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*0110-2/2020-2* 
 
 

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

ki je bila 17. 1. 2020 ob 10:00  
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; Vasja CIMERMAN, DVI MB; Alenka 
GAJŠT, DŠIS; Leon PILINGER, MDCIV MB; Aleksander 
TRNJAR, Društvo ledvičnih bolnikov Lilija Maribor; Ernestina 
SAVSKI, DGNP MB; Danica PADEŽNIK, MD SS MB; Slavica 
JAUŠOVEC, ZMSS; Alfred LASETZKY, DPP; Franc ZAJŠEK, 
MDDIM; Mirko TOPOLOVEC, Društvo diabetikov Maribor; 
Štefan MURAUS, ŠDI; Anja REŠETA, SONČEK-MDCP 
namesto Lidije Šestak Zorič.   
 

Prisotni nestalni člani: Igor REP, MIRM; Lilijana ZORKO, MOM;  
 

Ostali prisotni: 
 

Helena KUJUNDŽIČ LUKAČEK, podžupanja MOM; Milena 
ŠIMEK, INKONT – HO Maribor; Mojca KRENČNIK, MOM; 
Marija KOSER, tolmačka; Ana MANDL, MOM; Tamara 
ZUPANIČ ČUČNIK, novinarka Radia Maribor; Tatjana 
VRBNJAK, novinarka Večera. 
 

Opravičeno odsotni: Drago KOPRČINA, Združenje 91; Franc KAUČIČ, Invalidsko 
društvo ILCO Maribor; Lidija ŠESTAK ZORIČ, SONČEK-
MDCP; Gordana KOLESARIČ, MOM; Dragana LUJIĆ, MB 
knjižnica; 

 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 7. seje in potrditev zapisnika slavnostne seje 
3. Kadrovske zadeve 
4. Potrditev poročila o uresničevanju Akcijskega načrta o izboljšanju možnosti za invalide v letu 

2019 
5. Potrditev predloga za podelitev priznanj za uspehe na področju športa invalidov v letu 2019 
6. Pobuda za ustanovitev izpostave URI Soča za ureditev medicinskih pripomočkov v Mariboru 
7. Razno 
 
 
Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Seja je bila sklepčna, prisotnih je bilo 14 od 19 stalnih članov Sveta.  
 
Sklep št. 1 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad. 2 Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. seje ter potrditev zapisnika 
slavnostne seje 
Na zapisnik 7. seje ni bilo pripomb, sledil je pregled realizacije sklepov. 
 
Sklep št. 2 
Zapisnik 7. seje se potrdi, sklepi so realizirani. Potrdi se tudi zapisnik slavnostne seje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 3 Kadrovske zadeve 
Društvo Inkont – humanitarna organizacija Maribor je predlagalo za člana Sveta invalidov MO 
Maribor namesto Antona Kristoviča Mileno Šimek. 
 
Sklep št. 3 
Predlog za novega člana se potrdi. Županu se poda predlog za spremembo sklepa o 
imenovanju Sveta invalidov. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 4 Potrditev poročila o uresničevanju Akcijskega načrta o izboljšanju enakih možnosti za 
invalide v letu 2019 
Sekretarka Ana Mandl je podala poročilo, kako se je zbralo poročila društev in nato pripravilo 
skupno poročilo.  
Martin Benko je pohvalil poročilo in dejal, da je zelo bogato z aktivnostmi. Meni, da smo vsako leto 
bolj dejavni in poudaril, da je pomembno sodelovanje mestnih služb, ki je zelo dobro. Nato je 
opozoril še na točke, ki še niso realizirane, npr. dvigalo v Narodnem domu, javne sanitarije za 
invalide, izpostava URI Soča v Mariboru …  
Leon Pilinger je podal popravek poročila za MDCIV na str. 33. Pripomnil je, da ni prav, da s poročili 
niso sodelovala vsa društva, ampak le pet ali šest.  
Milan Kotnik je mnenja, da poročilo govori o velikem trudu in vložku vseh društev invalidov, da se 
vse leto trudijo zagotavljati maksimalne pogoje za invalide. Upa, da bo MOM pokazala več 
razumevanja za točke, ki še niso uspešno zaključene. Naredili pa smo ogromno, skupaj, s 
sodelovanjem uspešno realizacijo Akcijskega načrta. 
Podžupanja MOM ga. Helena Kujundžič Lukaček je navzočim čestitala za opravljeno delo in za 
vsakodnevno angažiranje. Odgovorila je na vprašanje glede ureditve dvigala v ND in javnih 
sanitarij: Na dvigalu podžupan aktivno dela, zato upa, da bo v kratkem urejeno, prav tako 
sanitarije. Zaželela je še vse dobro v letu 2020 in prosila, da jo kontaktirajo, če karkoli potrebujejo. 
Na vprašanje, ali so postavljene kakšne časovnice, je odgovorila, da je zadeva v teku in da je že 
tako daleč, da se dvigalo že umešča. Podžupanja se je nato opravičila, ker je morala na nujen 
sestanek. 
Alfred Lasetzky je potrdil podžupanjine besede, saj je tudi sam govoril s podžupanom 
Reichenbergom. Res pa ni postavljenega datuma. 
Nato se je razvila debata o najbolj pereči problematiki, v kateri so sodelovali Franc Zajšek, Alenka 
Gajšt, Alfred Lasetzky, Štefan Muraus in Martin Benko, na podlagi česar je bil sprejet dodaten 
sklep. 
 
Sklep št. 4 
Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta o izboljšanju enakih možnosti za invalide v letu 
2019 se potrdi. Mestnemu svetu Mestne občine Maribor ga bo predstavil Milan Kotnik. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Sklep št. 5 
Na sestanku z vodstvom MOM se zahteva, da vodstvo postavi časovnico za izgradnjo 
dvigala v Narodnem domu Maribor in ureditev javnih sanitarij za invalide v središču mesta. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 5 Potrditev predloga za podelitev priznanj za uspehe na področju športa invalidov v letu 
2019 
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Predsednik Komisije za pripravo razpisa, izbor in pripravo predloga za športnika leta Vasja 
Cimerman je podal poročilo o delu komisije in predstavil predlog za podelitev priznanj.  
Vsi predlogi so bili poslani pravočasno, vendar je pograjal nekoliko slabši odziv organizacij na 
razpis Sveta invalidov. Nato je predstavil in obrazložil predlog za podelitev priznanj za uspehe v 
letu 2019 na področju športa invalidov. Predlogi za leto 2019 so: športnica leta je Sanja Debevec, 
DGNP, športnik leta je Marino Kegl, ŽTK Maribor, ekipa leta je Ekipa balinarjev MD DIM. Priznanje 
za popularizacijo invalidskega športna in uspehe na področju športa invalidov prejme Društvo 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo. Podelitev bo 
potekala 18.2.2020 ob 19.00 v Hotelu Habakuk v Mariboru. 
 
Sklep št. 6 
Predlog kandidatov za podelitev priznanj na področju športa invalidov v letu 2019 se potrdi. 
Priznanja bo podelil predsednik Komisije in podpredsednik Sveta invalidov MOM Vasja 
Cimerman. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 6 Pobuda za ustanovitev izpostave URI Soča za ureditev medicinskih pripomočkov v 
Mariboru 
Alfred Lasetzky je podal obrazložitev pobude. Pobudo je Svet invalidov na URI Soča podal že v 
letu 2015. Prejeli smo odgovor, v katerem navajajo, da potrebujejo pomoč MOM pri iskanju 
ustrezne lokacije in da bi tudi sami želeli biti prisotni tudi na tem koncu Slovenije. Kot je znano, je 
takrat sodelovanje prevzela takratna podžupanja MOM ga. Jelka Černivec, ki pa je kmalu zatem 
odšla iz MOM. Nato je vse zastalo. Lasetzky je ponovno razložil, zakaj je izpostava v Mariboru 
nujno potrebna, in predlagal, da se pozanimamo, ali so v URI Soča še zainteresirani, in da se 
dogovorimo, kdo bo v MOM to prevzel. 
Leon Pilinger je dejal, da se zadeva z URI  res že vleče, in pojasnil, da je do približno leta 2017 res 
bilo delovanje URI Soča dobro urejeno, saj so 1 do 2 krat mesečno prihajali v območno enoto v 
Mariboru, nato pa so začeli v Maribor prihajati študentje namesto zdravnikov, maja 2019 pa je 
ugasnilo še to. Dobil je občutek, da se njim decentralizacija ne splača. Zato meni, da je premalo, 
da Svet invalidov sproži to pobudo, ampak bi moralo biti to sproženo na državni ravni, ali vsaj 
občinski. 
Alenka Gajšt je predlagala, da bi dali pobudo, da bi 1x tedensko opravljali delo pač v Mariboru, 
namesto v Ljubljani, saj ima enota v Mariboru vso potrebno opremo. Če bi k pobudi pritegnili še 10 
drugih občin, bi lahko bili uspešni. 
 
Sklep št. 7 
Od vodstva MOM se zahteva informacijo, kaj je bilo v zvezi s tem vprašanjem opravljenega 
do sedaj.  
Pozove se vodstvo MOM, da odgovori na pobudo in ustanovi komisijo za pripravo dopisa. 
Za člane komisije predlagamo Milana Kotnika, Alfreda Lasetzkega in Leona Pilingerja. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 7 Razno 
Alenka Gajšt je podala informacijo v zvezi z odprtjem podvoza Ljubljanska. DS za dostopnost je že 
na začetku gradnje opozarjala na ureditev dostopnosti. Pozanimali smo se, kako so pripravljeni 
načrti in želeli preveriti, ali bo res dostopno. Prejeli smo zagotovila, da bo dostopno. Sedaj, po 
odprtju, smo opravili ogled, okoliški prebivalci se pritožujejo, da ni dostopno z ene strani, npr. od 
UKC do psihiatrije ne moreš priti naravnost, ampak je treba iti do naslednjega rondoja, s te strani ni 
dostopno. Tudi Alfred Lasetzky je podal vprašanje v Mestnem svetu, ali bo dostopno, in prejel 
odgovor, da bo dostopno za vse. Alenka Gajšt je dodala, da sicer še ni popolnoma končano, a se 
že vidi, da so nad podhodom zgrajeni nivojski prehodi, ki so zelo različnih dimenzij, kar je za slepe 
lahko zelo nevarno. Tudi Ministrstvu za infrastrukturo smo poslali pobudo za izgradnjo dvigala na 
novi železniški postaji Tabor, a smo prejeli odgovor, da dvigalo ni obvezno, če je zagotovljen drug 
dostop. Slavica Jaušovec je ob tem predlagala, da se poda pobuda, da se za novogradnje vključi 
invalide in da oni povedo, če so izdelane rešitve res funkcionalno ustrezne. Tudi na fakultetah bi 
morali arhitekte šolati v skladu s tem. Tovrstno pobudo smo sicer že podali, a smo prejeli odgovor, 
da je že po zakonu obvezno graditi dostopno. 
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Aleksander Trnjar je podal informacijo, da bo dne 15., 16. in 17. maja 2020 v Mestni občini Maribor 
potekal drugi Mednarodni sejem športa in zdravja. Svet invalidov je sodeloval tudi na prvem v letu 
2019. Postavil je vprašanje, ali so člani Sveta za to, da sodelujemo tudi letos. Konkretnega odziva 
ni bilo, zato bomo društvom posredovali gradivo o sejmu in na ta način zbrali potrditve.  
Sekretarka SIMOM je podala še informacijo, da bodo športne igre invalidov potekale v petek, 
22.5.2020. 
 
Seja je bila končana ob 11.30. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

Predsednik Sveta invalidov MOM 
 


