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Številka: 141-0001/2013-21 
Datum:  22. 5. 2019 

Z A P I S N I K 
 

Sestanka »Občina po meri invalidov« , 
ki je potekal v sredo, 22.5.2019, ob 9. uri v sprejemni pisarni Občine Vojnik 

 
Prisotni člani Sveta za invalide: Dragica Mirnik (Medobčinsko društvo delovnih invalidov 
Celje), Branko Delčnjak (Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje), Milan Zupanc 
(Društvo gluhih in naglušnih Celje), Janez Hudej (Društvo paraplegikov JZ Štajerske), 
Tatjana Ravnjak (Društvo upokojencev Vojnik), župan Branko Petre in Urška Mužar. 
 
Dnevni red: 

- Potek uresničevanja akcijskega načrta »Občina po meri invalidov« 
- Pobude, predlogi, razno 

 
 
G. župan pozdravi prisotne in poudari namen sestanka. Pregled uresničevanja akcijskega 
načrta »Občina po meri invalidov«. 
 
 
Povzame kaj se bilo na podlagi akcijskega načrta narejeno: 
 

- Vse novogradnje so urejene tudi za potrebe invalidnih oseb z vozički in otroškimi 
vozički 

- Na novo se je uredilo 1 invalidsko stanovanje v Novi Cerkvi, ki je bilo 2019 tudi že 
vseljeno (slepa oseba) 

- Sofinanciranje zaposlovanja invalidnih oseb (CSD Celje in Inštitut VIR – 
sofinanciranje javnega dela in regresa za javno delo) 

- Predlog namestitve indukcijske zanke v telovadnici OŠ Vojnik (g. Zupanc bo opravil 
ogled) 

- MDDI Celje sodeluje z različnimi društvi in izvajajo delavnice (npr. delavnica ročnih 
spretnosti) 

- MDDI Celje redno izvaja brezplačne meritve krvnega sladkorja in holesterola v krvi. V 
zadnjem letu sodelujejo tudi z Krajevnim odborom RK Frankolovo. 

- Ponovno je MDDI poslal dopis na banke za znižanje bankomatov, ki bi bili v Vojniku 
dostopni tudi invalidom na vozičkih in ponovno naleteli na neodzivnost  

- Ga. Mirnik še enkrat poudari, da ima Občina Vojnik veliko posluha za drugačnost in 
se v imenu društva zahvali.  

 
 
Go. Mirnik zanima kako je urejen dostop za vozičke v Novi Cerkvi 22 (obnovljena 
večstanovanjska hiša. U. Mužar pojasni, da je klančina nameščena z zadnje strani hiše kjer 
so tudi domofoni. 
 
Go. Mirnik pozovemo, da pripravi dopis za svetnike Občine Vojnik, da bi ponovno plačali 
članarino in ostali podporni člani Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje. 
 
G. Hudej pove, da bi morala društva družno pozvati pristojne, da ko invalidna oseba umre, 
se svojcem odvzame oz. morajo vrniti znak za invalidnost, ki omogoča parkiranje na mestih 
označenih za invalide.  
 
 G. Hudej tudi pove, da ima Društvo paraplegikov stanovanje v Ankaranu in da bo ostala 
društva seznanil z možnostjo najema.  
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G. župan pove, da je Občina Vojnik uspešno zaključila sodelovanje z Društvom paraplegikov 
JZ Štajerske v projektu LAS (Vozim vendar ne hodim  - Moja zgodba za tvojo varnost). 
Trenutno sodelujemo v projektu »Heroji furajo v pižamah«. 
 
Ga. Mirnik pove, da se ljudje nanje vedno več obračajo po pomoč zaradi zapletenih 
birokratskih postopkov (izpolnjevanje vlog za CSD itd...) ali pa želijo samo pogovor. Za 
pomoč so jim na voljo prostovoljci MDDI Celje. V Vojniku imajo uradne ure vsako sredo. 
Drugače so jim na razpolago v pisarni v Celju.  
 
Do konca leta 2019 bomo v Telovadnico OŠ Vojnik, če bo to mogoče, namestili indukcijsko 
zanko, saj se tu odvija vse več prireditev.  
  
Go. Mirnik prisotne seznani tudi z delovanje SHRAMBICE MDDI Celje. Opis je v prilogi.  
  
Sestanek zaključen ob 10.10. 
 
 
 

Zapisala:   
 Urška Mužar  
    


