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

ki je bila 4. 12. 2020 ob 11:00 prek spletnega programa MS Teams 
 
 
Prisotni stalni člani: Milan KOTNIK, Društvo Dom invalidskih društev MB; Leon 

PILINGER, MD CIV MB; Danica PADEŽNIK, MD SS MB; 
Alenka GAJŠT, DŠIS; Ernestina SAVSKI, DGNP MB; Lidija 
ŠESTAK ZORIČ, SONČEK-MDCP; Slavica JAUŠOVEC, 
ZMSS; Mirko TOPOLOVEC, Društvo diabetikov Maribor; Marta 
TURK namesto Milena ŠIMEK, Inkont MB; Drago KOPRČINA, 
Združenje 91;  
 

Prisotni nestalni člani: Lilijana ZORKO, MOM; Nataša KOCJANČIČ, MOM; Gordana 
KOLESARIČ, MOM; Dragana LUJIĆ, MB knjižnica; Marinka 
DAJČER, CSD; 
 

Ostali prisotni: 
 

Helena KUJUNDŽIČ LUKAČEK, podžupanja MOM; Anja 
REŠETA, SONČEK – MDCP; Ana MANDL, MOM; Mojca 
KRENČNIK, MOM; Gregor GRAČNER, ZŠIS-SPK; Žiga 
KOBAŠEVIČ, ZŠIS-SPK;  
 

Opravičeno odsotni: Alfred LASETZKY, DPP; Aleksander TRNJAR, Društvo 
ledvičnih bolnikov Lilija Maribor; Martin BENKO, MD Sožitje 
MB; Metka OSET, DBMKP; 

 
Dnevni red: 
 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. seje  
3. Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru 
4. Ustanovitev komisije za ugotavljanje izjem pri vstopu v peš cono  
5. Pobuda Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor za zagotovitev določenega deleža 

prilagojenih stanovanj na razpisih JMSS 
6. Predlog za pismo podpore g. Bukovcu – v obravnavi na delovnem sodišču v zadevi »dodatek 

za pomoč in postrežbo« 
7. Poročilo o športnem dnevu invalidov in Dnevu mobilnosti invalidov 
8. Šport v Mariboru – vključevanje invalidov v šport in ustanavljanje konzorcija  
9. Razno 
 
 
Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse navzoče na prvi seji prek spleta. Povedal je, da je umrl član 
Sveta  g. Franc Kaučič, prav tako podpredsednica Društva ILCO MB Suzana Gaube. Po minuti 
molka je predsednik izrazil sožalje članom društva ILCO. V nadaljevanju seje je bilo ugotovljeno, 
da je seja sklepčna, prisotnih je bilo 10 od trenutnih 18 stalnih članov Sveta. Tudi podžupanja 
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Helena Kujundžič Lukaček je vse lepo pozdravila in pozdravlja, da Svet invalidov deluje naprej na 
daljavo. Opozorila je na resnost situacije in na spoštovanje ukrepov. Ob prihajajočem letu je vsem 
zaželela uspešno skupno delo pri uresničevanju ciljev. 
 
Sklep št. 1 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 2 Pregled realizacije sklepov 11. seje in potrditev zapisnika  
Na zapisnik 11. seje ni bilo pripomb, sledil je pregled realizacije sklepov.  
 
Sklep št. 2 
Zapisnik 11. seje se potrdi. Sklepi so realizirani. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 3 Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru 
Medijem je bila posredovana Izjava za javnost, predsednik je povedal, da je imel intervju za Radio 
Maribor ob Mednarodnem dnevu invalidov. Vabimo tudi k ogledu člankov na Maribor24 in na 
mariborinfo.  
 
Ad. 4 Ustanovitev komisije za ugotavljanje izjem pri vstopu v peš cono 
Z vabilom so člani Sveta prejeli tudi zapisnik sestanka DS za dostopnost v ožji sestavi, na katerem 
so bili predlagani člani komisije. Brez razprave je bil sprejet 
 
Sklep št. 3 
Za člane komisije se predlaga: Alenko Gajšt, DŠIS, Milana Kotnika, DGNP, Alfreda 
Lasetzkyga, DPP, Martina Benka, MD Sožitje in podžupana Sama Petra Medveda ter Ano 
Mandl kot zapisničarko. Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
 
Ad. 5 Pobuda Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor za zagotovitev določenega 
deleža prilagojenih stanovanj na razpisih JMSS za invalide  
Predsednik Milan Kotnik je dejal, da je za leto 2020 že objavljen javni razpis. Pobudo bomo podali  
in spremljali ter se sestali s predstavniki JMSS ter izmenjali stališča in poiskali skupne rešitve za 
zagotovitev določenega deleža prilagojenih stanovanj na razpisih JMSS ustrezno prilagojene za 
invalide. 
 
Sklep št. 4: 
Svet invalidov sprejme sklep, da se poda pobuda na JMSS MB, da je ob vsakoletnem 
javnem razpisu Mariborskega stanovanjskega sklada potrebno zagotoviti določen delež 
razpisanih stanovanj, ki bodo ustrezno opremljena brez arhitektonskih in senzornih ovir ter 
ustrezno opremljena s pripomočki na podlagi trenutno veljavne zakonodaje za osebe z 
invalidnostjo. Po podani pobudi se pozove predstavnika Stanovanjskega sklada na skupen 
sestanek z DS za dostopnost o možnostih prilagoditve javnega razpisa v določenem delu 
tudi za invalide. Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
 
Ad. 6 Predlog za pismo podpore g. Bukovcu – v obravnavi na delovnem sodišču v zadevi 
»dodatek za pomoč in postrežbo« 
Lilijana Zorko je pojasnila pobudo. Na osnovi dopisa ni videti, da so gospodu Bukovcu kršene 
pravice, bolj ga moti sistemska ureditev. Želi, da vsi invalidi prejmejo dodatek za pomoč in 
postrežbo. Za spremembo zakona pa so drugi postopki. 
Drago Koprčina se je pridružil mnenju ge. Zorko in dodal, da se kot Svet invalidov ne moremo 
vključiti v nobeno sodno zadevo. Takšne zadeve je treba nasloviti na NSIOS ali druge podobne 
naslove. Strinjal se je tudi g. Kotnik. Strinjala se je tudi podžupanja in spomnila, da so se z 
vodstvom SIMOM dogovorili, da tudi župan po potrebi podpre pobude Sveta invalidov. 
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Sklep št. 5: 
Kadar gre za pobude na sistemski ravni, te pobude obravnava Delovna skupina za 
zakonodajo in na podlagi njihovega predloga Svet invalidov to pobudo potrdi. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 7 Poročilo o Športnem dnevu invalidov in o Dnevu mobilnosti invalidov 
Poročila so bila poslana kot gradivo ob vabilu na sejo. Alenka Gajšt je na kratko podala aktivnosti 
na Dnevu mobilnosti invalidov, ki smo jih izvedli v septembru 2020 v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti. 
 
Sklep št. 6: 
Poročilo o Športnih igrah invalidov in poročilo o Dnevu mobilnosti invalidov se potrdita. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
  
Ad. 8 Šport v Mariboru – vključevanje invalidov v šport in ustanavljanje konzorcija  
Predsednik Kotnik pove, da je bil novembra 2020 invalidskim društvom poslan daljši dopis Društva 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor, ki je prevzelo odgovornost za skupno vključevanje in 
povezovanja športa invalidov in hkrati v dopisu delno že odgovorili na zastavljena vprašanje pri 
predhodnih pogovorih ter obrazložil, da pomagata Gregor Gračner in Žiga Kobaševič pri pripravah 
in ustanavljanju konzorcija, s katerim bomo združena invalidska društva bolj uspešna na razpisih 
MOM za šport. MOM bo namreč v naslednjem letu pričela s 3-letnim razpisom za šport, kar bo v 
primeru neuspeha otežilo delo društev za daljše obdobje. Kar nekaj vprašanj pa se bo vsekakor 
pojavilo tudi pri pripravah na ustanavljanje konzorcija in pri delu v prvem letu delovanja, kar pa 
upamo, da bomo ustrezno sproti reševali. 
 
Vprašanja članov: 
Alenka Gajšt: V Društvu študentov invalidov smo prejeli dopis in se strinjamo z ustanovitvijo 
konzorcija. Pričakovali pa smo nek vzorec pogodbe, da vemo, kaj pridobimo in kaj 
prispevamo. 
Odg. Kotnik: Osnovni cilj smo zastavili, da približamo šport invalidom in omogočimo lažje 
sodelovanje na razpisih za šport. V preteklosti so imela mnoga društva težave pri uspešnosti 
prijav. Zdaj bi združili skupine, ki same ne morejo kandidirat. Tisti, ki pa lahko samostojno 
kandidirajo, imajo vso pravico samostojno kandidirati. Pogodbo bomo poslali v najkrajšem možnem 
času po pisnem odgovoru posameznega društva, da se namerava pridružiti konzorciju.  
Danica Padežnik: Se strinjam z Alenko Gajšt in z ustanovitvijo konzorcija. Me pa zanima 
glede naših športov, ki so specifični za slepe, in bi lahko sodelovali le z 1 panogo. Kaj mi 
pridobimo, če se vključimo v konzorcij? 
Odgovor g. Kotnik: Na to vprašanje težje odgovorim takoj, konzorcij bo vsekakor moral upoštevati 
specifične skupine invalidov. Bistvena vloga konzorcija je v povezovanju in skupni prijavi na razpis. 
V slogi je moč. Dejstvo pa je, da je npr. za leto 2020 ostalo nepodeljenih kar 10.000 EUR sredstev 
za šport invalidov. Konzorcij bi tudi zmanjšal administrativno breme in hkrati s povezovanjem 
ponudil možnosti za večji izkoristek planiranih sredstev namenjenih za šport invalidov, Imeli bi 
večjo moč tudi pri pripravi strategije in hkratnem opozarjanju na specifičnosti športa invalidov, kar 
smo v preteklosti že uspešno skomunicirali in uspeli s spremembami takratnega pravilnika in s tem 
omogočili pogoje, ki so upoštevali to specifiko ob pripravi letnega programa športa in pri prijavi na 
razpis. 
Alenka Gajšt: Ugodnosti ste našteli in se strinjamo. Kaj pa obveznosti – ali je potrebno 
zagotoviti določeno število vadečih, finančni prispevek?  
Odg. Kotnik: Ena od obveznosti je najprej posredovati podatke o vadbenih skupinah in najmanjše 
skupno število vadečih, kar je pogoj omenjen v javnem razpisu, da se bo konzorcij (enaki pogoji so 
tudi za društva, ki se bodo samostojno prijavljala) sploh lahko prijavil na javni razpis, seveda bo 
tudi obveznost poročanja, kar pa zadeva zagotavljanje strokovnih delavcev, bo ta obveznost 
plačila odvisna od odobrenih sredstev za določen program športa invalidov in bo medsebojno 
porazdeljena. Pogodba se pripravlja skupaj z ZŠIS-SPK. Več bosta povedala g. Gračner in g. 
Kobaševič. Glede stroškov smo prepričani, da če bo prijava uspešna, bodo prispela tudi sredstva 
za vadbo, za strokovnega delavca ter stroške delovanja konzorcija. Trenutno ne morem povedati 
glede stroškov za društvo, bodo pa tisti, ki bodo nastali, manjši kot če bi morali samostojno narediti 
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celotni postopek od priprav, prijave na javni razpis, do izvajanja in poročil. Če pa bodo nastali 
specifični stroški, smo g. Zariču, vodji Urada za Šport, že pojasnili (npr. kot za gluhe tolmači). Takih 
primerov še niso imeli. Slepi pa potrebujejo spremljevalce, in tudi to je specifika, ki jo je potrebno 
izpostaviti. 
 
Gregor Gračner, podpredsednik ZŠIS-PKS in vodja programa Postani športnik. Milan Kotnik je že 
veliko povedal o konzorciju. V Ljubljani konzorcij deluje že cca. 10 let. Daje veliko plusov, dejstvo 
pa je, da je treba bolj organizirano vključevati invalide v športne aktivnosti. V vključevanje invalidov 
na mariborskem koncu se vključujemo, ker želimo tukaj napraviti še večjo zgodbo o uspehu kot v 
Ljubljani. Na ZŠIS-SPK pričakujejo v aprilu 2021 razpis za EU sredstva, ki bi v veliki meri olajšala 
izvajanje organizirane vadbe v konzorciju. Kar se tiče slepih, v konzorciju lahko organizirajo vadbo 
vseh športov, tudi specifičnih panog, kot so npr. showdown. V Ljubljani izvajajo kar 35 različnih 
programov. Kar se tiče osnutka konzorcijske pogodbe, takoj po našem sestanku se prične 
sestavljanje konzorcija in priprava pogodbe. Konzorcij mora biti ustanovljen do konca leta 2020, da 
se bo lahko prijavil na razpis MOM, ki ga je omenil g. Kotnik in bo 3- leten. Pogoj za prijavo na 
razpis je namreč najmanj 2 leti delovanja. 
 
Kratek povzetek pogodbe je podal Žiga Kobaševič, ZŠIS-PKS, strokovni sodelavec na Zvezi. 
Konzorcijska pogodba vsebuje dolžnosti in koristi za člane. Glede športa slepih je dejal, da vseh 
športov ni mogoče vključit, za showdown pa npr. ni ovir. Lahko vključijo showdown in prejmejo 
sredstva, namenjena za ta šport. Konzorcij temelji na sodelovanju, vsak mora ocenit, kaj lahko 
konzorciju da, in kaj lahko od njega dobi. Ko boste imeli pripravljeno, kaj želite priključiti konzorciju, 
bomo to storili. Mora pa biti hitro, ker mora biti vse pripravljeno v roku 14 dni. 
Lidija Šestak Zorič: V Sončku združujemo najtežje invalide, ki si zelo želijo sodelovati v 
športu, na primer boccia. Sami jih v društvu nismo zmožni zagnat, ker to terja veliko 
podpore in pomoči, spremljevalcev. Od konzorcija pričakujemo odgovore na te posebnosti, 
da bodo lahko vključili tudi najtežje invalide. Zato komaj čakam, da se konzorcij ustanovi. 
Milan Kotnik se je zahvalil za podporo. Eden od ciljev je, da se poveča šport različnih starostnih 
skupin. V preteklosti se je prav SIMOM uspešno pogajal o pogojih vadbe za invalide. Na primer 
zmanjšali smo vadbene skupine in število tednov vadbe. V bodoče bo ta naloga na konzorciju – da 
bo zaznaval potrebe članov in jih posredoval Uradu za šport. Hkrati pa ima konzorcij možnost 
prijave tudi na kakšen razpis širše v Sloveniji ali celo mednarodno. Do današnjega dne so prejeli 
že 3 potrditve vključitve v konzorcij. Zato poziva tudi vse predstavnike društev, da jim čim prej 
pisno sporočijo o svoji nameri vključitve v konzorcij. 
 
Sklep št. 7: 
Svet invalidov Mestne občine Maribor podpira ustanovitev konzorcija z Društvom gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor kot nosilnim partnerjem. Prosimo vsa društva, da pisno 
sporočijo svojo namero, da se priključijo v konzorcij, najkasneje do 14.12.2020. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 9 Razno 
Milan Kotnik je podal informacijo, da je invalidski WC na Pokopališču Dobrava že končan in dan v 
uporabo. Odpira se na evroključ.  
 
Pozval je vsa društva k podaji poročila o realizaciji akcijskega načrta za leto 2020 do 20.12.2020. 
 
Lilijana Zorko je dejala, da lahko sklenemo, da je Svet invalidov s tem članstvom in delovnimi 
skupinami letos kljub posebnim in težkim pogojem zaradi epidemije koronavirusa in omejevalnih 
ukrepov za preprečevanje epidemije uspel izpeljati skoraj vse načrtovane aktivnosti. Vse čestitke. 
 
Dragana Lujić je povedala, da Mariborska knjižnica deluje normalno za te razmere, poteka 
brezstična izposoja, izpostavila je, da se lahko vpišejo tudi preko spleta. Če pa sami ne moremo do 
knjižnice, se da urediti dostavo ali kako drugače. V Mariborski knjižnici že 3. leto poteka 
program #športajmoinberimo: nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med 
mladimi športniki in športnicami– mogoče je možnost sodelovanja tudi s Paralimpijskim komitejem. 
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Podžupanja Helena Kujundžič Lukaček je ob prihajajočih praznikih vsem zaželela, da jih preživimo 
kar najlepše med svojimi domačimi in da vsi ostanemo zdravi. 
 
Predsednik se je ob zaključku seje zahvalil vsem za sodelovanje. Povedal je, da so pred nami 
prazniki, polni pričakovanj in pozitivnih misli ter zaželel vsem, da prihajajoče praznike kar najlepše 
preživite v krogu svojih najbližjih. Pazite nase in ostanite zdravi. 
 
Seja je bila končana ob 12.30. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

predsednik Sveta invalidov MOM 
 
 
 


