan KOTNIK, Društvo Dom invalidskih društev MB; Vasja 

CIMERMAN, DVI MB; Alenka GAJŠT, DŠIS; Leon PILINGER, 
MDCIV MB; Aleksander TRNJAR, Društvo ledvičnih bolnikov 
Lilija Maribor; Ernestina SAVSKI, DGNP MB; Lidija ŠESTAK 
ZORIČ, SONČEK-MDCP; Slavica JAUŠOVEC, ZMSS; Mirko 
TOPOLOVEC, Društvo diabetikov Maribor; Franc BEDRAČ, 
Društvo ILCO MB namesto Franc KAUČIČ; Metka OSET, 
DBMKP;  
 

Prisotni nestalni člani: Lilijana ZORKO, MOM;  
 

Ostali prisotni: 
 

Mojca KRENČNIK, MOM; Marija KOSER, tolmačka; Ana 
MANDL, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: Helena KUJUNDŽIČ LUKAČEK, podžupanja MOM; Martin 
BENKO, MD Sožitje MB; Alfred LASETZKY, DPP;Franc 
KAUČIČ, Invalidsko društvo ILCO Maribor; Danica PADEŽNIK, 
MD SS MB; Štefan MURAUS, ŠDI;  Gordana KOLESARIČ, 
MOM; Dragana LUJIĆ, MB knjižnica; Nataša KOCJANČIČ, 
MOM 

 
Dnevni red: 
 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. seje  
3. Potrditev Pravilnika o športnih igrah invalidov Maribora  
4. Aktivnosti Sveta invalidov MOM do konca leta 2020: 

- Športno-rekreativno srečanje invalidov 
- Dan mobilnosti invalidov 
- Športne igre invalidov Maribora 
- Glasilo Svet invalidov  
- Sodelovanje na kariernem sejmu 
- Kulturni večer invalidov 

5. Razno 
 
 
Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Seja je bila sklepčna, prisotnih je bilo 11 od 19 stalnih članov Sveta.  
 
Sklep št. 1 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
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Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 2 Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. seje ter potrditev zapisnika 
slavnostne seje 
Na zapisnik 9. seje ni bilo pripomb, sledil je pregled realizacije sklepov. Predsednik Kotnik je 
povedal, da so s podžupanjo go. Heleno Kujundžić Lukaček vzpostavili dobro sodelovanje in ob 
tem poročal o vsebini sestanka vodstva SIMOM s podžupanjo, ki je bil 17.6.2020. 
 
Sklep št. 2 
Zapisnik 9. seje se potrdi. Glede izvajanja občasnih zdravniških pregledov v URI Soča 
Maribor se v sodelovanju z direktorico območne enote go. Jasmino Plavšić pripravi 
poročilo, ali se pregledi izvajajo ali ne. Ostali sklepi so realizirani. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Ad. 3 Potrditev Pravilnika o Športnih igrah invalidov Maribora 
Vasja Cimerman je na kratko pojasnil nastanek Pravilnika in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri 
pripravi. 
 
Sklep št. 3 
Pravilnik se potrdi. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad 4 Aktivnosti Sveta invalidov do konca leta 2020 

- Športno-rekreativno srečanje invalidov 
Potekalo bo 28.8.2020 na Fontani, poziv za sodelovanje je že bil poslan vsem društvom. 
Vabljeni k čim večji udeležbi. 
- Dan mobilnosti invalidov 
Potekal bo 16.9.2020, program smo že oddali, možne so še dopolnitve. Vabimo k čim večjemu 
sodelovanju 
- Športne igre invalidov Maribora 
Letos bodo potekale malo drugače, in sicer v 3 delih, od 23.9. – 25.9.2020. Razpis za prijavo 
je bil poslan vsem društvom. Prejeli smo tudi vprašanje invalidov iz Savinjske doline, ali lahko 
tudi oni sodelujejo na športnih igrah invalidov Maribora. Glede na Pravilnik športnih iger 
invalidov je bil odgovor, da to zaenkrat ni mogoče, dobrodošli pa so kot opazovalci in gostje.  
- Glasilo Svet invalidov  
Tudi letos načrtujemo izdajo glasila. Vabljeni, da že sedaj pripravite prispevke, ki jih bomo 
sprejemali do sredine septembra. Poziv bo poslan v mesecu juliju. 
- Sodelovanje na kariernem sejmu 
Letos bo karierni sejem potekal virtualno, predsednik Kotnik je na kratko povzel predstavitev 
platforme sejma, ki so jo podali izvajalci. Sekretarka pošlje zapis predstavitve v vednost vsem 
članom SIMOM. Vabljeni k sodelovanju! 
- Kulturni večer invalidov 
Zaradi ukrepov varovanja zdravja letos ne bo možno izvesti kulturnega večera invalidov v 
Kazinski dvorani, kot vedno doslej. Predlagana je bila lokacija Lutkovnega gledališča Maribor, 
ki sprejme več gledalcev in je možno zagotoviti zadostno medsebojno razdaljo. Sekretarka se 
dogovori z go. Križanič in sporoči dogovorjeno lokacijo in termin kulturnega večera invalidov.  

 
Ad. 5 Razno 
 
Lilijana Zorko se je opravičila, da so tako pozni z rezultati razpisa za sofinanciranje socialnih 
programov, ker so nastale tehnične težave. 
Slavica Jaušovec je podala informacijo glede medicinskih pripomočkov za inkontinenco, in sicer je 
v začetku leta 2020 prejela informacijo, da je ZZZS ponovno spremenil Pravilnik o medicinskih 
pripomočkih (ki smo ga v letu 2017 s skupnimi močmi uspeli izboljšati). Delovna skupina za zdravje 
se zahvaljuje Svetu invalidov, da je ponovno podprl našo pobudo. S tem smo dosegli, da stanje 
oseb s srednjo inkontinenco ostaja enako, celo z izboljšanjem + 2 plenici za najtežje oblike 



   

3 
 

inkontinence. Tudi za srednjo inkontinenco so dodali hlačke. Vse novosti stopijo v veljavo z dnem 
1.6.2020. 
 
 
Seja je bila končana ob 10. uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

predsednik Sveta invalidov MOM 
 
 
 


