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Številka: 122-8/2019 
Datum: 25.10.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
okrogle mize z naslovom »Občina Lenart po meri invalidov« 

 
 
 
Občina Lenart in Medobčinsko društvo invalidov Lenart sta v sredo, 23.10.2019 ob 15.30 uri, 
v sejni sobi (21/I) Občine Lenar organizirali okroglo mizo na temo »Občina Lenart po meri 
invalidov«. 
 
Na okroglo mizo so bili povabljeni vsi imenovani predstavniki delovne skupine, katere je 
imenoval župan s sklepom z dne 12.09.2019. 
Imenovani člani delovne skupine so naslednji: 

- Predsednica delovne skupine: Urška Možina, podžupanja Občine Lenart, 
- Podpredsednica delovne skupine: Šuman Emilija, članica Medobčinskega društva 

invalidov, 
Ostali člani in članice:  
- Dušan Derganc, predsednik Medobčinskega društva invalidov, 
- Igor Plohl, predstavnik društva paraplegikov Podravja, 
- Inge Markoli, predstavnica Društva sožitja Lenart, 
- Jasmina Breznik, predstavnica VDC Polž Lenart, 
- Andreja Črnko, predstavnica Zavoda za zaposlovanje Lenart, 
- Mateja Bela, predstavnica OŠ Lenart, 
- Jasmina Gruden, predstavnica CSD Maribor, enota Lenart 
- Predstavnik OŠ Voličina 
- Predstavnik društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 
- Ter predstavniki Občinske uprave Lenart: 

Jože Dukarič, Mirko Kojc in Mojca Guzej 
 
Osnovna šola Voličina se je opravičila, saj se zaradi strokovnega izobraževanja ni mogle 
nihče udeležiti. Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor pa se na vabilo niso odzvali. 
 
Okroglo mizo je vodila predsednica delovne skupine, ga. Urška Možina, ki je pozdravila vse 
navzoče in se zahvalila za udeležbo. 
Predsednica je poudarila, da pridobitev listine ne pomeni konca, temveč začetek dela za 
vnaprej. Podala je nekaj predlogov: 

- Društva morajo o svoji dejavnosti obveščati svoje člane in širšo javnost, 
- Mediji morajo predstavljati invalida kot enakopravnega občana in ne kot 

privilegiranca, 
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- Na spletni strani občine bi bilo potrebno urediti posebno stran za invalide, s koristnimi 
informaciji o društvih na območju naše občine, kamor se lahko obrnejo, o njihovih 
pravicah in dolžnostih, novosti o spremembah zakonodaje… 

- Urediti bi bilo potrebno register invalidov (koliko jih je, status, vrsta), 
- Prav tako bi bilo smiselno urediti oglasno desko na kateri lahko invalidska društva 

objavljajo svoje dejavnosti, da so tudi ostali seznanjeni o prireditvah, ki jih 
organizirajo, 

- Ozaveščanje najmlajših v vrtcu, na način da spoznajo drugačnost, pomembno je 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec, 

- Ozaveščati delodajalce o invalidih, jih spodbujati da zaposlujejo invalide, potrebno jim 
je predstaviti ugodnost pri zaposlovanju invalidov, da jih ne diskriminirajo kot se 
dogaja, 

- Tema ozaveščanja je zelo široka, zato morajo že sama invalidska društva na tem 
področju narediti zelo veliko: - najprej ozaveščanje samih invalidov, da se le-ti 
vključijo v društva in v vse dejavnosti, ki jih ponuja lokalna skupnost; kultura, šport, 
gospodarstvo… 

 
Nato je besedo dobila ga. Marjeta Kovač, vodja Zavoda za zaposlovanje Lenart, ki je 
nadomestila go. Andrejo Črnko. Ga. Marjeta se je na kratko predstavila in nam povedala, da 
je sama že sodelovala v takem projektu in sicer v Občini Slovenska Bistrica. 
»Pri njih se je najprej popisalo kaj že je narejeno za invalide predvsem iz vidika dostopnosti 
in kaj vse bi še se moralo narediti.  
Vsi prostori Zavoda za zaposlovanje so dostopni za invalide. Tam kjer je potrebno so dvigala 
ali rampe, tako da je vsem omogočen dostop. 
Na Zavodu Lenart je prijavljenih 334 brezposelnih oseb, od tega je 68 invalidov, kar 
predstavlja 20,4 % delež v strukturi brezposelnih in je višji kot je v povprečju Maribora, ki 
znaša med 13 in 14%. Predvsem se tukaj pozna zelo vitalen trg dela, zaposlovanje se dogaja, 
veliko brezposelnih iz našega območja se jih zaposli v Avstriji. Brezposelnost je pri nas 5,3 % 
in je pod povprečjem, ki v Sloveniji znaša 7,4 %. Pri zaposlovanju invalidov Zavod sodeluje z 
delodajalci, delodajalce obiščejo in jim predstavijo vse ugodnosti in subvencije, ki jih lahko 
pridobijo z zaposlitvijo brezposelnih tudi invalidov. Velikokrat se delodajalci odločijo za 
zaposlitev invalida predvsem zaradi izpolnjevanja kvote, saj delodajalci ki imajo več kot 20 
zaposlenih, morajo imeti najmanj 6 % zaposlenih invalidov. V zadnjih letih se je odnos 
delodajalcev do zaposlitve invalidov zelo pozitivno spremenil, prilagodijo tudi delovna mesta.  
V letu 2018 se je zaposlilo 222 oseb, od tega kar 15 invalidov, kar predstavlja 6,8 % delež 
vseh zaposlitev. Ni veliko, ampak vsaka zaposlitev invalida šteje.« 
 
Naslednja je imela besedo ga. Jasmina Gruden, pomočnica direktorice CSD Maribor, enota 
Lenart. V Centru so veseli da smo se odločili za ta projekt, saj je to zelo vzpodbudno za 
Občino in državo.  
»S 01.01.2019 je bil sprejet zakon o osebni asistenci. Veliko invalidov se sedaj odloči za 
osebno asistenco in ne več toliko za družinskega pomočnika. Hvala bogu da je tako, vendar se 
država ni dobro pripravila na število teh, ki so se odločili za osebno asistenco, zato so čakalne 
vrste kar dolge. Predvidevamo, da se bo v roku enega leta ali leta in pol to uredilo.  



 

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart,    www.lenart.si 
Tel. 02/ 729 13 48,   fax  02/ 720 73 52,  e-naslov: obcina@lenart.si 

 

3

S 1. januarjem 2019 je stopil v veljavo tudi Zakon o socialnem vključevanju invalidov. 
Slednji ureja pravice in postopek pridobitve statusa invalida osebam s trajnimi prirojenimi ali 
pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost 
brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali 
vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, pravico do denarnih 
prejemkov in možnosti, ki jim jih zagotavlja država za njihovo enakovredno vključevanje v 
družbo. 
Zakon bo razširil krog invalidov, ki jim po zakonu pripadajo pravice. Poleg oseb z zmerno, 
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter najtežje gibalno oviranih oseb bodo pravice 
dobile tudi osebe z avtističnimi motnjami, osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali 
okvaro in gluhoslepe osebe.  
 
Pomembna pridobitev je tudi ta, da bodo osebe s statusom invalida imele z novim zakonom 
pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka, ki od 1.1. 2019 znaša 577,34 Eur. Zakon bo omogočil prehod v 
zaposlitev in ohranitev nadomestila do višini minimalne plače ter po morebitnem prenehanju 
zaposlitve ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost v celoti. Spremenjena je tudi višina 
dodatka za pomoč in postrežbo, ki bo po novem enak dodatku za pomoč in postrežbo po 
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter znaša  292,11  Eur v primeru, da 
osebe z invalidnostjo potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in 
v višini 146,06 Eur za osebe z invalidnostjo, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine 
osnovnih življenjskih potreb. 
 
To so te inovitete, ki so stopile v veljavo z letošnjim letom in so naklonjene invalidom.« 
 
Naslednja je imela besedo predstavnica Društva Sožitje Lenart, ga. Inge Markoli.  
»Društvo Sožitje ima okrog 190 članov, od tega je 96 oseb s težjo, srednjo ali lažjo motnjo. 
Nekaj od teh oseb je tudi takih, ki so na invalidskih vozičkih. Invalide spremljam že vsa leta, 
tako prej prek službenega, kot sedaj prek upokojenskega dela. 
V šoli je bilo v posebnem programu veliko otrok z motnjami v razvoju z lažjo in srednjo 
motnjo in veliko od teh se jih je kasneje zaposlilo. Veliko pa je takih ki so vezani na dom ali 
pa na rejnike. 
Sprejemanje družbe je danes povsem drugačno, kot pa je bilo pred tridesetimi ali štiridesetimi 
leti. Na šoli smo bili med prvimi, morda tudi v Sloveniji, ki smo otroke iz posebnega 
programa vključili med otroke iz rednega programa, v smislu da so imeli skupno malico in 
druge oblike druženja. 
Kakor koli je, je država v zadnjem času zelo poskrbela za invalidne osebe, še posebej kaj se 
financ tiče. Kot je že ga. Jasmina povedala, je tudi nekaj mamic, ki so bile družinske 
pomočnice, sedaj prešlo na osebno asistenco. 
Čaka nas še veliko dela, gre pa predvsem za to, da se nekateri iz med teh lahko zaposlijo, saj 
jim to res veliko pomeni. Občina je pri tem v veliko pomoč. Prav tako je Občina poskrbela za 
invalide tudi s tem, ko so nabavili dvigalo in so tako prostori Občine in Upravne enote 
dostopni vsem. 
Zato menim, da Občina lahko pristopi k projektu Občina po meri invalidov.« 
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Besedo je dobila ga. Jasmina Breznik, direktorica Varstveno delovnega centra Polž, ki ima 
enoto Mravlja v Lenartu, kjer je trenutno vključenih 46 uporabnikov. Tri osebe se bodo še 
letos vključile v enoto Mravlja.  
»Pokrivamo celotno območje EU Lenart. Delujem že 21 let na tem območju in lahko rečem, 
da je v tem okolju enota zelo dobro sprejeta in da je k temu veliko pripomogla tudi Občina 
Lenart, ne samo z osveščanjem ampak tudi z drugimi aktivnostmi ki so bile izvedene. 
Kar se tiče samega vključevanja in predlogov za naprej, bi predlagala to ozaveščanje 
delodajalcev. Žal pa se te osebe z motnjami v razvoju ne štejejo v skupino invalidov in v to 
kvoto, zato delodajalci nimajo pri zaposlovanju bonitet. To je le kot družbena odgovornost, ki 
pripomore k zaposlovanju teh ljudi. Mi v okolici Maribora in Ruš imamo pet uporabnikov 
vključenih v redno zaposlitev, vendar ne za polni delovni čas, kar je primer dobre prakse in se 
mora uveljavljati v naprej. Mi ne razvijamo nič novega, ampak spodbujamo le to kar je nekdaj 
že bilo, vendar se je s propadom podjetij malo zaustavilo, vendar bi bilo zelo dobrodošlo da bi 
se vzpostavilo. Mislim da trenutno občina Lenart naredilo zelo veliko za osebe v duševnem 
razvoju, zato trenutno ne pričakujemo bistveno nič več. Bi se pa zahvalila za to podporo in 
sodelovanje.« 
 
Naslednja je imela besedo Mateja Bela, predstavnica OŠ Lenart.  
»Na Osnovni šoli poučujem učence s posebnimi potrebami. To so otroci oziroma že 
mladostniki. Trije bodo šli v VDC Polž, enoto Mravlja. Na naši šoli že vrsto let nekako 
prakticiramo inkluzijo, saj so tu učenci rednega programa in učenci s prilagojenim 
programom in se fizično pomešajo.  
Imamo tudi dobro mobilnost glede zgradbe v šoli, saj imamo dvigalo. Dva učenca sta namreč 
na invalidskem vozičku, nekaj pa jih je tudi gibalno oviranih.  
Zelo se bomo trudili za to ozaveščanje še naprej, kar je naša prioriteta« 
 
Besedo je dobil Dušan Derganc, Predsednik medobčinskega društva invalidov Lenart.  
»Ob tej priliki bi predstavil društvo in strukturo članstva. Na dan 31.12.2018 smo imeli 103 
invalide I. kategorije, 17 invalidov II. kategorije in 199 invalidov III. kategorije. 21 invalidov 
pa ima telesno okvaro. Imamo 340 članov, 110 članov pa imajo zdravniška spričevala, ki pa 
ne spadajo v naš register članstva. Imamo pa še 100 podpornih članov, ki želijo biti zraven, 
prav tako plačajo članarina, ne morejo pa koristiti ugodnosti invalidov. Društvo invalidov 
izvaja 8 socialnih programov:  

- Program preprečevanja socialnih ter psihičnih stisk, 
- Program zagotavljanja zagovorništva 
- Program informativne dejavnosti, 
- Program ohranjanja zdravja, 
- Program za usposabljanje za aktivno življenje, 
- Program za rekreacijo in šport, 
- Program dnevni centri in klubi, 
- Program kulturna dejavnost. 

 
Za te programe je društvo financirano iz strani države, nekaj malega še za delovanje. 
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Vse ostalo se Društvo financira iz prostovoljnih prispevkov, članarin, iz razpisov vseh šestih 
občin katere pokrivamo. 
Mi dvakrat letno vse te člane in podporne člane pisno obveščamo po pošti, za razne prireditve 
pa damo tudi na Radio Slovenske Gorice. Mi že sedaj vodimo registre za posamezne občine, 
saj jih moramo priložiti ob prijavi na razpis. 
Mi kot društvo nudimo invalidom kar nekaj ugodnosti, kot so naše turistične kapacitete ZDIS-
a. Skupno je na razpolago 18 kapacitet. Društvo prav tako vsako leto organizira en enodnevni 
izlet po Sloveniji in že nekaj let dvodnevne izlete v tujino. Predvsem so dvodnevnih izletov 
najbolj veseli starejši invalidi, ki še nikoli niso bili v tujini in izkoristijo priložnost. 
Organiziramo tudi letovanje v toplicah v zimskem mesecu in pa 7 dni na morju v poletnih 
mesecih. Veliko je takih, ki še nikoli niso bili na morju, mi pa jim to omočimo. To si štejemo 
v čast, da jim lahko omogočimo. 
Dvakrat na leto obdarimo težko pokretne in nepokretne ter socialno ogrožene invalide. Prvo 
obdarovanje je ob Velikonočnih praznikih, takrat razdelimo nekje 60 paketov in pa 3. 
decembra ko je Mednarodni dan invalidov, takrat pa obiščemo preko 100 invalidov. Enkrat 
letno pa obiščemo vse invalide na domu. 
Izredno nam je v čast, saj smo eni izmed redkih v Sloveniji, ki organiziramo enkrat letno 
srečanje težko pokretnih invalidov v Domu Sv. Lenarta v Lenartu. V Domu imamo tudi 15 
bivših članov, ki se teh srečanj lahko udeležijo. Imamo kulturni program s kosilom in glasbo, 
ki je zelo dobro sprejeto, tako s strani članov, kot tudi s strani vodstva doma. 
Kar se tiče Občine Lenart, smo lahko zelo zadovoljni, saj nam je želja da pridobimo to listino. 
Lenarška občina je ena izmed redkih, ki ima že sedaj skoraj vse prilagojeno invalidov. Dovolj 
imamo parkirnih prostorov, dvigalo v Občinski stavbi… Še vedno pa verjetno kaj manjka. 
Naše društvo pokriva šest Občin, vendar je Občina Lenart najboljše prilagojena invalidom.« 
  
Besedo je dobila Emilija Šuman, članica Medobčinskega Društva invalidov Lenart. 
»SIOS svet invalidski organizacij v Sloveniji ne vključuje samo delovnih invalidov, mi smo 
samo en segment. 
Mi smo tudi glavni pobudniki tega predloga, da dobi Občina listo Občina po meri invalidov. 
Že leta 2012 je bilo to dano, vendar smo še malo počakali, saj je Občina imela veliko 
investicij, s tem pa je treba urediti tudi veliko stvari.  
Že od leta 2001 sem se aktivno ukvarjala s problematiko invalidov. Dobro smo sodelovali tudi 
s Centrom za socialno delo in drugimi organizacijami in tudi Občina nam je šla na roko.  
Ko sem spremljala to zakonodajo od leta 2004 je že Slovenija na področju invalidskih 
organizacij povzela eno iniciativo, saj je bil že člen 14 v ustavi Slovenije napravljen  tako 
deklarativno. Nekateri so tudi nezadovoljni, saj smatrajo da je diskriminacija še vedno 
prisotna. Nekateri člani v državnem svetu so hoteli da se nadgradi 52. Člen Ustave, da se 
dobesedno kvalificira in določi kaj je invalidnost. Ne samo socialne pravice. 
52. člen so pravice invalidov, 14. člen pa nadgradnja. V svet invalidskih organizacij pa 
spadajo tudi paraplegiki, ki so navzven toliko izstopajoči in gluhi ter slabovidni, kateri pa 
nimajo sedeža na našem območju, precej pa imamo še drugih vrst invalidnosti. Občina je 
dolžna zagotoviti enakopravnost vsem. Tudi na področju izobraževanja smo slišali dobre 
stvari. Ni pomembno samo to da ne moreš prečkati ceste ali parkirati, ampak je pomembna 
tudi vzgoja in da ni predsodkov. 
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Pri nekaterih zaposlitvah bi morali imeti invalidi prednost (npr. telefonist), saj invalidi ne 
morejo opravljati vseh del, zato bi jim morali dati prednost pri delih kjer se lahko zaposlijo. 
K temu moramo težiti. 
 
Občina ima posluh, da smo se danes dobili, z go. Mojco sva šle tudi v Ljubljano, kjer so nam 
povedali kaj vse je potrebno za prijavo na razpis »Občina po meri invalidov«. 
Jaz mislim da bomo drugo leto s skupnimi močmi to tudi dosegli. Namen te okrogle mize je 
bil, da vsi povemo kaj še manjka, kaj pohvalimo, sigurno pa ni nikoli tako da ne bi moglo biti 
kaj še boljše.« 
 
G. Igor Plohl. Najprej se je opravičil za zamudo, saj je prišel iz službe. Na dogodek ga je 
povabila ga. Emilija.  
» Sem predstavnik društva paraplegikov Podravja. Na območju Občine Lenart živijo vsaj trije 
paraplegiki in dva tetraplegika, ter še drugi, ki za gibanje uporabljajo invalidski voziček. Tako 
lahko mi najbolj pomagamo pri prepoznavanju nevralgičnih točk oz. arhitektonskih ovir, ki so 
še prisotne na območju Občine. Hkrati moram tudi pohvaliti posluh Občine za odpravo 
arhitektonskih ovir, kar nekaj je bilo v zadnjih letih odpravljenih, kar nas zelo veseli.  
Sam osebno že drugo leto intenzivno sodelujem z Občino Ravne na Koroškem. Je občina, ki 
je že kar nekaj let Občina po meri invalidov. Veliko pozornosti namenjajo osveščanju otrok o 
invalidnosti in drugačnosti. Občina temu namenja tudi finančna sredstva.  Ravno danes 
prihajam od tam, kjer sem predstavljal eno izmed mojih slikanic, Lev Rogi najde srečo za 
otroke v vrtcu. Že pri otrocih je potrebno začeti z ozaveščanjem. Toliko iz moje strani.« 
 
G. Martin Breznik, direktor občinske uprave je pozdravil vse prisotne in se zahvalil vsem za 
udeležbo.  
»Še posebej nas veseli da je g. Igor aktivno vključen v te projekte in da se bo naprej še 
aktivno vključeval. Občinska uprava in župan smo vedno odprti za vaša mnenja in pobude 
tudi izven te okrogle mize.  
Z vsemi lahko rečem ki ste danes tukaj, je občina aktivna sodelovala, tudi s sofinanciranje. Z 
vsemi imamo kakšne skupne projekte. Nam, ki se dnevno ne srečujemo s temi težavami težje 
prepoznati nekatere stvari. Ne samo arhitektonskih ovir, ampak tudi strpnost.  
Kar se tiče arhitekturnih ovir je res Lenart 2012 poskušal s tem statusom, vendar je verjetno 
tako tudi prav da smo počakali, saj je dostopnost do vseh javnih stavb bistveno boljša kot je 
bila takrat. 
Zdravstveni dom je s prizidkom dobil še eno dvigalo, knjižnica ima omogočen dostop z 
zadnje strani, Občina, Upravna enota, CSD. Tudi FURS ima željo, čeprav je v Lenartu samo 
izpostava, da pride na lokacijo ki bo dostopna vsem. 
Mi smo odprti za predloge in bomo veseli. Pomembno je tudi sodelovanje in da naredimo 
maksimalno na tem področju. Pohvalil bi g. Igorja, ki se res aktivno vključuje, sodeloval je že 
pri odpravi arhitektonskih ovir v letu 2016. Z naše strani upam da bomo s takih tempom 
odprave arhitektonskih ovir nadaljevali. Upam da bomo sodelovali tudi po pridobitvi statusa 
in da ne bo certifikat zgolj črka na papirju, saj je bolj pomembno da bodo ljudje ki, imajo 
določene ovire, te naše spremembe tudi čutili.  
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Povedal bi tudi primer, ki nas je streznil, vsaj nas v upravi, ko je bila proslava ob občinskem 
prazniku je do naju z županom stopil, da ne more verjetni, saj se v Avstriji ne more zgoditi da 
bi na proslavi nastopili uporabniki VDC kot konkretno pri nas Enota Mravlja. Čudil se je, 
kako lahko to pri nas izvedemo, pri njih pa ne gre. Povedali smo mu, da je pri nas to nekaj 
vsakdanjega in da se s tem niti ne ukvarjamo. Veliko je stvari, ki jih lahko rešimo in izvedemo 
z dobrim sodelovanjem, ki ga pri nas imamo, kar nas zelo veseli. 
Hvala vsem še enkrat! 
 
Ga. Emica je poudarila, da se nihče ni udeležil sestanka iz zveze slepih in slabovidnih, saj se 
spomni da je bila pobuda za orientacijsko tablo v Lenartu za slepe in slabovidne. 
 
Okrogla miza se je končala ob 16.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: Mojca Guzej, OU 
        Predsednica delovne skupine 
         Urška Možina 


