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

ki je bila 7. 10. 2021 ob 9:00 v prostorih MOM 
 
Prisotni stalni člani: Milan KOTNIK, Društvo Dom invalidskih društev MB; Martin 

BENKO, MD Sožitje MB; Vasja CIMERMAN, DVI MB; Metka 
OSET, DBMKP; Goran JAMNIKAR po pooblastilu Ernestine 
SAVSKI, DGNP MB; Lidija ŠESTAK ZORIČ, SONČEK-MDCP; 
Slavica JAUŠOVEC, ZMSS; Majda NAVRŠNIK po pooblastilu 
Mirka TOPOLOVCA, Društvo diabetikov Maribor; Alenka 
GAJŠT, DŠIS; Milena ŠIMEK, Inkont MB; Danica PADEŽNIK, 
MD SS MB; 
 

Prisotni nestalni člani: Lilijana ZORKO, MOM; Slava ANDRIC, CSD 
 

Ostali prisotni: 
 

Ana MANDL, MOM; Mojca KRENČNIK, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: Leon PILINGER, MD CIV MB; Alfred LASETZKY, DPP; 
Aleksander TRNJAR, Društvo ledvičnih bolnikov Lilija Maribor; 
Gordana KOLESARIČ, MOM; Dragana LUJIĆ, MB knjižnica; 

 
Dnevni red: 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov 12. seje, 13. 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 
 
 
Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Uvodoma se je predsednik iskreno zahvalil prisotnim za udeležbo. Ugotovil je sklepčnost, prisotnih 
je bilo 11 od 18 članov Sveta. 
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Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 2 Pregled realizacije sklepov 12. seje in potrditev zapisnika 12. seje, potrditev zapisnika 
13. seje, 1. dopisne in 2. dopisne seje  
Prisotni so opravili pregled realizacije sklepov. Sklepi so realizirani ali so v realizaciji. 
 
Sklep št.2:  
Zapisniki 12. seje, 13. seje, 1. dopisne in 2. dopisne seje se potrdijo. Sklepi so realizirani ali 
v realizaciji. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 3 Obravnava prošnje Zavoda Brez ovir za vključitev v Svet invalidov  
Člani Sveta so se seznanili s prošnjo zavoda Brez ovir za sprejem v članstvo Sveta invalidov. 
 
Sklep št.3:  
Zavod Brez ovir se sprejme v Svet invalidov kot nestalnega člana. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 4 Pobude 
Člani Sveta so se seznanili s 4-imi pobudami. 3 pobude je podalo Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor, in sicer pobudo za dopolnitev javnega razpisa za stanovanja, pobuda za 
povečanja števila ur tolmačenja za gluhe in pobuda za povišanje komunikacijskega dodatka za 
gluhe, 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 in ima podporo.  
Lilijana Zorko je dejala, da je pobuda za povečanje števila ur tolmačenja korektno napisana in 
utemeljena, pobuda za povišanje komunikacijskega dodatka pa meni, da je premalo obrazložena, 
ni jasno razvidno, zaradi česa je pobuda umestna, kaj gluhi s tem pridobijo, zaradi česa nujno 
potrebujejo večji dodatek. Kadar se spreminja nek denarni transfer, mora biti to zelo dobro 
obrazloženo oz. argumentirano. Predlaga, da se pobuda umakne in ustrezno dopolni. 
 
Tudi Slavica Jaušovec je podprla mnenje ge. Zorko in dodala, da višji dodatek trenutno prejmejo le 
najtežji bolniki, nepokretni in z več težavami. Ob tem je opozorila še na spremembo pri 
upravičenosti do invalidnine, ki jo od avgusta 2021 dalje lahko prejemajo tudi vsi invalidi s 
pridobljeno telesno okvaro ob rojstvu in je mnenja, da so invalidi s to spremembo še premalo 
seznanjeni. 
 
Milan Kotnik se je zahvalil za podporo k pobudam in za vprašanja. Nato je odgovoril na vprašanja 
in obrazložil, da je gluhota druga najtežja invalidnost, kar je izpostavila tudi svetovna zdravstvena 
organizacija, da so gluhe osebe socialno izolirane zaradi komunikacijske bariere, da imajo zaradi 
premalo tolmačev in nedorečene zakonodaje med vsemi invalidi najnižjo stopnjo izobrazbe ter da 
so zaradi tega tudi zaposleni na slabše plačanih delovnih mestih in z nizkimi pokojninami. Prav 
tako je pri gluhih osebah pomemben dejavnik to, da se prav zaradi komunikacijske bariere 
večinoma ne morejo vključevati v družbene dejavnosti in so večinoma osamljeni in odvisni od 
pomoči tolmačev in pretežno društva. Kot sekretar društva se že več kot 25 let sooča z 
vsakodnevnimi težavami in diskriminacijo gluhih, zato so predstavili nekaj pobud, s katerimi želijo 
vsaj nekoliko olajšati življenje oseb z okvaro sluha.  
 
Sklep št. 4:  
Pobude za povečanje števila ur tolmačenja, pobuda za dopolnitev razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj in pobuda za dograditev nadstreška na balinišču Angel Besednjak se 
soglasno potrdijo.  
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Sklep št. 5:  
Pobuda za povišanje komunikacijskega dodatka za gluhe osebe se do naslednje seje 
dopolni. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 5  
Priprava Akcijskega načrta za obdobje 2022 - 2027 
 
Sklep št. 6:  
Pregled realizacije Akcijskega načrta za obdobje 2018 - 2021 in priprava predlogov po DS in 
društvih se pripravi do 31.12.2021. Osnutek Akcijskega načrta za naslednje obdobje se 
pripravi do 31.3.2021 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 6 Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta invalidov v letu 2021  
Člani so se seznanili s poročili. Lilijana Zorko je pohvalila delo Sveta skozi leto in poudarila, kako 
pomembno je, da so invalidi tako prizadevni in so kljub težkim pogojem vse načrtovano izpeljali. To 
je tudi zaposlenim v mestni upravi zelo pomembno, saj tako veliko lažje zagovarjajo projekte,  
zahteve in finančne potrebe glede društev in Sveta invalidov, ki nastajajo. 
 
Sklepa št. 7:  
Svet invalidov se je seznanil s poročili o aktivnostih Sveta invalidov in jih potrdi. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 7  
Načrtovane aktivnosti do konca leta 
Seznanitev z aktivnostmi do konca leta:   

- Izdaja glasila 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. 

- Izvedba Posveta o dostopnosti do zdravstvenih storitev v sodelovanju z DS za zdravje 
Sveta za starejše 

- Slavnostna seja Sveta invalidov ob mednarodnem dnevu invalidov  
 
Do 20. 10.2021 je potrebno oddati prijave za Kulturni večer invalidov, poziv je bil objavljen 
Do 20. 10 2021 je potrebno oddati tudi prispevke za glasilo Svet invalidov. 
Posvet o dostopnosti zdravstvenih storitev in dostop do zdravnika bo pripravila DS SIMOM za 
zdravje v sodelovanju z DS za zdravje Sveta za starejše. 
 
Padel je predlog, da se letos, ali prihodnje leto, če je letos že prepozno, Kulturni večer izvede v 
Lutkovnem gledališču 
 
Sklep št. 8: 
Načrt aktivnosti do konca leta 2021 se potrdi. Preveri se možnost izvedbe Kulturnega 
večera v Lutkovnem gledališču. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 8 Razno 
 
Seja je bila zaključena ob 11.00. 
 
Zapisala: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

predsednik Sveta invalidov MOM 
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