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*0110-1/2022-7* 
 
 

Z A P I S N I K 
15. seje Sveta invalidov Mestne občine Maribor, 
ki je bila 14. 9. 2022 ob 10:00 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; Leon PILINGER, MD CIV MB; Milena 
ŠIMEK, Inkont MB; Emerik TOPLER, MD DIM; Dejan 
ŠAMPERL, Društvo distrofikov Slovenije. 
 

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

Ostali prisotni: 
 

Anton KNEZ, DVI MB; Bojan STREHAR, DPP; Anja REŠETA, 
SONČEK-MDCP; Anja KOTNIK, tolmačka; Milena EFERL, os. 
asistentka; Simona KRISTL, DGNP; Ana MANDL, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: Alenka GAJŠT, DŠIS; Danica PADEŽNIK, MD SS MB; Alfred 
LASETZKY, DPP; Dušan VALAND, ILCO MB; Mojca 
KRENČNIK, MOM;  

 
Dnevni red: 
 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov 13. seje, 14. seje in 3. dopisne seje  
3. Sklep o imenovanju članov Sveta invalidov za obdobje 2022-2026 - potrditev 
4. Obravnava in potrditev Akcijskega načrta za obdobje 2022 - 2027 
5. Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta invalidov v letu 2022 (Športne igre invalidov, Športno-

rekreativno srečanje invalidov) 
6. Načrtovane aktivnosti do konca leta 
7. Razno 
 
Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Uvodoma je predsednik ugotovil sklepčnost, prisotnih je bilo 10 od 17 članov Sveta. 
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
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Ad. 2 Pregled realizacije sklepov 13. seje, 14. seje in 3. dopisne seje  
Prisotni so opravili pregled realizacije sklepov.  
 
Sklep št.2:  
Zapisniki 13. seje, 14. seje in 3. dopisne seje se potrdijo. Sklepi so realizirani, razen 5. sklepa 
14. seje in 4. sklepa delno. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 3 Sklep o imenovanju članov Sveta invalidov za obdobje 2022-2026 - potrditev  
Prisotni so se seznanili s predlogi društev in mestnih služb za člane Sveta invalidov v mandatnem 
obdobju 2022-2026. Za predsednika  Sveta invalidov je bil podan predlog za Milana Kotnika, za 
podpredsednike so bili podani 3 predlogi: Anton Knez, Društva vojnih invalidov Maribor, Mirko 
Topolovec, Društvo diabetikov Maribor in Martin Benko, MD Sožitje Maribor. Predsednik je povedal, 
da ima Svet invalidov po poslovniku samo dva podpredsednika. Ob tem je Anton Knez, predsednik 
Društva vojnih invalidov Maribor, odstopil od kandidature za podpredsednika z obrazložitvijo, da je 
novi član in toliko ne pozna delovanja Sveta, in torej kandidira za stalnega člana. Glasovanje za 
predsednika, oba podpredsednika ter stalne in nestalne člane je bilo javno. 
 
Sklep št.3:  
Svet invalidov z javnim glasovanjem soglasno izvoli za mandatno obdobje 2022-2026 
predsednika Milana Kotnika, podpredsednika Martina Benka, podpredsednika Mirka 
Topolovca ter stalne in nestalne člane Sveta invalidov. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta 
invalidov kot posvetovalnega telesa župana Mestne občine Maribor za obdobje 2022-2026 se 
posreduje županu MOM v podpis. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Predsednik Milan Kotnik se je vsem prisotnim zahvalil za zaupanje in soglasno podporo za 
predsednika SIMOM in čestital obema podpredsednikoma. Vsem je zaželel uspešno delo in 
sodelovanje tudi v naslednjem mandatnem obdobju. Tudo oba podpredsednika sta se zahvalila za 
izkazano zaupanje. 
 
Ad. 4 Obravnava in potrditev Akcijskega načrta za obdobje 2022-2027 
Akcijski načrt so dopolnili v uradu za šport in v projektni pisarni na MOM. Po kratki obravnavi je bila 
predlagana dopolnitev na str. 55 – uporaba občinskih prostorov se dopolni z »v skladu z zakonom«. 
 
Sklep št. 5:  
Akcijski načrt 2022-2027 z dopolnitvijo se potrdi in posreduje v potrditev na oktobrski seji 
Mestnega sveta. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 5  
Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta invalidov v letu 2022 
V odsotnosti predsednice delovne skupine za šport je poročilo o Športnih igrah invalidov in 
Športno-rekreativnem srečanju invalidov podala Ana Mandl. 
 
Sklep št. 6:  
Svet invalidov se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi Športne igre invalidov in Športno-
rekreativno srečanje invalidov in jih potrdi. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 6 Načrtovane aktivnosti do konca leta 
Seznanitev z aktivnostmi do konca leta:   

- Dan mobilnosti invalidov, ki bo 21.9.2022, glavnina dogajanja na Glavnem trgu 
- Izdaja glasila Svet invalidov,  
- Kulturni večer invalidov, ki bo 9.11.2022 v Kazinski dvorani.  
- Slavnostna seja Sveta invalidov ob mednarodnem dnevu invalidov  

 



   

3 
 

G. Topolovec je predlagal, da se aktivnostim doda še posvet o dostopnosti do zdravnika, ki je bil v 
sodelovanju s svetom za starejše načrtovan konec leta 2021, a je zaradi zaostrenih razmer 
odpadel. 
 
Sklep št. 7:  
Načrt aktivnosti do konca leta 2022 se potrdi. Izvede se tudi Posvet o dostopnosti do 
zdravnika.  
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 7 Razno 
Milan Kotnik je predlagal, da člani SIMOM pošljejo predloge in, da se skliče seja DS za 
dostopnost, da se pripravi pobuda vladi RS, da zagotovi digitalne bone tudi za vse invalide, 
prav tako tudi draginjski dodatek. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Sklep št.8:  
Skliče se seja DS za dostopnost, ki pripravi pobudi za zagotovitev digitalnih bonov in za 
draginjski dodatek tudi za invalide. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Seja je bila zaključena ob 11.15. 
 
 
Pripravila: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

predsednik Sveta invalidov MOM 
 

 
 


