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

ki je bila 6.12.2019 ob 10.00 uri 
v Dvorani generala Rudolfa Maistra Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor 

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

Martin BENKO, MD Sožitje MB; Vasja CIMERMAN, DVI MB; 
Danica PADEŽNIK, MDSS MB;Slavica JAUŠOVEC, ZMSS; Alfred 
LASETZKY, DPP; Ernestina SAVSKI, DGNP MB, Franc BEDRAČ, 
ILCO MB (s pooblastilom). 
 

Prisotni nestalni člani: Lilijana ZORKO, Metod DOLINŠEK, OORK MB; Marinka DAJČER, 
CSD MB.  
 

Ostali prisotni: Milena ŠIMEK, Inkont MB; Ana MANDL, MOM; Mojca KRENČNIK, 
MOM; Anja Rešeta, SONČEK-MDCP; Tatjana VRBNJAK, VEČER; 
Staša BERUS, NET TV. 
 

Opravičeno odsotni: Dragana LUJIĆ, MB knjižnica; Mirko TOPOLOVEC, Društvo 
diabetikov Maribor; Drago KOPRČINA, Združenje 91; Alenka 
GAJŠT, DŠIS; Franc KAUČIČ, ILCO MB;  Nataša KOCJANČIČ, 
MOM; Aleksander TRNJAR, DLB Lilija Maribor, Štefan MURAUS, 
ŠDI Maribor. 
 

 
Dnevni red: 
 
1. Svečani govor predsednika Sveta invalidov MOM Milana Kotnika 
2. Misli članov Sveta invalidov o pomenu mednarodnega dneva invalidov 
3. Sporočilo za javnost ob mednarodnem dnevu invalidov 
4. Neformalni del 
 
 
Predsednik Sveta invalidov je lepo pozdravil vse navzoče in povedal, da ta seja poteka v 
počastitev mednarodnega dneva invalidov, 3. decembra ter da bomo ob tej priložnosti na kratko 
predstavili aktivnosti Sveta invalidov za izboljšanje enakih možnosti invalidov v letu 2019. Ob tem 
je vsem invalidom iskreno čestital ob njihovem dnevu. 
Nato je podal izjavo za javnost. Ob tem je jedrnato povzel aktivnosti, ki smo jih v okviru Sveta 
invalidov za uresničitev zadanih ciljev izvedli skupaj člani društev in MOM. Povabil je tudi na 
posvet o prikazu dobrih praks pri zaposlovanju invalidov dne 11.12.2019 ob 10.00 v sejni sobi URI 
Soča, Čufarjeva 5 in na posvet o dostopnosti kulture, ki bo 16.12.2019 ob 10.00 v razstavišču 
Urban, Grajska ul. 7. Izjava je priloga tega zapisnika. 
 
Nato so tudi nekateri člani Sveta invalidov podali svoja mnenja. Podpredsednik Vasja Cimerman je 
dejal, da se strinja s povedanim in da je v izjavi vse lepo podano in je izčrpno prikazana aktivnost 
Sveta invalidov v letu 2019. 
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Podpredsednik Martin Benko se je strinjal, da je vse lepo povedano, a opozoril, da žal nekatere 
naše pobude niso bile realizirane, velik problem pa ostajajo tudi neurejene sanitarije.  
 
Lilijana Zorko se je zahvalila vsem za dobro opravljeno delo in za sodelovanje, ter da pričakuje, da 
bomo tudi v letu 2020 dobro sodelovali, našli skupni jezik ter čim več dobrega postorili za invalide. 
 
Alfred Lasetzky se je pridružil g. Benku in poudaril, da že več let opozarjajo na nedostopnost 
marsikje po mestu, težava je predvsem, da v Narodnem domu še ni dvigala, tudi sanitarij za 
invalide v Mariboru praktično ni. Želi si tudi, da bi invalide bolj poslušali in jih slišali. 
 
Tudi Metod Dolinšek, RK, je dejal, da je vesel, da je del Sveta invalidov in da dobro delamo. 
Strinjal se je, da imamo izzive, ki so nujno potrebni ureditve, na primer sanitarije, opozoril pa je tudi 
na knjižnico, ki se mora uredit tako, da bo dostopna vsem. Vse invalide je povabil na letovanje v 
Punatu v letu 2020 ter predal termine. 
 
Milan Kotnik se je zahvalil vsem članom sveta invalidov MOM, predvsem pa članom delovnih 
skupin, strokovnim službam in vodstvu MOM, predstavnikom javnih institucij in organizacij, za 
njihovo učinkovito delo in dobro sodelovanje ter jim zaželel še naprej uspešno delo. Prepričan je, 
da nam nikoli ne bo zmanjkalo dela. 
  
Seja se je zaključila z neformalnim druženjem, kjer so invalidi iz različnih društev razpravljali o 
skupni problematiki, sklepali dogovore in utrjevali dobre medsebojne odnose.  
 
O svečani seji so poročali tudi mediji. Vabimo vas, da si ogledate objavljene prispevke dnevnika 
Večer, Net TV, MB Report.si in Lokalec.si. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.00 uri. 
 
 
Zapisala: 
Ana Mandl, sekretarka Sveta invalidov 
 

Milan Kotnik 
predsednik Sveta invalidov 

Mestne občine Maribor 
 
 

 
 
Vročiti:  
 Članom Sveta invalidov MOM, ostalim 

prisotnim in županu po e-pošti 
 


