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Z A P I S N I K 
13. seje Sveta invalidov Mestne občine Maribor, 
ki je bila 21. 9. 2021 ob 12:15 v prostorih MOM 

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

BENKO, MD Sožitje MB; Metka OSET, DBMKP; Ernestina 
SAVSKI, DGNP MB; Lidija ŠESTAK ZORIČ, SONČEK-MDCP; 
Slavica JAUŠOVEC, ZMSS; Mirko TOPOLOVEC, Društvo 
diabetikov Maribor; Drago KOPRČINA, Združenje 91; Vasja 
CIMERMAN, DVI MB 
 

Prisotni nestalni člani: Lilijana ZORKO, MOM; Nataša KOCJANČIČ, MOM; Dragana 
LUJIĆ, MB knjižnica;  
 

Ostali prisotni: 
 

Alenka ISKRA, podžupanja MOM; Anja REŠETA, SONČEK – 
MDCP; Ana MANDL, MOM; Mojca KRENČNIK, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: Leon PILINGER, MD CIV MB; Danica PADEŽNIK, MD SS MB; 
Alenka GAJŠT, DŠIS; Alfred LASETZKY, DPP; Aleksander 
TRNJAR, Društvo ledvičnih bolnikov Lilija Maribor; Milena 
ŠIMEK, Inkont MB; Gordana KOLESARIČ, MOM; Dušan 
VALENTAN, ILCO MB; Dejan ŠAMPERL, Društvo distrofikov 

 
Dnevni red: 
 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov 12. seje, 1. dopisne seje in 2. dopisne seje 
3. Obravnava prošnje Zavoda Brez ovir za vključitev v Svet invalidov  
4. Pobude: 

- Pobuda Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor za zagotovitev določenega deleža 
prilagojenih stanovanj na razpisih JMSS 

- Pobuda Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor za povišanje komunikacijskega 
dodatka 

- Pobuda Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor za povišanje števila ur tolmačenja 
na vavčer 

- Pobuda za pomoč pri posodobitvi in razširitvi igrišča Balinarskega društva Angel 
Besednjak 

5. Priprava Akcijskega načrta za obdobje 2022 - 2027 
6. Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta invalidov v letu 2021 (Športne igre invalidov, Športno-

rekreativno srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov …) 
7. Načrtovane aktivnosti do konca leta 
8. Razno 
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Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Uvodom je predsednik pozdravil podžupanjo MOM Alenko Iskra in vse prisotne. Podal je 
informacijo, da je 1 član Sveta še na poti, trenutno je prisotnih 8 od 18 članov Sveta. Zato se bodo 
sklepi sprejeli, ko bo ta član prispel in bomo sklepčni. Predsednik Milan Kotnik je predlagal, da 
zaradi nesklepčnosti prisotne člane samo informativno seznani s točkami dnevnega reda brez 
glasovanja o sklepih. Ko bomo sklepčni bomo nadaljevali z redno sejo. 
 
Ad. 2 Pregled realizacije sklepov 12. seje in potrditev zapisnika 12. seje, 1. dopisne in 2. 
dopisne seje  
Seznanitev s pregledom realizacije sklepov. Sklepi so realizirani ali so v realizaciji.  
 
Ad. 3 Obravnava prošnje Zavoda Brez ovir za vključitev v Svet invalidov  
Seznanitev članov z dopisom zavoda Brez ovir za sprejem v članstvo Sveta invalidov, da se po 
poslovniku Zavod lahko sprejme kot nestalni član. 
 
Ad. 4 Pobude 
Seznanitev s 4-imi predlogi. 3 pobude je podalo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 1 
pobudo pa Društvo vojnih invalidov Maribor za ureditev igrišča v Balinarskem društvu Angel 
Besednjak. Pobuda za dopolnitev javnega razpisa za stanovanja je že bila obravnavana pri 
podžupanji. Ob tem je prisotne pozdravila tudi podžupanja MOM ga. Iskra. Dejala je, da želi podati 
informacijo, da je točkovanje za invalide znotraj JMSS omejeno z zakonodajo, imamo pa 
zagotovilo, da bodo poskrbeli za posodobitev sistema. 
G. Koprčino je zanimalo, kolikšen odstotek stanovanj pripada invalidom. Ker je invalidov 15 %, ga 
zanima, kolik % je dodeljen njim. 
Podžupanja je dejala, da teh podatkov ne pozna, a predlagala, da se z vprašanjem obrnemo na 
JMSS, da pa smo na skupnem sestanku podali JMSS naša pričakovanja in predlog za izboljšanje 
sistema ocenjevanja invalidov v javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Morda 
lahko povabimo predstavnika JMSS na našo sejo Sveta invalidov. Eksaktnih normativov glede 
stanovanj ni, razen splošne norme glede dostopnih stanovanj. 
Milan Kotnik je predstavil še ostale pobude, podžupanja se je strinjala, da je pobuda za razširitev 
nadstreška za balinarske steze Balinarskega društva utemeljena, vendar je potrebno še veliko 
korakov in truda, da bo realizirana. 
 
Martin Benko je prosil podžupanjo za informacijo o realizaciji vgradnje dvigala v Narodni dom G. 
Koprčina je protestiral, da se ne držimo dnevnega reda, na kar je g. Benko pojasnil, da mora 
podžupanja čez nekaj minut na drug sestanek.  
 
Podžupanja je povedala, da je gradbeno dovoljenje za dvigalo v Narodnem domu pravnomočno, 
vendar je bil javni razpis objavljen po prenizki vrednosti. Prijavil se je samo 1 ponudnik, a je 
vrednost ponudbe prekoračila planirana sredstva. Zato se pripravlja rebalans, da se postavka za 
dvigalo dvigne in bo razpis ponovljen, upajmo uspešno. Zato se je seveda podaljšal rok izvedbe.  
 
Vasja Cimerman se je pridružil prisotnim, vendar pa je g. Koprčina izročil pisne pripombe k 4. točki 
ge. Zorko in zapustil sejo, zato je bila seja ponovno nesklepčna. 
Kljub temu so prisotni člani informativno nadaljevali sejo. 
 
Ad. 5  
Priprava Akcijskega načrta za obdobje 2022 - 2027 
Seznanitev z Akcijskim načrtom za obdobje 2015-2021, ki se izteka v letošnjem letu. Predlagamo, 
da se na delovnih skupinah pregleda realizacija in pripravi akcijski načrt za naslednje 5 letno 
obdobje, upoštevaje potrebe in prioritetne zadeve. Prav tako podajo predloge za nujne ukrepe za 
izboljšanje možnosti invalidov tudi društva. Predlagamo, da se opravi pregled realizacije in priprava 
predlogov do konca leta 2021. 
 
Ad. 6  
Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta invalidov v letu 2021 (Športne igre invalidov, 
Športno-rekreativno srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov …) 
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Seznani se člane s poročili. G. Cimerman je izrekel pohvalo dobri pripravi poročil. 
 
Ad. 7  
Načrtovane aktivnosti do konca leta 
Seznanitev z aktivnostmi do konca leta:  glasilo Svet invalidov, kulturni večer invalidov, ki bo 
22.11.2021 v Kazinski dvorani. Pri izvedbi kulturnega večera bo veljal PCT pogoj, prav tako 
moramo upoštevati, da so možne dodatne omejitve. Pozive k sodelovanju boste prejeli v kratkem. 
Prosim za dobro sodelovanje, kot vsako leto. 
 
Ad. 8 Razno 
G. Topolovec, predsednik Društva diabetikov Maribor, je podal svoje mnenje o Dnevu mobilnosti 
invalidov. Meni, da se vsako leto udejstvujejo in sodelujejo isti ljudje, ne znamo pa pritegniti 
mimoidočih oz. občanov. Predlaga, da naslednje leto pripravimo to prireditev drugače, tako da 
bomo pritegnili širše množice. 
 
Podal je tudi kritiko na dostopnost zdravstva v času korone. Zdravnika zelo težko prikličeš, 
čakalnice so prazne, do zdravnika ali sestre pa ne moremo. Meni tudi, da je odnos do pacientov 
pogosto nespoštljiv. Predlaga, da delovna skupina za zdravje pripravi iztočnice za razpravo – 
posvet o problematiki zdravstva. 
 
Ga. Lilijana Zorko je ob tem podala svojo izkušnjo o osebi, ki je obupana z bolečinami zoba zaman 
čakala dežurnega zobozdravnika, saj ta med tednom ne dela. Tudi varuhinja bolnikovih pravic je to 
izpostavila kot eno od velikih težav. Ga. Zorko meni, da bi bilo morda smiselno, da to problematiko 
obravnava SIMOM in Svet za starejše ter povabimo varuhinjo bolnikovih pravic, da to predstavi in 
povabimo predstavnike zdravstva, morda predstojnika ZD dr. Adolfa Drolca g. Završnika. 
 
Dragana Lujić iz Mariborske knjižnice je prisotne seznanila z informacijo, da so se pričele aktivnosti 
za novo knjižnico. Sedaj se knjižnica začasno seli v TC City. Upajo, da so s skupnimi močmi uspeli 
zagotoviti, da bo dostopna tudi invalidom. 
 
 
Seznanitev z gradivom seje je bila zaključena ob 14.00. 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

predsednik Sveta invalidov MOM 
 
 
 
 
 


