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

ki je bila 21. 9. 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; Martin 

BENKO, MD Sožitje MB; Leon PILINGER, MD CIV MB; 
Aleksander TRNJAR, Društvo ledvičnih bolnikov Lilija Maribor; 
Danica PADEŽNIK, MD SS MB; 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; Milena ŠIMEK, Inkont MB; 
 

Prisotni nestalni člani: Lilijana ZORKO, MOM; Nataša KOCJANČIČ, MOM; Metod 
DOLINŠEK, RK MB;  
 

Ostali prisotni: 
 

Anja KOTNIK, tolmačka; Anja REŠETA, SONČEK – MDCP; g. 
MUŽERLIN, MD DIM; Ana MANDL, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: Alenka GAJŠT, DŠIS; Nataša MAUKO ZIMŠEK, DŠIS; Alfred 
LASETZKY, DPP; Franc KAUČIČ, Invalidsko društvo ILCO 
Maribor; Gordana KOLESARIČ, MOM; Dragana LUJIĆ, MB 
knjižnica; Mojca KRENČNIK, MOM; Vasja CIMERMAN, DVI 
MB; 

 
Dnevni red: 
 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov 10. seje in potrditev zapisnika  
3. Obravnava predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in podaja predlogov (morebitne pisne 

predloge poslati do 10.9.2020 po e-pošti) 
4. Predlog dopolnitve Poslovnika Sveta invalidov MOM glede izvedbe dopisne seje v nujnih 

primerih 
5. Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta invalidov MOM in še načrtovanih do konca leta 2020: 

- Športne igre invalidov Maribora 
- Glasilo Svet invalidov  
- Sodelovanje na kariernem sejmu 
- Kulturni večer invalidov 

6. Razno 
 
 
Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Seja je bila sklepčna, prisotnih je bilo 12 od 19 stalnih članov Sveta.  
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Sklep št. 1 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 2 Pregled realizacije sklepov 10. seje in potrditev zapisnika  
Na zapisnik 10. seje ni bilo pripomb, sledil je pregled realizacije sklepov. K sklepu št. 2 je Ana 
Mandl podala Poročilo o delovanju ambulante URI Soča v Mariboru: 
Pozanimala sem se pri ge. Plavšič, ki sicer ne dela več na Uri Soča, a me je napotila na go. Misja 
Ireno iz Ljubljane. Ta mi je povedala, da ambulanta v Mariboru ponovno deluje, in sicer ob četrtkih, 
oz. se sproti usklajuje glede na povpraševanje in prisotnost zdravnika. Naročanje poteka pri ge. 
Misja na tel. 01/47 58 330. Pregledi se opravljajo predvsem za proteze in za triaže za osebe po 
amputaciji, oz. prvi pregled po nesreči. 
 
Sklep št. 2 
Zapisnik 10. seje se potrdi. Sklepi so realizirani. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Ad. 3 Obravnava predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in podaja predlogov 
Pisne pripombe ali predloga na predlog zakona ni bilo. Predsednica DS za zakonodajo Nataša 
Mauko Zimšek je podala skrajšan pregled Zakona.  
Lilijana Zorko je povedala, da so na sestanku Skupnosti občin Slovenije obravnavali predlog 
Zakona in bodo pripravili vprašanja. Predlagala je, da se vsak osredotoči na del, ki ga zanima in ga 
najbolj pozna, in na ta del poda predloge ali pripombe. Tudi za občino je več stvari predpisanih, a 
ni nikjer jasno zapisano, kaj in kako. Na splošno je zakon postavljen pravilno, a je treba povedat, 
da ni iskrenega pogovora o tem, kdo nosi stroške in koliko.  
Metod Dolinšek, RK Maribor, je dejal, da je predlog zelo institucionaliziran, velika pomanjkljivost pa 
je, da ni sistema, ki bi povezoval ljudi. Na RK imajo namreč izkušnje, da ljudje potrebujejo nek 
vmesni člen, nek klicni center, ki bi vse povezoval in imel razvito mrežo za pomoč. Ne sme pa to 
biti zgolj prostovoljsko delo. 
Milan Kotnik je povedal, da se bo udeležil okrogle mize Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 
na to temo. O tem bo podal poročilo. 
 
Sklep št. 3 
Skliče se razširjen sestanek DS za zakonodajo, sestanka pa se udeležijo vsi zainteresirani 
predstavniki društev in članov SIMOM, na katerem se pripravi stališče in predlogi o Zakonu 
o dolgotrajni oskrbi.  
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 4 Predlog dopolnitve Poslovnika Sveta invalidov MOM glede izvedbe dopisne seje v 
nujnih primerih 
Vedno pogosteje se nam dogajajo izredne razmere ali nujna potreba po dopisnih sejah tudi v 
SIMOM, kar bi omogočili z dopolnitvijo Poslovnika SIMOM, ki bi omogočil sklic dopisne seje 
SIMOM. V skladu s 15. členom Poslovnika je bil sprejet: 
 
Sklep št. 4: 
Svet invalidov sprejme sklep, da se v nujnih ali izrednih situacijah lahko izvede tudi dopisna 
seja Sveta invalidov. Sklep se evidentira v čistopis Poslovnika. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 5 Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta invalidov MOM in še načrtovanih do konca leta 
2020 
 
Predsednik Milan Kotnik je podal kratka poročila in načrtovane aktivnosti do konca leta. Letos smo 
izvedli Športno-rekreativno srečanje na Fontani in Dan mobilnosti invalidov. Oba dogodka sta 
potekala v znamenju korona ukrepov, udeležba je bila v mejah predpisov. Dan mobilnosti invalidov 
je bil prav tako dobro izpeljan, na Trgu svobode smo predstavili mobilnost društev in priklopno kolo 
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za invalidski voziček in električni priklop za invalidski voziček. Na Slomškovem trgu je potekala 
akcija »Pridem takoj«, parkirali smo 5 vozičkov na navadnih parkirnih mestih z napisi kot so Pridem 
takoj, in s tem osveščali kršitelje, ki parkirajo na invalidskih parkirnih mestih.  Zelo pomembna 
akcija je bil tudi sprehod z evidentiranjem arhitekturnih ovir, ki se ga je udeležil tudi podžupan 
Medved in je bil dobro opisan tudi v članku v Večeru. Ob tem je DS za dostopnost posredovala 
pobudo Marpromu za povečanje voznih redov na avtobusnih postajah.  
 
Do konca leta načrtujemo še Športne igre invalidov, na katere ste se že prijavili, Glasilo Svet 
invalidov, rok prijave je bil 20.9.2020, a se izjemoma lahko prijavite še danes, ker je bil ta dan 
nedelja, sodelovanje na kariernem sejmu, ki bo letos potekal virtualno, Kulturni večer invalidov, ki 
je načrtovan 11.11.2020 v Lutkovnem gledališču Maribor. Načrtujemo tudi posvet o osebni 
asistenci, za katerega še nimamo določenega termina, ker se bomo prilagodili ge. Dular iz MDDSZ 

 
Gospod Benko je opozoril, da bo potrebno tudi glede organizacije kulturnega večera upoštevati 
ukrepe za varovanje zdravja in bo morda potrebno omejiti število nastopajočih in število gledalcev. 
Kar se tiče Zakona o osebni asistenci, pa se pripravljajo korenite spremembe. Dodal je, da predlogi 
MD Sožitje MB niso bili upoštevani, a se je izkazalo, da so še kako upravičeni. 
 
Ad. 5 Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila končana ob 9.30. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

predsednik Sveta invalidov MOM 
 
 


