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Z A P I S N I K 
2. seje Sveta invalidov Mestne občine Maribor, 
ki je bila 26. 1. 2023 ob 10:00 v prostorih MOM 

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

BENKO, MD Sožitje MB; Mirko TOPOLOVEC, Društvo 
diabetikov Maribor; Metka OSET, DBMKP; Danica PADEŽNIK, 
MD SS MB; Alenka GAJŠT, DŠIS; Ernestina SAVSKI, DGNP 
MB; Slavica JAUŠOVEC, ZMSS; Leon PILINGER, MD CIV MB; 
Milena ŠIMEK, Inkont MB; Dušan VALENTAN, ILCO MB; 
Emerik TOPLER, MD DIM; Radivoj HOJNIK, Društvo ledvičnih 
bolnikov »Lilija« MB;  
 

Prisotni nestalni člani: Lilijana ZORKO, MOM; Irena POLAJŽAR, Marprom; Nataša 
KOCJANČIČ, MOM; Anja PAVLIČIĆ, MOM; 
 

Ostali prisotni: 
 

Anja REŠETA, SONČEK-MDCP; Marija KOSER, tolmačka; 
Mojca KRENČNIK, MOM; Ana MANDL, MOM;  
 

Opravičeno odsotni: Lidija ŠESTAK ZORIČ, SONČEK-MDCP; Dragana LUJIĆ, MB 
knjižnica; Anton KNEZ, DVI MB; Gordana Kolesarič, MOM; 
Nataša KOVAČIČ, Zavod Brez ovir;  

 
Dnevni red: 
 
1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov 1. seje, slavnostne seje in 1. dopisne 

seje  
3. Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za leto 2022 - potrditev 
4. Možnost spremembe pogojev za pridobitev brezplačne vozovnice za invalide 
5. Načrtovane skupne aktivnosti v letu 2023 
6. Razno 
 
Ad. 1 Uvod, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Uvodoma je predsednik Milan Kotnik ugotovil sklepčnost, prisotnih je bilo 13 od 17 članov Sveta. 
 
Sklep št. 1: 
Seja je sklepčna, dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 2 Pregled realizacije sklepov 1. seje, slavnostne seje in 1. dopisne seje  
Na zapisnike ni bilo pripomb. Prisotni so opravili pregled realizacije sklepov.  
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Sklepi so realizirani, razen izvedbe posveta o dostopnosti do zdravnika. Pri tem so izpostavili 
vprašanje, ali je še smiselno izvest posvet glede na znano situacijo. G. Topolovec, ki je bil pobudnik 
organizacije tega posveta, je mnenja, da je posvet še vidno smiselno organizirat, medtem, ko 
čakamo, kaj bo storila vlada, lahko tudi mi kaj doprinesemo. Razen tega je problem tudi ta, da le 
približno 1/3 starejših obvlada računalnik, ostali pa tavajo. Lilijana Zorko se strinja, da je dobro, da 
se ta problem še vedno naslavlja. Ob tem je spomnila, da je Svet za starejše v novembru 2022 
organiziral izobraževanje, kako se prijaviti k zdravniku v ZD Maribor preko aplikacije, pa tudi, da se 
lahko prijavimo tudi drugače (telefonsko, osebno in po e-pošti). Vabljeni so bili tudi invalidi, a žal se 
je izobraževanja udeležil le 1 invalid.  
 
Slavnostna seja – ni bilo sklepov. 
Na dopisni seji se je potrdil predlog za podelitev priznanj Športnik leta 2022. 
 
Sklep št. 2: 
Do konca marca 2023 se organizira posvet o dostopnosti do zdravnika. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Sklep št.3:  
Zapisniki 1. seje, slavnostne seje in 1. dopisne seje se potrdijo. Sklepi so realizirani, razen 5. 
sklepa 14. seje in 4. sklepa delno. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 3 Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za leto 2022 - potrditev  
Predlog Poročila je bil vsem poslan kot gradivo za sejo. Poročilo bo posredovano na ZDIS in poslano 
Mestnemu svetu MOM v potrditev. 
 
Sklep št. 4:  
Svet invalidov potrdi Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti 
za invalide v MOM za leto 2022. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 4 Možnosti spremembe pogojev za brezplačne vozovnice za invalide 
Lilijana Zorko je povedala, da je bilo v letu 2022 aktivnih 1273 brezplačnih vozovnic za invalide, za 
gondolo se izdajo karte posebej. Opozorila je, da imajo tudi vsi invalidi, ki niso delovno zavarovani, 
možnost pridobitve kartice Slovenija, ki omogoča vožnjo po celi Sloveniji (vlak, medkrajevni 
avtobusni promet, mestni avtobusni promet v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru …) in jo 
sofinancira Ministrstvo. Apelirajo, da se prvenstveno uporablja to kartico tudi za mestni promet. Res 
pa kartica Slovenija nima možnosti spremljevalca, zato bi ohranili kartico za spremljevalca, ki pa bi 
se participirala in dodala bi se možnost za spremljevalca tudi za gluhe, ki je sedaj nimajo. 
Ga. Polajžar iz Marproma je dodatno pojasnila, da je bilo s temi karticami v letu 2022 148.000 
validacij. Prihaja pa tudi do mnogih nepravilnosti, saj se nekateri validirajo z obema karticama.  
Zato se predlaga: 

- Nikomur se ne jemlje nobene pravice, zaposleni invalidi in starejše obdržijo kartice kot do 
sedaj 

- Tisti, ki izpolnjujejo pogoje za ureditev kartice Slovenija ali kjo že imajo, vrnejo staro kartico 
na blagajnah Marproma in prejmejo novo za spremljevalca, ki ne glasi na ime. Znesek parti-
cipacije za to kartico bo določila MOM. 

 
Če bi polovico validacij preusmerili na kartico Slovenija, bi to veliko pripomoglo MOM. 
 
Na to temo je potekala razprava, v kateri so sodelujoči podprli predlog mestne uprave, da se v večji 
meri uporablja kartica Slovenija in da se strinjajo z možno uvedbo participacije za spremljevalca v 
višini 20 EUR. V razpravi so sodelovali Martin Benko, Leon Pilinger, Metka Oset, Radivoj Hojnik in 
Irena Polajžar. 
Ga. Polajžar je še dodala: Marprom pošlje vsem imetnikom brezplačne vozovnice za invalide 
obvestilo o možni spremembi. 
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Sklep št. 5:  
Svet invalidov MOM se je seznanil s predlaganimi spremembami glede brezplačnih vozovnic 
za invalide in z njimi soglaša. Ko bodo spremembe v veljavi, se z njimi seznani širšo javnost 
in društva invalidov. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 5 Načrtovane skupne aktivnosti v letu 2023 
Načrtovane aktivnosti Sveta invalidov v letu 2023 so Športne igre invalidov, Športno-rekreativno 
srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov, Kulturni večer invalidov. Za morebitne posvete pa pre-
dlagamo, da se načrtujejo v okviru delovnih skupin čim prej. 
 
Sklep št. 6:  
Svet invalidov potrdi plan aktivnosti 2023. Znotraj delovnih skupin priporočamo organizacijo 
okroglih miz, posvetov ali seminarjev na aktualno tematiko. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 
Ad. 6 Razno 
Podanih je bilo nekaj informacij: 

a. Pisarna varuhinje bolnikovih pravic daje pobudo in podpira prizadevanja bolnikov ter nji-
hovih svojcev, da se na parkirišču pred ZD Maribor uvede 15 začetnih minut brezplač-
nega parkiranja po vzoru parkiranja na območju UKC Maribor in parkirnih mestih belih 
con v Mariboru. 

      Pobudo bo poslala županu in ZD dr. A. Drolca 
 

Sklep št. 7:  
Svet invalidov podpira pobudo, da se na parkirišču pred ZD Maribor uvede brezplačnih 15 
minut parkiranja. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 

b. Komisija za izbiro športnika leta 2022 je mnenja, da je Pravilnik o podelitvi priznanj 
športnik leta na področju športa invalidov potrebno spremeniti. Predlaga, da predsednik 
in člani Komisije pripravijo predlog novega Pravilnika.   

 
Sklep št.8:  
Svet invalidov potrdi predlog za pripravo novega pravilnika za podelitev priznanj Športnik 
leta na področju športa invalidov. 
Sklep je bil potrjen soglasno. 
 

c. Martin Benko je podal informacijo, da je bilo v decembru 2022 končno predano v uporabo 
dvigalo v Narodnem domu, za kar je dal pobudo in vztrajal Svet invalidov. To je velika 
pridobitev za vse nas. 

d. G. Benko je predlagal, da si za leto 2023 zadamo cilj – ureditev javnih sanitarij z invalid-
skim WC v središču mesta. Ob razpravi o delujočih invalidskih sanitarijah v MOM je Anja 
Pavličić iz projektne pisarne na MOM podala informacijo, da obe z Gordano Kolesarič, ki 
je tudi članica Sveta invalidov, redno opozarjata kolege na to, da so pozorni na potrebe 
invalidov. Tudi za Center Rotovž, ki je v izgradnji, imata informacije, da je zagotovljen 
invalidski WC. Podala je tudi informacijo, da je bil na Dobravi zgrajen WC za invalide na 
evroključ(e-ključ). Ta ključ si lahko nabavi vsak invalid, v več društvih že imajo te ključe, 
ki odpirajo vse invalidske WC, ki so na e-ključ, po Evropi.  

 
Sklep št. 9:  
Svet invalidov se zavzema, da se uredijo javne sanitarije v centru Maribora v letu 2023. 
Sklep je bil potrjen soglasno 
 

e. Leon Pilinger je predlagal, da Mestna občina Maribor nabavi opremo za prevoz vozičkar-
jev po stopnicah v primeru okvare dvigala, da se zagotovi nemoten dostop do lastnega 
stanovanja. Ta oprema naj se skladišči pri gasilcih. 
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Svet invalidov se strinja in predlaga, da se poda pobuda na MOM. 

f. Milan Kotnik je podal informacijo, da so bili predstavniki Društva gluhih in naglušnih Po-
dravja Maribor na sprejemu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, kjer so predsta-
vili problematiko skupnosti oseb z okvaro sluha in potrebo po izenačevanju pravic. Izpo-
stavljeni so bili problemi na področju uporabe slovenskega znakovnega jezika v izobra-
ževalnem sistemu; problem osebne asistence in pravice do večjega komunikacijskega 
dodatka za gluhe; problem zagotovitve 100% telesne okvare za gluhoto; problem zapo-
slovanja invalidov sluha v programih zaposlitvene rehabilitacije ter problem vključenosti 
v programe javnih del za invalide za najmanj 4-letno obdobje. Predsednica DZ se je za-
hvalila za podane pobude in obljubila, da se bo zavzela za področje izobraževanja gluhih 
in zagotavljanja tolmačev ter  je povedala, da se pripravlja nov Zakon o osebni asistenci. 

 
Alenka Gajšt je spomnila, da smo v novembru pošiljali vsem društvom prošnjo, da opišejo 
problematiko invalidov in pripravo strategije na področju socialnega varstva ter dajo pripombe in 
predloge za izboljšanje stanja na področju socialnega varstva. Ga. Gajšt je namreč vključena v 
delovno skupino za pripravo Strategije MOM o socialnem varstvu. Od društev ni bilo nobenega 
odziva, zato ponovno prosi, da se potrudijo in navedejo najbolj perečo problematiko. Sekretarka 
pošlje ponovno obvestilo.     
 
Seja je bila zaključena ob 11.30. 
 
 
Pripravila: 
Ana Mandl l.r. 
 Milan Kotnik l.r., 

predsednik Sveta invalidov MOM 
 

 
 


