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Referat za družbene dejavnosti
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Datum: 25.09.2007

Zadeva: ZAPISNIK IZ OKROGLE MIZE »NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV
V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«
Mestna občina Slovenj Gradec je v petek, 21.09.2007, ob 10.00 uri, organizirala v prostorih
Društva upokojencev Slovenj Gradec, Šolska ulica 10a v Slovenj Gradcu, okroglo mizo na
temo »Neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Slovenj Gradec«.
Okrogla miza je bila odprtega tipa, še posebej pa so bili nanjo vabljeni predstavniki vseh
delujočih invalidskih organizacij na področju Mestne občine Slovenj Gradec, kakor tudi
predstavniki ostalih akterjev družbenega življenja na področju občine (Priloga 1: seznam
vabljenih).
Okrogle mize se je udeležilo 41 posameznikov iz različnih invalidskih in drugih organizacij
(Priloga 2: seznam udeležencev okrogle mize). Prav tako se je na vabilo odzvala tudi mag.
Jelka Fužir, predstavnica Zveze delovnih invalidov Slovenije.
Voditelj okrogle mize: Janez Merzdovnik, predsednik Društva invalidov Slovenj Gradec
Zapisnikar: Mateja Tajnšek, Referat za družbene dejavnosti pri Mestni občini Slovenj Gradec
Janez Merzdovnik je najprej pozdravil vse navzoče, še posebno pa Matjaža Zanoškarja,
župana Mestne občine Slovenj Gradec, ki mu je tudi predal uvodno besedo.
Župan je najprej pozdravil vse navzoče in izrazil željo, da bi občina Slovenj Gradec v
prihodnje postala še bolj prijazna invalidom kot je bila do sedaj. Poudaril je, da je bilo v
zadnjih letih za invalide narejenega že kar precej (odprava nekaterih arhitektonskih ovir,
izgradnja dvigala v galeriji in muzeju ipd.), zaveda pa se tudi dejstva, da je potrebno na tem
področju v prihodnje narediti še zelo veliko. Pomilovanje invalidov po njegovem namreč ne
prinese pravega rezultata; invalidom je potrebno omogočiti enako dostopnost do vseh dobrin z
namenom uspešne vključitve v vse segmente družbenega življenja. Ta okrogla miza je bila
torej sklicana z namenom, da se seznanimo s težavami, ki pestijo invalide v naši občini in jim
v prihodnje tudi pomagamo pri odpravljanju le-teh. Slovenj Gradec je namreč mesto miru in
kot tak naj bo čim bolj prijazen tudi vsem invalidom.
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Janez Merzdovnik se je zahvalil županu za prijazne in spodbudne besede, besedo pa je predal
še mag. Jelki Fužir, predstavnici Zveze delovnih invalidov Slovenije. Ta je najprej opravičila
predsednico Projektnega sveta za podelitev listine Občina po meri invalidov, gospo Zoro
Tomič, ki se te okrogle mize zaradi zadržanosti drugje ni mogla udeležiti. Občini je izrazila
spodbudo za to, da nadaljuje s svojim delom tako kot je že začela. Povedala je, da je listina
priznanje občini, prav tako pa v prvi vrsti društvu delovnih invalidov, ki deluje na ravni
občini, v drugi vrsti pa vsem društvom, ki prav tako delujejo na ravni občine. Pri sami
podelitvi listine je namreč zelo pomembno koordiniranje vseh invalidskih organizacij.
Pomembno pa je tudi, da se zavemo v glavah, da invalidnost niso samo fizične ovire temveč
predvsem odnosi, ki jih vzpostavljamo drug z drugim v nekem okolju. Pridobitev listine je
torej začetek in ne konec in od vseh akterjev zahteva trdo delo za vnaprej.
Janez Merzdovnik je začel z aktivno predstavitvijo problematike te okrogle mize. Predlagal
je, da se v okrogli mizi razpravljalci osredotočijo predvsem na naslednja področja:
¾ zaposlovanje invalidov,
¾ zagotavljanje stalne materialne varnosti invalidov,
¾ ohranjanje zdravja in rehabilitacija invalidov,
¾ gradbene in komunikacijske ovire,
¾ udejstvovanje invalidov v kulturi, športu, izobraževanju ter v ostalih segmentih
družbenega življenja,
¾ informiranje javnosti ter osveščanje prebivalstva o problematiki invalidov.
Kot prvi se je oglasil Ivan Leskošek, predstavnik Združenja multiple skleroze Slovenije in
povedal, da se je v Slovenj Gradcu veliko že naredilo, veliko pa se še mora. Najbolj pogreša
uporabo invalidskih stranišč v mestnem jedru, saj ni lokala, ki bi imel sanitarije urejene tako,
da bi se dalo vanje priti tudi z invalidskim vozičkom. Najbolj urejene sanitarije za invalide
ima Mercator, drugje pa ni urejenega ničesar. Opozoril je tudi na maloštevilne klančine, saj se
dogaja, da invalidi večkrat motijo promet prav zaradi tega, ker ne morejo ustrezno vstopiti
oziroma sestopiti iz pločnikov. Župana je pohvalil, da je bilo v občini do sedaj narejenega že
mnogo in si v prihodnje želi, da bi bilo tako še
naprej.
Ad1) Zaposlovanje invalidov:
Tanja Stare Zapušek, direktorica Zavoda RS za zaposlovanje, OS Velenje, je najprej
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podala kratek statistični pregled stanja brezposelnosti invalidov v Upravni enoti Slovenj
Gradec ter širše na Koroškem na dan 31.08.2007. Na Zavodu RS za zaposlovanje je v celotni
Koroški regiji prijavljenih 2438 brezposelnih oseb, od tega 489 v upravni enoti Slovenj
Gradec. Od teh 489 oseb je 148 invalidov, ki so razvrščeni v tri kategorije invalidnosti:
¾ večino invalidov predstavljajo delovni invalidi, ki so si invalidnost pridobili tekom
delovnega razmerja,
¾ kategorizirani mladostniki, ki so drugačni od ostalih mladostnikov in imajo zaradi tega
ovire in težave v življenju,
¾ invalidi po Zakonu o zaposlovanju in zaposlitveni rehabilitaciji.
Struktura invalidnih oseb v upravi enoti Slovenj Gradec je naslednja:
¾ 41% invalidov je starejša od 50 let,
¾ 35% invalidov je stara med 40 in 50 leti,
¾ 23% invalidov je mlajša od 40 let,
¾ 1% invalidov je mlajših od 26 let.
Država daje zelo veliko spodbud za zaposlovanje invalidov. Invalidi se lahko poslužujejo
ukrepov iz aktivne politike zaposlovanja, v lanskem letu pa je bil uveden tudi kvotni sistem
zaposlovanja, na račun katerega je bilo zaposlenih kar precejšnje število invalidov. Kljub
temu pa na Zavodu RS vedno bolj ugotavljajo, da podjetja oziroma delodajalci, v kolikor
nimajo ustreznega dela za invalide, na podlagi mnenja komisije čedalje bolj prijavljajo
invalidne delavce na zavod za zaposlovanje in v okviru kvotnega sistema zaposlovanja tako
plačujejo ustrezen prispevek v javni sklad za zaposlovanje invalidov.
Za delodajalce so tako pomembne predvsem spodbude v enkratnem znesku, ki so tudi
nepovratne, povračilo prispevkov za invalide, nagrade za zaposlovanje invalidov ipd. Tukaj je
potrebno povedati tudi, da se v procesu zaposlovanja vsakega invalida obravnava
individualno kot posameznika: za zaposlitev vsakega posebej se dogovarjajo, pogovarjajo in
tudi pogajajo.
V občini imamo tri invalidska podjetja: GG inpo, Ipsima s.p. ter Tomis podjetje. Invalidska
podjetja so namenjena zaposlovanju delavcev invalidov, seveda pa je vse odvisno tudi od
prostih kapacitet teh podjetij. Drugače pa se invalidi zaposlujejo tudi v ostalih podjetjih s
pomočjo zgoraj naštetih subvencij.
Damjana Hovnika iz Društva paraplegikov Koroške je zanimalo, ali imamo na občini
zaposlenega kakšnega invalida in ali so kakšne možnosti za zaposlitev le-tega. Sam je
povedal, da je zaposlen na sosednji občini in da bodo za v prihodnje iskali zaposlitev za eno
njihovo novo članico. Župan je povedal, da na občini nimamo zaposlenega
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nobenega invalida, se bomo pa potrudili in v prihodnje na kakšno delovno mesto zaposlili tudi
katerega izmed njih.
Ivana Gornik-Repnik, prav tako iz Društva paraplegikov Koroške, je povedala, da se je po
nesreči leta 2005/2006 ponovno vključila v 4. letnik Filozofske fakultete, smer angleški jezik
in književnost, pri čemer je od januarja 2006 dalje opravila že 18 izpitov. 2 je naredila tudi na
rehabilitaciji v SOČI, tako da ji je sedaj ostal neopravljen samo še en izpit ter diploma.
Zofija Tisnikar, članica Sveta zavoda Javnega zavoda Vetrnica Slovenj Gradec, je povedala,
da je mati invalidne hčerke. Po njenem mnenju je zaposlitev invalida odvisna od delodajalca
oziroma posameznega direktorja znotraj določene firme. Pri tem je povedala izkušnjo svoje
hčerke, ki je imela zelo veliko srečo, da se je zaposlila na banki. Seveda pa so jo različne
ovire spremljale ves čas od osnovne šole dalje. Opozorila je na dejstvo, da težave obstajajo,
vendar, če se ne pogovarjaš in neprenehoma iščeš rešitve, potem jih ne boš nikoli razrešil.
Država ponuja ogromno, vprašanje pa je, koliko od tega lahko vsak posameznik tudi izkoristi.
Starši morajo biti tisti, ki morajo spodbujati svoje otroke, da bodo v življenju lahko kaj
dosegli.
Ivanka Šoštar se je okrogle mize udeležila v dvojni vlogi in sicer kot predstavnica Druge
osnovne šole v Slovenj Gradcu in kot predsednica Sožitja Slovenj Gradec. V letih, od kar je
predsednica društva, je Sožitje tudi uradno postalo invalidsko društvo. V zvezi z
zaposlovanjem je poudarila, da so duševno prizadeti otroci po končanem šolanju samo še
številke. Gre za to, da so ti otroci do dopolnjenega osemnajstega oziroma enaindvajsetega leta
lahko v šoli, potem pa so dobesedno na cesti ali pa v varstveno delovnem centru. Na koncu
ostaneta staršem tako samo dve možnosti: da njihov otrok ostane doma ali pa ga vključijo v
zavod. Tudi sama mama duševno prizadetega otroka in da se približuje čas, ko bo tudi on
zaključil redno izobraževanje. Pridružila se je mnenju gospe Tisnikar, ki pravi, da vse kar
zmoreš sam, to lahko tudi narediš, poudarila pa je dejstvo, da nima vsak te sreče, da imel
dobre zveze in starše, ki bi si znali izboriti različne stvari za svoje otroke in to je problem. V
Sožitju se pripravljajo programi, bivalne skupnosti po vsej državi, v kateri živijo duševno
prizadeti ljudje, ki so tam zaposleni in imajo zagotovljeno neko varstvo. Programi na
področju duševnega zdravja vedno bolj prehajajo v zasebne roke, vedno manj je denarja zanje
in občina bi jim morala posvečati več pozornosti.
Stojan Rozman iz Društva paraplegikov Koroške je še povedal, da so lahko invalidni ljudje
tudi delodajalci nezaposlenih ljudi. Invalidi lahko ogromno naredijo, če imajo
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temu primerno pomoč ter podporo in ni potrebno, da jim pri tem pomaga visoko usposobljen
kader. V smislu osebne asistence vidi eno zelo veliko možnost za zaposlitev neinvalidnih ljudi
v službi invalidov.
Damjan Hovnik iz Društva paraplegikov Koroške je imel še eno čisto konkretno vprašanje, ki
se navezuje na enega izmed njihovih članov, ki obiskuje srednjo šolo v Velenju. Zanimalo ga
je, ali je invalid na vozičku, paraplegik, upravičen do kakršnekoli pomoči pri prevozu v šolo,
saj mu Društvo paraplegikov Koroške tega prevoza ne more nuditi vsak dan. Na Mestno
občino Slovenj Gradec so prejšnji teden že naslovili vprašanje glede tega in župan je obljubil,
da bomo v čimkrajšem času preučili vse možnosti za rešitev omenjenega problema.
Ad 2) Zagotavljanje stalne materialne varnosti invalidov:
Janez Merzdovnik iz Društva invalidov Slovenj Gradec je povedal, da pozna ogromno
invalidov na terenu, ki se nahajajo v zelo veliki denarni stiski, vendar tega ne želijo pokazati
navzven. Marsikomu društvo pomaga z različnimi denarnimi pomočmi, marsikomu pa z
različnimi priporočili ter s pomočjo pri izpolnjevanju vlog pomagajo pri zaprosilu za pomoč
pri različnih institucijah, kot je na primer center za socialno delo ipd.
Župan je nato nadaljeval, da tudi v Mestni občini Slovenj Gradec obstaja socialnovarstveni
program dodeljevanja enkratnih občinskih denarnih pomoči, vendar je bil mnenja, da to ne
predstavlja sistemske rešitve. Mestna občina preko javnega zavoda Vetrnica Slovenj Gradec
izvaja tudi službo pomoči družini na domu, vendar le-ta ne zajema samo invalidov temveč
tudi ostale starejše ljudi. Pomembno vprašanje, ki ga je izpostavil, se je glasilo, kako lahko
invalid sam poskrbi za svojo materialno varnost, da bi lahko na takšen način živel človeka
vredno življenje.
Ivana Gornik-Repnik iz Društva paraplegikov Koroške je izpostavila dejstvo, da je po nesreči
ostala finančno popolnoma odvisna od moža in družine. Invalidska komisija, ki naj bi
odločala o stopnji njene invalidnosti ter delazmožnosti še vedno ni zasedala, čeprav je bila
vmes že na rehabilitaciji v SOČI. Do zasedanja komisije bo ostala še vedno brez dohodkov in
čeprav se ima namen zaposliti, ostaja v zraku neka čudna situacija, v kateri se počuti
nemočno.
Stojan Rozman iz Društva paraplegikov Koroške je opozoril na neusklajenost služb, ki se
ukvarjajo z invalidi. Menil je, da bi morali o stopnji invalidnosti posameznika odločati že
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na rehabilitaciji sami in da bi moral imeti tako invalid, po tem, ko zaživi zopet samostojno
življenje v skupnosti, že zagotovljeno neko finančno in socialno varnost.
Milan Koren iz Društva ILCO za Koroško regijo se je zahvalil za povabilo na okroglo mizo.
Izpostavil je vprašanje, kako bi si lahko invalidi pridobili kakšne cenejše (ugodnejše)
vstopnice za različne kulturne oziroma športne prireditve in udejstvovanja.
Janez Merzdovnik mu je pojasnil, da se je potrebno glede športnega udejstvovanja vsako leto
ob izidu letnega razpisa za šport prijaviti na Športno zvezo Slovenj Gradec, kjer se lahko
pridobijo določena sredstva za ta namen.
Ad 3) Ohranjanje zdravja in rehabilitacija invalidov:
Damjan Hovnik iz Društva paraplegikov Koroške je povedal, da imajo v okviru društva
organizirano vsakoletno obnovitveno rehabilitacijo, do katere je upravičen vsak njihov član.
Poudaril je dejstvo, da je potrebno čim bolj koristiti tudi različne športne objekte v domačem
okolju, saj invalidu ukvarjanje s športom zelo pomaga pri ohranjanju njegovega zdravja.
Janeza Merzdovnika iz Društva invalidov Slovenj Gradec je zanimalo, kaj nam v Slovenj
Gradcu na tem področju najbolj manjka.
Damjan Hovnik iz Društva paraplegikov Koroške je naglasil, da v Slovenj Gradcu najbolj
manjkajo terme oziroma pokrit bazen, ki bi bil prilagojen tudi potrebam invalidov.
Stojan Rozman iz Društva paraplegikov Koroške je povedal, da je za ureditev pokritega
bazena, ki bi bil prilagojen invalidom, možno pridobiti različna sredstva s strani Evropske
unije in da bi kot občina morali izkoristiti to priložnost.
Župan je na koncu pojasnil, da v okviru občine vsako leto razpišemo javni razpis na področju
športa, na katerega se s svojimi programi lahko prijavljajo tudi različna invalidska društva.
Glede term pa je pojasnil, da gre za dolgoletni projekt, za katerega pa meni, da ga bo občina
uspela realizirati.
Milan Koren iz Društva ILCO za Koroško je bolj iz preventivne narave obvestil vse navzoče,
da se bo v prihodnjem letu na ravni celotne države podobno kot projekt Zora začel izvajati
tudi program Svit. Gre za preventivni program, katerega cilj je čim prej odkriti raka oziroma
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Pozval je vse navzoče, da v kolikor bodo vključeni v omenjeni projekt, naj se ga udeležijo in
tako po svojih najboljših močeh prispevajo k pravočasnemu odkritju bolezni.
Ivan Mernik iz Društva invalidov Slovenj Gradec je opozoril na dolge čakalne dobe pri
zdravnikih, ki so dolge že za »normalnega« človeka, kaj šele za invalida. Kot primer je
navedel dejstvo, da ko greš k zdravniku, te naroči šele čez dva meseca, ti pa rabiš pomoč
takoj. Tudi čakalna doba na fizioterapiji je zelo dolga, kar se mu ne zdi prav. Zanimalo ga je,
ali lahko občina stori kaj, da se stanje na tem področju kaj popravi in da invalidi dejansko
dobijo pomoč takrat, ko jo potrebujejo.
Ivanka Šoštar iz Sožitja Slovenj Gradec je predlagala, da v kolikor se bo občina s kakšnim
splošnim dopisom glede tega obrnila na pristojno ministrstvo oziroma zdravstveni dom, naj v
njega vključi tudi otroke z motnjo v duševnem razvoju. Pri njih je preventiva namreč zelo
pomembna. Izpostavila je dejstvo, da je na območju od Dravograda do Mislinje približno
dvajset otrok z različno prizadetostjo, za katere pa ni poskrbljeno z ustrezno obravnavo. Ni na
voljo zadostnega števila specialistov, ni na voljo prave opreme ipd. Poleg tega pa so tukaj še
dolge čakalne dobe in prav bi bilo, da se občina kot taka obrne na pristojne institucije v smislu
izboljšanja razmer tudi na tem področju.
Zofija Tisnikar iz Sveta zavoda Javnega zavoda Vetrnica Slovenj Gradec se je z gospo Šoštar
popolnoma strinjala. Povedala je, da so invalidi v veliko primerih zelo neseznanjeni s svojimi
pravicami in da bi na ravni občine morala obstajati institucija, ki bi ljudem svetovala v njihovi
stiski in jim pomagala pri razreševanju le-te. Predlagala je, da občina naslovi na zdravstveni
dom, na katerega ima vpliv, dopis, s katerim bi skušala doseči to, da se invalidom oziroma
tudi drugim našim občanom pomoč res nudi takrat, ko jo potrebujejo in ne šele čez čas, ko je
za marsikoga že prepozna.
Milena Pačnik, ravnateljica 3. osnovne šole, je podala naslednje razmišljanje:
3. osnovna šola je javni zavod, ki je povezan z izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami.
Ob besedi invalid imamo pred sabo največkrat sliko gibalno ovirane osebe, vendar pa tukaj
obstajajo še osebe, ki so invalidne zaradi senzornih in drugih primanjkljajev: slepe in
slabovidne, gluhe in naglušne, osebe z motnjo v duševnem razvoju ipd. V občini imamo
osnovno šolo s prilagojenim programom (program osnovne šole ter posebni program vzgoje
in izobraževanja). Izpostavila je probleme, ki jih vidi na tem področju na območju naše
občine:
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- na cestiščih je potrebno urediti zvočne signale za slepe in slabovidne,
- cestišča je potrebno opremiti z ustreznimi talnimi oznakami,
- na javnih mestih omogočiti dostop do informacij za slepe in slabovidne (Brailova pisava),
- gluhim in naglušnim omogočiti tolmača,
- višina zvoncev na vratih naj bo nižja, saj bo s tem prilagojena tudi invalidom na vozičkih,
- pri zdravstvenem domu je potrebno urediti več parkirišč za invalide,
- urediti je potrebno prometno ureditev pri 3. osnovni šoli (oviran dostop do šole zaradi drugih
avtomobilov),
- pri trgovini Zadruga v Starem trgu manjka ali ogledalo ali pa redno delovanje semaforjev
- spodbujati druženja med zdravimi in invalidnimi osebami, saj se bo s tem zmanjšal tabu o
drugačnosti invalidnih oseb
- ureditev kadrovsko strokovne pomoči, ki bi invalidne osebe oziroma njihove svojce
usmerjala in informirala za naprej
- ljudi je potrebno ozaveščati, da se ne bodo bali drugačnosti (radio, mediji, izobraževanja
ipd.)
Zaključila je z mislijo, da je potrebno pričeti s pozitivnim gledanjem na prihodnost. Trdo delo
se začne takoj, ko se odločimo za nov uspeh. Ovire lahko premagamo le, če resnično želimo
premagati dvome in premostiti meje.
Janez Merzdovnik iz Društva invalidov Slovenj Gradec je tukaj opozoril na pedagoško akcijo,
ki jo že 18 let izvajajo na šolah po občini in širši regiji. V okviru le te eno uro skupaj z otroki
govorijo o invalidnosti (kako komunicirati z invalidnimi ljudmi, kako invalide sprejeti medse
ipd.). Odziv šol na to akcijo je različen. Nekatere se z veseljem odzovejo nanjo, druge spet ne.
Marjeta Pori Gostenčnik, ravnateljica Vrtca Slovenj Gradec, je poudarila, da pri izvedbi
samega projekta ne smemo pozabiti na vrtce. V svoj program namreč vključujejo tudi otroke s
posebnimi potrebami, trenutno jih imajo v program vključenih deset. Tem otrokom je
dodeljen spremljevalec, ki ga financira občina. Imajo zaposlenega tudi mobilnega specialnega
pedagoga, ki pa je glede na svoj obseg dela zelo obremenjen. Povezujejo se tudi s tretjo
osnovno šolo, kadar potrebujejo kakšno strokovno pomoč. So pa kot vrtec zelo osamljeni,
vsaj kar zadeva izobraževanj, saj nimajo zadostnih finančnih sredstev, ki bi jim jih omogočala
v zadostni meri.
Ivanka Šoštar, Sožitje Slovenj Gradec, je povedala, da je bila prva mama, ki je vključila
svojega otroka v integriran program izobraževanja v Slovenj Gradcu. Pohvalila je delo
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vrtca in povedala, da se je otrok v vrtcu počutil zelo dobro. Poudarila pa je, da država z
integriranim načinom izobraževanja samo štedi in da je vse skupaj ena sama, velika farsa. Če
je otrok fizično oviran, je do neke mere še lahko integriran, če pa rabi še kakšne druge vrste
pomoči, je pa dobesedno izključen. Država ne namenja nobenega denarja za izobraževanje
strokovnega kadra, ki je zaposlen v vrtcih in šolah. Na koncu je izpostavila projekt, ki ga
Sožitje Slovenj Gradec izvaja skupaj s Tretjo osnovno šolo, imenuje pa se »Moj otrok prehaja
med programi iz kraja v kraj«, kar pomeni, da otroka dvakrat tedensko vozijo v matično šolo,
kjer lahko preživlja dneve skupaj z »normalnimi« otroki in se ne počuti drugačnega,
odrinjenega.
Ad 4) Gradbene in komunikacijske ovire:
Janez Merzdovnik, Društvo invalidov Slovenj Gradec, je navzoče seznanil s tem, da na ravni
občine že obstaja komisija, ki je popisala arhitekturne ovire v samem mestnem jedru Slovenj
Gradca. Predlagal je, da se na okrogli mizi ne bi ustavljali ob posameznih ovirah, temveč, da
bi posamezna društva seznam teh ovir posredovala na Mestno občino Slovenj Gradec, kjer se
bo tudi pripravljala analiza stanja invalidske problematike v Mestni občini Slovenj Gradec.
V razpravo se je vključila Milena Pečovnik iz Društva gluhih in naglušnih, ki je podala še
tiste informacije, ki so pomembne tudi za gluhe in naglušne. Povedala je, da se lahko gluhi in
naglušni normalno vključujejo in tudi spremljajo vsakdanje dogajanje. Gluhim se dogaja, da
ne dobijo ustreznih informacij. Za primer je navedla zdravstveni dom ali bolnišnico, kjer se
nahaja veliko število ljudi. Že, če si slišeč, ne slišiš, ko te kličejo v ambulanto, kaj šele takrat,
ko si gluh ali naglušen. Predlagala je, da se gluhim in naglušnim dodeli določeno mesto v
čakalnici in se jih nato z dotikom opozori, ko morajo iti v ambulanto. Kljub temu, da se
navzven nič ne vidi, da je z njimi karkoli narobe, so v komunikaciji zelo omejeni. Drugi
predlog je bil ta, da bi paketi centra za socialno delo ob rojstvu otroka vsebovali za gluhe in
naglušne tudi budilko za otroke. Tretji predlog pa se je nanašal na policijsko postajo:
vprašanje se je glasilo, kdaj bodo lahko gluhi in naglušni svoje stiske in težave na policijo
sporočali preko GSM številke v obliki SMS sporočil, saj vemo, da so telefoni zanje
neuporabni. Nadalje je govorka opozorila na možnost vključitve tolmača v vse procese
uradnih obravnav, v katere so vključeni gluhi in naglušni ljudje.
Igor Knez iz Policijske postaje v Slovenj Gradcu se je odzval na predlog Milene Pečovnik po
vzpostavitvi GSM številke za gluhe in naglušne osebe v stiski, ki
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policijsko postajo že podan in je v postopku reševanja. Ker se vse zadeve rešujejo preko
generalne policijske uprave, bi bilo dobro, da se obrnejo še na njih. Enako je tudi z
arhitektonskimi ovirami
in odpravo le-teh (vhod v policijsko postajo). Žal o vseh stvareh odloča generalna policijska
uprava.
Bukovec Vlado, Društvo slepih in slabovidnih, je poudaril, da so vse izboljšave, ki so za
invalide nujne, dobrodošle tudi za ostale ljudi. Veseli bodo, če jih bomo povabili k skupnemu
odkrivanju arhitekturnih ovir in odpravljanju le-teh.
Peter Leskovar, župnik v Slovenj Gradcu, je pozdravil diskusijo v zvezi z življenjem
invalidov v naši občini. Cerkev načrtuje izgradnjo induktivne zanke v roku enega leta, prav
tako klančino na vhodu v cerkev ter ureditev sanitarij za invalide v župnijskem domu.
Poudaril je, da je potrebno izobraževati otroke na temo invalidnosti, saj so le-ti zelo občutljivi
za nove informacije, o invalidnosti pa bi bilo potrebno več pisati tudi v medijih.
Stojan Rozman iz Društva paraplegikov Koroške je predlagal, da bi v Slovenj Gradcu
organizirali Festival drugačnosti z namenom, da se invalidi predstavijo neinvalidnim ljudem.
Neinvalidnim ljudem bi tako zavezali oči, zamašili ušesa, jih posedli v invalidski voziček ipd.
in jim tako podali izkušnjo življenja z invalidnostjo.
Ad 5) Udejstvovanje invalidov v kulturi, športu, izobraževanju ter v ostalih segmentih
družbenega življenja:
Ivana Gornik-Repnik, Društvo paraplegikov Koroške, je povedala, da je mati osemletne
deklice, ki obiskuje Drugo osnovno šolo. Hčerka je zelo prizadeta, ker se mamica ne more
udejstvovati različnih dohodkov na šoli, saj je dostop oviran zaradi stopnic pred vhodom.
Ivanka Šoštar, Druga osnovna šola, je povedala, da so imeli na njihovi osnovni šoli v
preteklosti dva otroka na invalidskem vozičku. Njihova šola ni zgrajena tako, da bi imeli
invalidi prost dostop vanjo. Edina veza je prehod skozi športno halo, preko katerega sta oba
otroka dostopala v šolo. Problem je tudi, ker v šoli ni dvigala in je težko prehajati iz
nadstropja v nadstropje. S situacijo, ko je invalid starš nekega otroka, se soočajo prvič in
odkar je Športna hala ločena od Druge osnovne šole, invalidi dejansko ne morejo več prosto
vstopati v šolo.
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Ivan Gaberšek in Društva paraplegikov Koroške je predlagal, da je pri starogradnjah zelo
težko kaj narediti v zvezi z odpravo arhitektonskih ovir. Bolj pozorni bi morali biti pri
novogradnjah, pri čemer upravna enota ne bi smela izdati uporabnega dovoljenja za
neko stavbo tako dolgo, dokler ne bi njena gradnja ustrezala vsem predpisom po meri
invalidov. Kar pa zadeva sanitarij, te so bile narejene na avtobusni postaji, vendar so zaradi
vandalizma vedno zaklenjene. Občinska uprava bi morala poskrbeti, da bi bili ključi od
sanitarij za invalide vedno dostopni na nekem mestu, prav tako pa bi bilo prav, da bi
omenjene ključe imele vse invalidske organizacije v Slovenj Gradcu.
Valerija Grabner iz Koroškega pokrajinskega muzeja je povedala, da je pri njih mestna občina
v preteklem letu izgradila dvigalo, ki invalidom omogoča dostop v njihove prostore.
Invalidom na vozičkih so tako dostopni na ogled le trije prostori na naslovu Glavni trg 24, pri
čemer so dostopnost v ostale prostore že reševali z izposojo montažnih klančin, kar pa je bila
samo trenutna možna rešitev. Nakup montažnih klančin so tako že uvrstili v finančni načrt za
leto 2008.
Tanja Stare Zapušek je dodala, da imajo na Zavodu RS za zaposlovanje usposobljeno
tolmačko za gluhe in naglušne. Je sicer v Velenju, vendar pride tudi na teren po celotni regiji.
Janez Merzdovnik, Društvo invalidov Slovenj Gradec, je zaprosil župana za zaključno
besedo.
Župan je povedal, da gre iz te okrogle mize veliko bolj zaskrbljen kot je prišel nanjo.
Prepričan je, da bomo lahko s skupnimi aktivnostmi in skupnim delom naredili veliko tistega,
kar bo invalidom omogočalo bolj neodvisno življenje v naši občini. Vsem se je še enkrat lepo
zahvalil za konstruktivni pogovor na tej okrogli mizi.
Janez Merzdovnik, Društvo invalidov Slovenj Gradec, je vsa invalidska društva, ki delujejo
na področju Mestne občine Slovenj Gradec, še enkrat pozval, da imenujejo po enega člana, ki
bo v prihodnje sodeloval pri pripravi analize stanja ter načrta za odpravo različnih ovir na
področju invalidske problematike. Vsa društva je prosil, da ime predstavnika v roku enega
tedna sporočijo na Mestno občino Slovenj Gradec, v Referat za družbene zadeve Mateji
Tajnšek.
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Zaključek okrogle mize je bil ob 12.15 uri.
Zapisala:
Mag. Mateja Tajnšek
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Matjaž ZANOŠKAR
Župan
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PRILOGA 1: SEZNAM VABLJENIH OKROGLO MIZO »NEODVISNO ŽIVLJENJE
INVALIDOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

NAZIV ORGANIZACIJE
Društvo invalidov Slovenj Gradec
Društvo vojnih invalidov za Koroško Slovenj Gradec
Koroško društvo za cerebralno paralizo Slovenj Gradec
Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenj Gradec
Društvo paraplegikov Koroške
Invalidsko društvo stomistov ILCO za Koroško regijo
Društvo diabetikov Slovenj Gradec
Društvo ledvičnih bolnikov Slovenj Gradec
Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica Slovenj Gradec
Ozara Slovenija
Koroško društvo za osteoporozo
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Koroška
Koroško društvo za boj proti raku
Slovensko društvo Transplant
Združenje multiple skleroze Slovenije
Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka
Društvo gluhih in naglušnih Koroške
Društvo distrofikov
Center za socialno delo Slovenj Gradec
Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec
Območno združenje Rdečega križa Slovenj Gradec
Karitas
Prva osnovna šola
Druga osnovna šola
Tretja osnovna šola
Šolski center Slovenj Gradec
Koroško višje in visokošolsko središče
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Glasbena šola Slovenj Gradec
Vrtec Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
Galerija likovnih umetnosti
Koroški pokrajinski muzej
Športna zveza Slovenj Gradec
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Zavod RS za zaposlovanje
GG-INPO d.d., Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Prevent d.d.
Johnson Controls – NTU d.o.o.
Upravna enota Slovenj Gradec
Sodišče v Slovenj Gradcu
Župnijski urad Slovenj Gradec
Župnijski urad Šmartno
Župnijski urad Pameče
Župnijski urad Podgorje
Župnijski urad Stari trg
Policijska uprava Slovenj Gradec
Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu pri Občinskem svetu Mestne občine
Slovenj Gradec
NLB Koroška banka d.d.
Pošta Slovenj Gradec
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec
Mercator d.d.
Spar Hipermarket Slovenj Gradec
TUS Slovenj Gradec
Hotel Slovenj Gradec
Društvo upokojencev Slovenj Gradec
Društvo upokojencev Šmartno
Društvo upokojencev Stari trg
Zveza delovnih invalidov Slovenije
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PRILOGA 2: SEZNAM UDELEŽENCEV OKROGLE MIZE »NEODVISNO
ŽIVLJENJE INVALIDOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC« Z DNE
21.09.2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

IME DRUŠTVA/ORGANIZACIJE
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Slovenj Gradec, Javni
zavod Vetrnica Slovenj Gradec
Društvo invalidov Slovenj Gradec
Zveza delovnih invalidov Slovenije
Policijska postaja Slovenj Gradec
Policijska postaja Slovenj Gradec
Športna zveza Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
Slovensko društvo Transplant
Društvo invalidov Slovenj Gradec
Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Maribor
Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Maribor
Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Maribor
Župnija Slovenj Gradec
Karitas Slovenj Gradec
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Center za socialno delo Slovenj
Gradec
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Koroški pokrajinski muzej
Ozara Slovenija
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IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA
Matjaž Zanoškar, župan
Mateja Tajnšek
Janez Merzdovnik
Jelka Fužir
Igor Knez
Robert Kovačič
Borut Marošek
Klemen Maček
Alfonz Drevenšek
Tone Garb
Maks Škof
Vlado Bukovc
Majda Pečar
Peter Leskovar
Peter Vravnik
Andreja Šavc
Marija Ileršič Kac
Petra Skaza
Marjana Belovič
Valerija Grabner
Miran Pečnik
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Društvo Sožitje Slovenj Gradec
Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Društvo invalidov Slovenj Gradec
Društvo invalidov Slovenj Gradec
Društvo paraplegikov Koroške
Društvo paraplegikov Koroške
Društvo paraplegikov Koroške
Društvo paraplegikov Koroške
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Društvo diabetikov Slovenj Gradec
Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec
ILCO za Koroško regijo
JC NTU Slovenj Gradec
Vrtec Slovenj Gradec
ILCO za Koroško regijo
Društvo psoriatikov Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje
Društvo upokojencev Slovenj Gradec
Območno združenje Rdečega križa
Območno združenje Rdečega križa
Združenje multiple skleroze Slovenije
Društvo gluhih in naglušnih Koroške
Društvo gluhih in naglušnih Koroške
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Simona Svetina
Ivanka Šošter
Ivanka Šošter
Marija Pečolar
Ivan Mernik
Damjan Hovnik
Ivan Gaberšek
Ivana Gornik – Repnik
Stojan Rozman
Anja Jeromel
Milena Pačnik
Angela Helbl
Zofija Tisnikar
Milan Koren
Ivana Pek
Marjeta Pori Gostenčnik
Marjan Ban
Igor Grabner
Tanja Stare Zapušek
Marta Karnar
Marinka Lampret
Katarina Stani
Ivan Leskošek
Milena Pečovnik
Marjan Knez

PEACE MESSENGER CITY

16

