
 

             
 

          O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i    s  v  e t 

 

 

 

 

 

 

5. dopisna seja občinskega sveta 

dne 30. novembra 2020 

 

 

 

Gradivo za 2. točko dnevnega reda 

 

 
 

 

 

 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje 

invalidov v občini Slovenska Bistrica za leto 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročevalca:  
- Žarko FURMAN, predsednik Sveta za invalide Občine Slovenska Bistrica 

in podžupan Občine Slovenska Bistrica 
  



 
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za družbene dejavnosti 

 
Kolodvorska ulica10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 20,  81 81 912,  fax: + 386 2 / 843 28 50  e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: 10/2020-PP 

Datum: 22.09.2020 

 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v 

občini Slovenska Bistrica za leto 2019 

 

 

I. PREDLAGATELJ 

 
                  Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
            Odbor za družbene dejavnosti 

 

III.  FAZA POSTOPKA 
 

            Enofazni  

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19), 

 Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« sprejet na Upravnem 

odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, dne 22.10.2008 in dopolnjen 

14.12.2009. 
 

V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Svet za invalide je zadolžen 1-krat letno poročati o izvedenih aktivnosti iz Akcijskega načrta 

Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica in Projektnemu svetu ZDIS. 

 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


Pri pripravi Poročila o uresničevanju Akcijskega načrta za leto 2019 so sodelovali: Svet za 

invalide Občine Slovenska Bistrica, strokovne službe Občine Slovenska Bistrica, invalidska 
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UVOD 

 

Občina Slovenska Bistrica je leta 2014 pridobila listino Občina po meri invalidov, ki jo 

podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem 

delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, spodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, 

ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, 

ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost. 

 

Podlago za izvajanje celotnega projekta predstavlja novi akcijski načrt za neodvisno življenje 

invalidov v občini Slovenska Bistrica za obdobje 2018-2022, ki je sestavljen iz treh ciljev, za 

katere velja, da predstavljajo osnovo tudi v letu 2019: 

 

1. Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah v občini. 

2. Odpraviti grajene in komunikacijske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno 

življenje invalidov. 

3. Obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa 

dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje invalidov v 

procese odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide 

pomembna. 

 

Svet za invalide je zadolžen 1-krat letno poročati o izvedenih aktivnostih  iz akcijskega načrta 

Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica in Projektnemu svetu ZDIS. 

 

Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta za leto 2019 je pripravil Svet za invalide v 

sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami, invalidskimi društvi, javnimi zavodi, 

humanitarnimi organizacijami in drugimi, ki so kakorkoli povezani z življenjem in delom 

invalidov, sestavljeno pa je iz nalog, ki so se izvajale po točkah iz posameznih poglavij 

akcijskega načrta. 
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CILJ 1: INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE 

Ukrep št. 2: Osveščanje preko uradne spletne strani Občine Slovenska Bistrica 

 

Na uradni spletni strani skozi vse leto poteka obveščanje občanov o pomembnejših dogodkih s 

področja invalidne tematike. V posebni rubriki Občina po meri invalidov so predstavljeni vsi 

dogodki o poteku projekta. Prav tako na spletni strani postopoma poteka predstavitev vseh 

invalidskih organizacij, ki delujejo na področju občine, z vsemi potrebnimi informacijami o 

njihovem delovanju po različnih področjih, s splošnimi informacijami o pravicah invalidov, 

možnostmi in načinu uveljavljanja. 
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Ukrep št. 4: Zbiranje informacij, pripomb, komentarjev 

 

Ob mednarodnem dnevu invalidov ter oseb s posebnimi potrebami in 5. obletnici podelitve 

listine »Občina po meri invalidov«, je ožja skupina Sveta za invalide v sprejemni pisarni predala 

knjigo Pobud in pritožb za izboljšanje stanja invalidov in oseb s posebnimi potrebami v občini 

Slovenska Bistrica. Javnost je bila s tem informirana preko občinske spletne strani in prispevka 

v Informatorju. 

 

Ukrep št. 5: Osveščanje javnosti preko invalidskih organizacij 

Občina Slovenska Bistrica in društva invalidov sodelujejo z organizacijami, ki so povezane z 

delom z invalidi, tekoče razrešujejo prisotno problematiko in tako zagotavljajo boljši položaj 

invalidov v občini. 

 

Ukrep št. 6: Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev 

Društvo invalidov Črešnjevec - razstava ročnih del 
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Društvo invalidov Črešnjevec je v sklopu TVU-ja organiziralo razstavo ročnih del članov 

20.5.2019 in 21.5.2019 v društvenih prostorih. K sodelovanju so povabili tudi TD Breza 

Pragersko- Gaj in Osnovno šolo dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, da se tudi oni predstavijo z 

svojimi izdelki Razstavo so si prišli ogledati njihovi člani krajani Črešnjevca in okolice in 

učenci osnovne šole Obiskovalci so bili navdušeni nad razstavljenimi izdelki, ki so prave 

umetnije, nekateri  izdelki so naša kulturna dediščina, ki se prenaša iz roda v rod. Morda bo 

razstava kakšnega mladega navdušila, da ljudsko izročilo osvoji in ga nato prenese naprej. 

VDC Polž Maribor – Enota Slovenska Bistrica 

Ozaveščanje o problematiki invalidov, predstavitve ter promocijo so izvajali skozi številne 

aktivnosti. 

Ozaveščanje, predstavitve, promocija je potekalo tudi na spletni in FB strani kjer so objavljali 

prispevke ob različnih priložnostih in dejavnostih. Promovirali so se z različnimi točkami na 

enoti in izven nje. Zavod VDC POLŽ MARIBOR je s pomočjo medijev obveščal javnost o delu 

in aktivnostih ter komuniciral preko drugih medijev: spletne strani VDC Polž Maribor, profilov 

na družabnih omrežjih Facebook, portala mojaobcina.si, kulturnih prireditev (dobrodelni 

koncerti, gostovanja dramskih, folklornih, plesnih skupin in nastopi posameznikov na različnih 

prireditvah), športnih prireditev, stojničnih prodaj in prodaje na po(tu)joči cizi, pripravili so nov 

katalog izdelkov. 

 

21.9.2019 Predavanje-delavnica na temo ustna higiena 

24.1.2019 Sestanek uporabnikov in svojcev 

4.3.2019 Pustovanje 

13.3.2019 Bowling Strike Maribor 

20.3.2019 Ogled predstave Dežela sanj v Slomškovem domu Slovenska Bistrica 

22.3.2019 Materinski dan, čajanka 

22.3.2019 Udeležba skupine Navihanci na prireditvi, promocija CD 

3.4.2019 Tekmovanje v namiznem tenisu v dvorani Tabor Maribor 

10.4.2019 Regijske igre MATP v Murski Soboti 

12.4.2019 Obisk sejma »Cvetni petek« v Slovenski Bistrici 

17.4.2019 Pogostitev s picami v Črnem Baronu 

22.5.2019 Skupni športni dan VDC Polž Maribor 2019 

28.5.2019 Stojnica izmenjave zelišč 

30.5.2019 Dan odprtih vrat 

4.6.2019 Prireditev »Greš na kavo?« 
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10.6.2019 Piknik z uporabniki in svojci na Boču 

26.6.2019 Nastop Navihancev na javni prireditvi »Otvoritev CLP« v Lenartu 

2.7.2019 Izlet uporabnikov v Posočje, Bovec, Kobarid 

6.9.2019 Zaključna prireditev projekta »Agatin čarobni plašč« v Lenartu 

10.9.2019 Likovna ustvarjalnica na enoti Rapočeva 

25.9.2019 Izlet uporabnikov, Bled 

8.10.2019 Otvoritev nove bivalne enote VDC Polž Maribor na Bohovi 

16.10.2019 Pogostitev s picami na Cigonci 

16.10.2019 Čajanka uporabnikov in svojcev 

19.10.2019 Udeležba na Abilimpiadi Slovenije v Mariboru 

15.11.2019 Predstavitev projekta, knjige, otvoritev knjižne polici-lahko branje, 15. 

obletnica enote Ruše 

13.11.2019 Tradicionalni slovenski zajtrk 

28.11.2019 Praznovanje uporabnikov in svojcev ob zaključku leta v gostišču 

Larmonija 

5.12.2019 Miklavževanje v Mariboru 

18, 19.12.2019 Udeležba na Božičnem sejmu v Slovenski Bistrici 

20.12.2019 Božičkovanje  
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Ukrep št. 7: Osveščanje preko lokalnih javnih medijev 

Občina Slovenska Bistrica pripravlja in omogoča objavljanje prispevkov z invalidsko tematiko 

na svoji lokalni oglasni deski ter v občinskem glasilu Informator, ki izhaja šestkrat letno in ga 

brezplačno prejme na dom vsako gospodinjstvo v občini. 

 

Treningi članov DI Črešnjevec na strelišču SD Impol in srečanje športnikov invalidov v 

Radovljici 
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Zbor članov in srečanje za Dan žena in enodnevna rehabilitacija DI Črešnjevec Mala nedelja 

 

 

                               Enodnevna rehabilitacija na morju članov DI Črešnjevec 

Članek Koronarnega kluba v Večeru, v prilogi Štajerc in v Tedniku Panorama ob 1. obletnici 

delovanja Kluba Slovenska Bistrica 
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Ukrep št. 9: Vzpodbujanje samopomoči invalidskih organizacij  

Srcu prijazna občina Slovenska Bistrica je v letu 2019 omogočila brezplačno izobraževanje 

temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) in prikaz delovanja iHELP  

mobilne aplikacije lokalnim ustanovam in vsem občanom. S pomočjo  IHELP-a se je izobrazilo 

več kot 200 ljudi, saj znanje rešuje življenja. 

Zastavljeni cilji: 

 Zagotavljanje največje reševalne mreže prvih posredovalcev (lokalno in globalno). 

 Ažurna mreža defibrilatorjev (AED). 

 Zagotavljanje hitre pomoči v nujnih primerih (povečanje preživetja). 

 Povečanje varnosti pri delu, doma in na poti. 

 Široka mreža izobraževalnih dogodkov oživljanja. 

 Povezovanje ljudi v želji po pomoči pri zagotavljanju prve pomoči. 

 Spodbujati posameznike k povečanju družbene odgovornosti. 

 Zmanjšanje poškodb, zdravljenja in bolniške. 

 Rešiti vsaj eno življenje na dan. 

 
Za vse  zaposlene na Občini Slovenska Bistrica in za Zvezo upokojencev Slovenska Bistrica 

zvezo  je bila v letu 2019 organizirana Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 

defibrilatorja in mobilne aplikacije iHelp za hitrejše reševanje življenj. 

Predavanje je potekalo cca. 2 uri, razdeljeno je bilo v 3 sklope: 

1. Predstavitev projekta iHelp, problematika nenadnega zastoja srca, delovanje iHelp 

aplikacije. 

2. Teoretični del oživljanja in uporabe defibrilatorja. 

3. Praktični del: 

 Kaj paziti, ko rešujemo življenje? 

 Kako vemo, da je oseba mrtva, da diha ali ne diha, ali je pri zavesti? 

 Kako masirati srce (globina, hitrost, pravilna pozicija)? 

 Kako uporabiti defibrilator? 
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Ob tednu mobilnosti se je IHELP udeležil mobilnostne tržnice in tradicionalnega turnirja v 

ulični košarki, kjer so na stojnici predstavljali dva različna defibrilatorja, mrežo oziroma 

lokacijo defibrilatorjev, delili so co-branding zdravstvene kartice, izobraževali o oživljanju, 

prikazovali delovanje naprave Cardio First Angel in tudi samo aplikacijo iHELP. 

 

Po sami udeležbi so na FB strani iHELP objavili dogodek v krajši video obliki. Objava je 

dosegla več kot 1.100 oseb. 
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Varnostna točka 

 

Varnostna točka občanom omogoča, da obnovijo svoje znanje o postopkih oživljanja in kako 

prepoznati zgodnja stanja, ki lahko hitro privedejo do nenadne smrti. Varnostna točka občanom 

omogoča sledenje enakemu vrstnemu redu postopkov, da nikoli ničesar ne pozabijo, ko 

oškodovanec potrebuje pomoč. Omogočen je tudi dostop do aplikacije iHELP, ki omogoča 

kratke tekstovne in slikovne vsebine prve pomoči, oživljanja, loma kosti, lokacije najbližjega 

defibrilatorja itd. 

 
iHELP zdravstvena kartica –skrita varnost v denarnici 
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Občina je občanom omogočila, da 

lahko imajo pri sebi iHELP 

zdravstveno kartico, ki vsebuje 

osebne podatke in nujne kontakte. 

Kartica pripomore k izboljšanju 

nudenja pomoči in zagotavlja 

preprost, stroškovno učinkovit, 

trajen in osnoven način izpolnjevanja 

zdravstvenih zahtev. iHELP 

zdravstvena kartica nudi reševalcem 

in zdravnikom nujne informacije. 

 

 

Telovadba za člane Društva invalidov Črešnjevec 

V novih društvenih prostorih so v mesecu februarju pričeli s telovadbo pod strokovnim 

vodstvom fizioterapevtke Ajde iz zdravstvenega doma, iz delovne skupine Centra za krepitev 

zdravja. Na prvem srečanju so imeli test telesne zmogljivosti, nato pohod do Brinj in nazaj, 

nato 6x telovadbo v društvenih prostorih in nordijsko hojo v Črešnjevcu. Telovadbe se je 

udeležilo 11 invalidov, to je maksimum, da lahko imajo invalidi dovolj prostora za vadbo. Po 

8 srečanjih je društvo pripravilo za udeležence telovadbe druženje z zakusko saj je poglavitni 

cilj predvsem druženje med invalidi in spremljevalci, kakor tudi da sami poskrbijo za svoje telo 

in fizično kondicijo. 

 
Delavnica dejavniki tveganja na DI Črešnjevec 

Društvo invalidov Črešnjevec je v društvenih prostorih za  uporabnike invalide organiziralo 

izobraževanje o dejavnikih tveganja za zdravje s pomočjo centra za krepitev zdravja 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Izobraževanje je potekalo v treh sklopih:  

 Visok krvni tlak 

 Maščobe v krvi 

 Sladkor v krvi 
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Predavateljica je udeležencem pojasnila, da so ti trije dejavniki povzročitelji bolezni srca in 

ožilja ter da lahko na te dejavnike v veliki meri vplivajo sami, z uravnoteženo in zmerno 

prehrano in veliko gibanjem v naravi. 

Delavnica zvišan krvni tlak in maščobe v krvi 

Na društvu so izvedli delavnico o zvišanem krvnem tlaku in maščobah v krvi Pogovor je tekel 

predvsem kaj lahko sami naredimo za svoje zdravje, za vitalne prožne žile in posledično za 

zdravo srce.  

 
Predavanje o stresu na DI Črešnjevec 

V mesecu aprilu so za invalide s pomočjo centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma 

Slovenska Bistrica organizirali izobraževanje o stresu, najpogostejšem vzroku za nastanek 

drugih obolenj. Imeli so tri srečanja, na srečanjih je bilo 10 invalidov. Na srečanjih so izvedeli 

veliko novih stvari in dobili pametne nasvete kako se izogniti stresnim dejavnikom. Po vsakem 

srečanju je predavateljica praktično pokazala tehnike sproščanja in predlagala, da vaje 

poskušajo izvajati vsakodnevno. Po zadnjem srečanju je društvo pripravilo malico, ob druženju 

so izmenjali mnenje o delavnici. 

 
Predavanje Zdravo jem na DI Črešnjevec 
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Društvo invalidov Slovenska Bistrica 

 

Društvo je skladno s planom v letu 2019 izvedlo naslednje aktivnosti: 

 

 Na zboru članov in na sejah Izvršilnega odbora so obveščali poverjenike in člane o 

delovanju društva, novostih, ki so pomembne za invalide 

 Na oglasni deski na društvu so izobesili vse zapisnike in obvestila na vpogled 

 Poverjeniki so najmanj 1x v letu obiskali vse invalide na domu in jih obvestili o 

delovanju organizacije 

 Izdali so Bilten, ki ga prejme vsak član društva, na katerem so zapisane glavne aktivnosti 

na društvu za naslednje leto 

 Z invalidi so komunicirali preko elektronske pošte 

 Organizirali so predavanja na temo: 

- Pravna varnost invalidov 

- Nabiranje in priprava gob 

- Spoznavanje zdravilnih zelišč 

 Najšibkejšim invalidom so priskrbeli pakete Rdečega križa 

 Organizirali so ogled Prekmurja in razstavo orhidej 

 Organizirali so kopanje v Mali Nedelji 

 Invalide so napotili na zdravljenje v kapacitetah ZDIS 

 Invalide so napotili na športna tekmovanja, ki jih organizira ZDIS 

 Invalide so napotili na Republiška športna tekmovanja 

 Udeležili so se srečanja z invalidi iz občine Slovenske Konjice 

 V delavnici »Pridne roke« so izdelovali praktične izdelke 

 Invalidom so omogočili merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi  

 Organizirali so srečanje športnikov in težkih invalidov ter starejših od 80 let 

 Obiskali in obdarili so vse invalide, starejše od 80 let in težje invalide 

 Z društvenim praporjem so pospremili pokojne invalide na zadnji poti  

 

Društvo diabetikov Maribor 

 

Iz Slovenske Bistrice je v Društvo diabetikov Maribor vključenih preko 70 članov, zato so se 

odločili, da v Slovenski Bistrici enkrat mesečno organizirajo brezplačne meritve sladkorja in 

pogovor z laičnim svetovalcem. Meritve so se izvajale skozi leto, ob določenih datumih v 
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prostorih občine, od 9.  do 11. ure. O meritvah so bili občani Slovenske Bistrice obveščeni z 

obvestili v medijih.  

 

Poročilo dela Kluba CVB Slovenska Bistrica za leto 2019 

 

Klub CVB Slovenska Bistrica je bil ustanovljen 9. 10. 2018. V letu 2019 je bilo včlanjenih 19 

oseb. 

 Dne 10. 1. 2019 je bil v časopisu Večer – priloga Štajerc objavljen članek »Velika 

pozornost ozaveščanju«, s podnaslovom »Klub bolnikov po možganski kapi od lani tudi 

v Slovenski Bistrici.« 

 V letu 2019 so imeli vsak drugi torek v mesecu srečanja v prostorih Centra za starejše 

občane Metulj. Organizirali so naslednja predavanja: 

 8. februarja 2019 je predavala višja medicinska sestra ga. Janja Očko na temo Nega 

bolnika po možganski kapi, Srečanja se je udeležilo 15 članov, tega dne so se včlanili 

trije novi člani. 

 12. februarja 20196 je predavala višja medicinska sestra ga. Janja Očko na temo 

Demenca. Predavanja se je udeležilo18 članov, istega dne so se včlanili še štirje novi 

člani. 

 12. marca 2019 je na njihovem srečanju g. Celec (ELEK) iz Murske Sobote predstavil 

svoje izdelke (olja, žganja, kreme ter njihove zdravilne učinke). Srečanja se je udeležilo 

14 članov. 

 9. aprila 2019 je predavala mag. Lidija Žitnik, dr. med.spec.nevr. iz splošne bolnišnice 

dr. Jožeta Potrča Ptuj, in sicer o vrstah možganske kapi, njihovimi znaki, posledicami, 

o poteku zdravljenja v bolnišnici, o rehabilitaciji in življenju po kapi. Predavanja se je 

udeležilo 21 članov, tega dne se je kot strokovna sodelavka včlanila tudi mag. Lidija 

Žitnik in še ena članica. 

 V maju 2019 niso imeli srečanja, udeležili so se 3. pohoda ob žici za bolnike po 

možganski kapi, in sicer se je pohoda udeležilo 11 članov. V mesecu maja se je včlanila 

1 oseba 

 11. junija 2019 je predavala prim. Tatjana Erjavec, dr.med.spec. internistka, 

predstojnica oddelka v URI Soča. Tema predavanja je bila: možgani, srce in ožilje. 

Predavanja se je udeležilo 18 članov, v juniju sta se včlanili dve novi članici. 

 10. septembra 2019 je predavala mag. Jelka Janša, dipl. delovna terapevtka, nevrološka 

klinika UKC Ljubljana. Članom je pokazala kako premagovati breme možganske kapi 

s pomočjo delovne terapije. Predavanja se je udeležilo 17 članov, vključili so se trije 

novi člani. 

 8. oktobra 2019 so organizirali prvo obletnico delovanja Kluba CVB Slovenska Bistrica. 

Povabili so predsednika Združenja CVB Slovenije g. Čuček Milana in novinarja 

Tednika Panorama g. Turk Nika. Predstavili so delo kluba v letu 2019, v Tedniku 

Panorama je bil objavljen člane »Drug drugemu so najboljša pomoč«.  

 12. novembra 2019 je članom predaval g. Žerjav Božo, zeliščar, čebelar in bioenergetik 

iz Društva zeliščarjev Hermelika. Predstavil je zdravilne učinke čebelarskih izdelkov in 

čajev ter pomen zdravega ožilja brez holesterola. Predavanja se je udeležilo 20 članov, 

dve osebi sta se včlanili. 

 10. decembra 2019 so se člani Kluba CVB Slovenska Bistrica zbrali v gostilni Pri 

Martinu na novoletnem srečanju. 

 

V letu 2019 so izvajali tudi druge dejavnosti: 
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 12 februarja 2019 je bil organiziran sestanek FORUMA predsednikov klubov Združenja 

bolnikov CVB Slovenije, v prostorih URI SOČA. Predstavili so poročilo o delovanju 

kluba v letu 2019, bili so povabljeni k sodelovanju in pripravili prispevke za glasilo 

Kapnik. 

 15. februarja 2019je bil predstavljen Klub Društvu zeliščarjev Hermelika, sklenjen je 

bil dogovor za sodelovanje, predavanja,… 

 V okviru kluba je bila 22. februarja 2019 ustanovljena skupina za samopomoč z imenom 

Gnezdo. Predsednica te skupine je ga. Ljubica Železinger, trenutno jo sestavlja 6 članov, 

sestajajo se dvakrat mesečno. 

 21. avgusta 2019 so se udeležili piknika Kluba CVB na Ptuju, ki je bil povezan s 

športnimi igrami. 

 Septembra 2019 je pet članic začelo vsak dan obiskovati telovadbo, ki poteka v 

telovadnici na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Telovadbo vodi fizioterapevt 

Akrap Niko. 

 oktobra so se udeležili vseslovenskega izleta v Postojnsko jamo. 

 22. oktobra je v Zdravilišču Radenci potekala tiskovna konferenca ob svetovnem dnevu 

možganske kapi na temo »Naj se možganska kap ne zgodi tebi«, konec oktobra so v 

Slovenski Bistrici delili zgibanke in ozaveščali o prepoznavanju prvih znakov 

možganske kapi in ukrepih. Merili so krvni tlak in srčni utrip. 

 Ozaveščanje so ponovno ponovili 30. oktobra na študijskem krožku na Ljudski univerzi. 

 

Občina Slovenska Bistrica je Klubu CVB omogočila brezplačno uporabo prostorov v 

Centru za starejše Metulj. V klub bolnikov po možganski kapi Slovenska Bistrica je bilo na 

dan 31. december 2019 včlanjenih 38 članov.  

Ukrep št. 10: Obeležitev Mednarodnega dneva invalidov 

Prireditev v viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica 

 

Društvo invalidov Črešnjevec in Občina Slovenska Bistrica sta 9. decembra 2019 ob 

mednarodnem dnevu invalidov obletnici podelitve listine Občina po meri invalidov organizirala 

prireditev v viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica. Prisotne je uvodoma nagovoril župan, dr. 

Ivan Žagar. Osrednja govorca sta bila predsednik Združenja delovnih invalidov Slovenije 

Drago Novak in Borut Sever, predsednik nacionalnega sveta invalidskih organizacij. 

Predstavilo se je društvo Canis - Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev društvo. 

H kulturnemu programu so prispevali Društvo invalidov Črešnjevec, KUD Šmartno na Pohorju 

in OŠ Minke Namestnik-Sonje.  



 

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2019  20 

 

 
 

 
Osrednji govorniki: župan, dr. Ivan Žagar, Drago Novak in Borut Sever 
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Nastopajoči: OŠ Minke-Namestnik Sonje, DI Črešnjevec in KUD Šmartno na Pohorju 

 

Društvo reševalnih psov in psov vodičev, Canis 

 

 

CILJ 2: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA 

Ukrep št. 1: Zagotavljanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti na področju invalidske 

problematike 

 

Oskrba bolnika na domu 

 

Občina Slovenska Bistrica je ena izmed redkih občin, ki financira oskrbo bolnika na domu. V 

okviru patronažne dejavnosti Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica od leta 1985 poteka tudi 

oskrba bolnikov na njihovem domu. Za potrebe pacientov na domu sta zaposleni dve bolničarki 

v patronažni dejavnosti. Obiskujeta in nudita oskrbo predvsem tistim pacientom, ki zaradi 

narave bolezni sodijo med najtežje bolne. To so večinoma bolniki, ki potrebujejo paliativno 

oskrbo in nego in jih v večini primerov obiskuje tudi patronažna medicinska sestra, ki pri 

pacientih izvaja različne medicinsko tehnične posege, bolničarki pa jim nudita strokovno 

izvedbo osnovne nege. Ti pacienti so pogosto še socialno ogroženi in doživljajo vse vrste 

življenjskih stisk. 



 

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2019  22 

 

Drugi del delovanja bolničark negovalk ZD Slovenska Bistrica je namenjen negi in oskrbi težjih 

invalidov, ki so trajno nepomični že daljši čas in so v celoti odvisni od tuje nege in pomoči ter 

predstavljajo skoraj polovico njunega dela. To so pacienti, ki zaradi narave bolezni, slabšega 

socialnega statusa in pomanjkanja pomoči svojcev, koristijo delo negovalk daljše obdobje, 

nekateri že več let.  

 

Pri svojem delu sta bolničarki skrbni in natančni. Njuno delo poteka na območju občin 

Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica ter je zaradi razsežnosti terena, velikih 

razdalj in zaradi zahtevnosti samega dela, izredno težko in naporno.  

Patronažna medicinska sestra je tista, ki nadzira in usklajuje njihovo delo, seveda z vedenjem 

in delovnimi nalogi osebnih zdravnikov. S Centrom za socialno delo obstaja dogovor, da 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sprejema nove primere pacientov po prihodu iz bolnišnice 

za dobo 1-2 mesecev, nato jih v obdelavo prevzamejo oskrbovalke Doma upokojencev Slov. 

Bistrica ali negovalke CSD Slovenska Bistrica za področje občin Makole in Oplotnica.     

 

Vsaka bolničarka Zdravstvenega doma po normativu dnevno opravi do 7 obiskov, dnevne 

potrebe pa se iz dneva v dan spreminjajo. To pomeni da imata v obdelavi lahko po enega 

pacienta dnevno na patronažno medicinsko sestro (14 medicinskih sester), oziroma enega 

pacienta na 2200 prebivalcev. 

  

Glede na skupno število prebivalcev (Statistične informacije 42/2009) in delitev po občinah, je 

delitev obiskov naslednja:  

 2 obiska dnevno prebivalcem občine Oplotnica, 

 2 obiska dnevno prebivalcem občine Poljčane, 

 1 obisk dnevno prebivalcem občine Makole in 

 10 obiskov dnevno prebivalcem dnevno občine Slovenska Bistrica. 

 

V letu 2019 sta bolničarki opravili 2696 obiskov oskrbe bolnika na domu. 

 

Pregled opravljenih storitev v letu 2019: 

 

Naziv storitve: Količina 

Osnovna nega 2092 

Kopanje 548 

Britje 548 

Pranje glave 917 

Urejanje postelje 2634 

Pomoč pri hoji 1044 

Hranjenje 256 

Pomoč pri jemanju zdravil 290 

Vzdrževanje stanja – razgibavanje 2644 

Posedanje        2436 

Striženje nohtov 564 

Preprečevanje nastanka preležanin 2633 

Skupaj:     16.606 

 

Ti pacienti so pogosto tudi socialno ogroženi in doživljajo vse vrste življenjskih stisk. Pri 

svojem delu sta bolničarki skrbni in natančni. Patronažna medicinska sestra je tista, ki nadzira 
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in usklajuje njihovo delo, z vedenjem in delovnimi nalogi osebnih zdravnikov. Višina sredstev, 

ki jih je Občina Slovenska Bistrica v letu 2019 namenila za to dejavnost, je 36.000,00 evrov. 

 

Ukrep št. 2:  Osveščanje zaposlenih 

 

Temeljno poslanstvo ZD Slovenska Bistrica je zagotavljati pacientom, predvsem občanom 

občin ustanoviteljic, čim kakovostnejšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter 

zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka 

bolezni in izboljšanje zdravja Poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem 

delu pri njihovi obravnavi, prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi 

sodelavci. 

Velik del uporabnikov so invalidi, vsak invalid zagotovo potrebuje zdravstevno oskrbo.  

Zdravstveni delavci se prvi srečajo z invalidom, bodisi že pred rojstvom, ob rojstvu ali kadarkoli 

v življenju. Zato je nujno, da so zelo dobro seznanjeni ne le z načini zdravljenja, pač pa tudi z 

vsemi možnostmi, ki jih država nudi invalidom od postopkov ocene invalidnosti do 

najrazličnejših možnosti rehabilitacije in denarnih nadomestil.  

Zdravljenje v skladu s strokovno doktrino je zagotovo osnova njihovega delovanja. Redno se 

udeležujejo najrazličnejših izobraževanj, tudi s tematiko invalidov.  

V ZD Slovenska Bistrica je organizirano osnovno zdravstveno varstvo - splošne ambulante, 

referenčne ambulante, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za mentalno zdravje,  dispanzer za 

ženske, medicina dela, prometa in športa, Center za krepitev zdravja, laboratorij, fizioterapija, 

razvojna ambulanta z logopedom, nevrofiziterapijo in delovno terapijo, ambulanta v DSO, 

enota Slovenska Bistrica, reševalna služba, nujna medicinska pomoč, sanitetni prevozi in 

prevozi bolnikov s spremstvom, patronažna služba, nega na domu, bolničarke, zobozdravstvo, 

zdravstveno vzgojne delavnice  in nekatere specialistične ambulante: nevrolog, UZ trebuha in 

RTG skeleta, antikoaguantna ambulanta. 

Pomembna pridobitev tudi za invalide je vpeljava referenčne ambulante v okviru družinske 

medicine. Referenčno ambulanto pod vodstvom zdravnika izvaja diplomirana medicinska 

sestra. V njej obravnava paciente, ki so kakorkoli zdravstveno ogroženi. Po potrebi paciente 

usmeri k zdarvniku v dodatno zdravstveno obravnavo. 

Laboratorij je v 2019 sodeloval pri preventivnih pregledih - merjenje krvnega pritiska, krvnega 

sladkorja in holesterola. 

Za otroke z motnjami v razvoju je organizirana specialistična obravnava v razvojni ambulanti. 

Poleg zdravnice specialistke obravnavata otroke še 2 nevrofizioterapevtki, govorna terapevtka 

ter  delovna terapevtka. Problem je veliko število otrok, ki bi potrebovali nevrofizioterapijo, 

program pa je omejen, zato se že pojavljajo čakalne dobe in manjše število obravnav na 

posameznega pacienta, kot bi bilo zaželjeno. Nevrofizioterapijo obiskujejo otroci do 18. leta 

starosti. 

Fizioterapijo obiskujejo pacienti z novo nastalimi poškodbami in pacienti s kroničnimi obolenji. 

Še vedno je težava pri številu fizioterapevk, saj so potrebe po fizioterapiji bistveno višje, kot 

jih zmorejo. Trudijo pa se, da so čakalne dobe znotraj dogovorjenih dopustnih čakalnih dob. 
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Za starejše invalide skrbijo izbrani osebni zdravniki. Tudi invalidi, starejši od 18 let, bi pogosto 

potrebovali dodatno fizioterapevtsko obravnavo, ki pa je omejena. Zdraviliško zdravljenje je 

prav tako zelo omejeno. Zelo pomembno je, da invalidi sami in preko društev poznajo svoje 

pravice in po potrebi z njimi seznanijo tudi svojega izbranega zdravnika. 

Patronažne sestre skupaj z osebnim zdravnikom skrbijo za invalide, kadar le-ti niso sposobni 

za obisk v ambulanti, potrebujejo pa medicinsko oskrbo. Na terenu se velikokrat srečujejo z 

arhitektonskimi ovirami - neustrezno urejenimi bivalnimi prostori. Izvajajo tudi preventivne 

obiske invalidov, ki so namenjeni osveščanju o zdravem načinu življenja in seznanjanju z 

novostmi, pravicami, možnostmi, ki jih imajo invalidi.  V ZD Slovenska Bistrica sta zaposleni 

dve bolničarki, ki jih financirajo občine ustanoviteljice. Bolničarki po navodilu patronažnih 

sester nudita osnovno nego najtežje bolnim, prizadetim ali invalidnim osebam na terenu občin 

Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. 

V letu 2019 so se patronažne sestre udeleževale različnih strokovnih izobraževanj, uspešno so 

se vključile tudi v 2 projekta, in sicer MoST - Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in 

zmanjševanju neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih - ter SOPA - Skupaj za odgovoren 

odnos do pitja alkohola. Izobraževanja so potekala skozi vse leto po različnih sklopih, 

nadaljevala pa se bodo tudi še v letu 2020. Nova znanja so patronažne sestre prenesle na ostale 

sodelavke in jih uporabile pri svojem delu v praksi. 

 

Ukrep št. 4: Pomoč pri financiranju dodatnega zavarovanja za oskrbovance v 

institucionalnem varstvu starejših 

 

Za občane, ki jim Občina Slovenska Bistrica v celoti oziroma delno plačuje stroške 

institucionalnega varstva, je Občina Slovenska Bistrica na osnovi vloge zavoda krila stroške 

dodatnega zavarovanja v višini 4.610,00 evrov. 

 

Ukrep št. 11: Zagotavljanje brezplačnih srečanj in svetovanj – Center za krepitev 

zdravja 

 

V obdobju od januarja do decembra 2019 so se v Centru za krepitev zdravja približali tudi 

invalidnim osebam in osebam s posebnimi potrebami. 

 

Sodelovali so z Osnovno šolo Minke Namestnika – Sonje, kjer so v okviru naravoslovnega 

dneva Naša šola, zdrava šola izvedli aktivnosti v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

ter v Prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Izvedli so aktivnosti na 

različne tematike zdravega življenjskega sloga;  osebna higiena, zdrava prehrana, telesna 

aktivnost, preprečevanje poškodb, tehnike sproščanja in zobna preventiva.  

 

V Društvu invalidov Črešnjevec so izvedli enkratno delavnico Zdravo živim ter daljši delavnici 

Zdravo jem in Gibam se. Udeleženci so prejeli osnovne informacije o pomenu zdravega načina 

življenja za krepitev zdravja in o preprečevanju kroničnih bolezni. Udeleženci so bili vodene 

telesne aktivnosti v obdobju 8-ih tednov (1 krat tedensko), Testiranja telesne pripravljenosti in 

individualnega svetovanja glede telesne aktivnosti za krepitev njihovega zdravja. V delavnici 

Zdravo jem so udeleženci skupaj z izvajalko predelali tematike glede zdrave prehrane. Vse 

aktivnosti so bile izvedene v prostorih DI Črešnjevec. Udeleženci so na štirih 90-minutnih 

tedenskih srečanjih  spoznali osnovne značilnosti stresa, simptome, njegove povzročitelje in 

posledice, seznanjeni so bili z duševnimi in telesnimi motnjami povezanimi s stresom in travmo 
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(sindrom izgorevanja, depresija, anksioznost, post travmatsko stresno motnja). Seznanili so se  

z načini, s katerimi lahko stres lažje obvladujejo in tako prispevajo k pozitivnemu  počutju 

(prepoznavanje, zavedanje, obvladovanje  čustev in misli, prepoznavanje lastnega odziva in 

vpliva na stresorje, skrb za dobro psihofizično počutje, tehnike sproščanja). 

V preteklem letu so v zdravstvenem domu pridobili novo izgrajene prostore Centra za krepitev 

zdravja. Prostori se razprostirajo na površini 100 m2 in zajemajo večnamenski prostor 

(predavalnico, telovadnico, garderobo), sanitarije in pisarno za zaposlene. V Centru za krepitev 

zdravja imajo prilagojene prostore invalidom tako motoričnim kot senzoričnim, saj imajo 

vgrajeno  v predavalnici slušno (sistem, ki omogoča uporabnikom slušnih aparatov, boljše 

razumevanje izgovorjenega). Telovadnica je opremljena z zelo uporabnimi rekviziti, ki jih 

lahko uporabljajo tudi invalidi. 

Prav tako so v tem letu poskrbeli za zunanjo presojo ustreznosti objekta, kjer so povabila dva 

invalida (senzoričnega in motoričnega) in sta šla skupaj z ocenjevalko skozi zdravstveni dom. 

Ocena objekta je bila zelo dobra, saj zdravstveni dom Slovenska Bistrica po vseh kriterijih 

dosega cilje, ki so pozitivno naravnani za vse obiskovalce zdravstvenega doma. 

Center za krepitev zdravja: v preteklem letu smo pridobili novo zgrajene prostore in v prostorih 

novo sodobno upremo za kvalitetno izvajanje dela. Projekt nadgradnja in razvoj preventivnih 

programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in v lokalni skupnosti  je 

uspešno zaključen. 

 

Rezultate dela se lahko opredeli po naslednjih segmentih: 

 

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok, šolskih otrok in mladostnikov se je izvajala po navodilih 

NIJZ v vseh vrtcih, osnovnih šolah občin Makole, Slovenska Bistrica, Oplotnica in Poljčane. 

Za učence 1.,3., 6. in 8. razredov je bila opravljena zdravstvena vzgoja v Zdravstvenem domu 

Slovenska Bistrica. Po navodilih NIJZ mora vse predšolske otroke, ki vstopajo z naslednjim 

šolskim letom v šolo obiskati diplomirana medicinska sestra, prav tako morajo vsi razredi 

omenjenih OŠ poslušati vsaj eno zdravstveno-vzgojno vsebino (minimalen standard). 

Realizacija programa je bila 100%.  

 

Priprava na porod in starševstvo je potekala po prenovljenem programu. Obsegala je eno 

srečanje v zgodnji nosečnosti (priporočljivo v 12. do 16. tednu) in šest srečanj v kasnejšem 

obdobju (priporočljivo med 28. in 34. tednom nosečnosti). V program so se vključevali: 

diplomirane medicinske sestre, patronažne medicinske sestre z specialnimi znanji IBCLC, 

fizioterapevt, nevrofizioterapevt, kineziolog, pedontolog, ginekolog, pediater in psiholog. Prav 

tako se je za nosečnice zagotovila telovadba v popoldanskem času dvakrat tedensko. Realizacija 

programa je bila 100%. 

Družinska obravnava debelosti se je uspešno integrirala v CKZ. Interdisciplinarni strokovni tim 

so sestavljali: zdravnik pediater, diplomirana medicinska sestra, kineziolog, dietetik in 

psiholog. Program je vključeval tako individualno kot skupinsko obravnavo in 

posameznikom/družinam omogočal prepoznavanje morebitnih napačnih vzorcev in navad v 

prehranjevanju in gibanju, predvsem pa jih je spodbujal k razvoju dolgoročnih ustreznih 

življenjskih navad. Omenjene projektne aktivnosti so se izvajale v 3. in 6. razredu osnovnih šol. 

Realizacija programa je bila 100%.   



 

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2019  26 

Program za krepitev zdravja (PKZ) je standardizirana in strukturirana nemedikamentozna 

obravnava oseb z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja ter oseb 

ogroženih za razvoj in s prisotnimi  kroničnimi boleznimi, ki so vodene po navodilih NIJZ. 

Program obsega 18 nemedikamentoznih obravnav (Zdravo živim, Zvišan krvni tlak, Zvišan 

krvni sladkor, Sladkorna bolezen tip 2, Zvišane maščobe v krvi, Test telesne pripravljenosti za 

starejše, Ali sem fit?, Tehnike sproščanja, Zdravo jem, Gibam se, Zdravo hujšanje, S sladkorno 

boleznijo skozi življenje, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s 

tesnobo, Podpora pri spoprijemanju s stresom pri opuščanju kajenja). Zdravstveno-vzgojne 

delavnice je obiskalo 1597 ljudi. V program izvedbe so bile vključene tudi naslednje delavnice: 

presajanje z funkcijsko zmanjšano zmožnostjo za starejše nad 65 let, individualna svetovanja 

osebam v duševni stiski ter izvedba pogovornih ur za krepitev zdravja, ki so bile namenjene 

ciljni populaciji v času obravnave.  

Ime zdravstveno-vzgojnega programa: Število obravnavanih ljudi: 

Zdravo živim 320 

Ali sem fit? 210 

Tehnike sproščanja 256 

Zvišan krvni tlak 140 

Zvišan krvni sladkor 90 

Zvišane maščobe 140 

Sladkorna bolezen tip 2 10 

Testiranje telesne pripravljenosti za starejše 90 

Zdravo jem 85 

Gibam se 50 

Zdravo hujšanje 40 

Podpora pri spoprijemanju z depresijo 18 

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 18 

Spoprijemanje s stresom 100 

Skupinsko opuščanje kajenja 10 

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja 10 

Skupaj obravnavanih ljudi: 1587 

Realizacija programa s strani ZZZS je bila 100%; s strani ESS (evropskega socialnega sklada) 

pa 82%.  

Dodatne aktivnosti patronažne službe - diplomirane patronažne sestre so v patronažnem varstvu 

izvajale dodatne preventivne aktivnosti v okviru obravnave novorojenčkov, dojenčkov in 

otročnic po posodobljenem programu. Prav tako so vzpostavljale stike z osebami, ki se niso 

odzvale povabilu na preventivni pregled v ambulanto družinske medicine, ugotavljale vzroke 

za neodzivnost in izvajale ukrepe glede na ugotovljeni vzrok. Pripravile so analizo svojega 
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terenskega območja in izvedle posvetovalnice v lokalni skupnosti. Realizacija projektnih 

aktivnosti je bila 102,5%. 

Izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v lokalni skupnosti - zaposleni 

v CKZ so organizirali številne dogodke s področja krepitve zdravja in promocije preventivnih 

programov. Dogodke so prirejali v Zdravstvenem domu in v lokalni skupnosti. V lokalni 

skupnosti so izvedli 96 obiskov. Vzpostavili so skupno osem preventivnih skupin, in sicer od 

tega sedem preventivnih skupin v Zdravstvenem domu in preventivno skupino v lokalni 

skupnosti, kjer so povezali vse predstavnike občin ustanoviteljic, lokalna podjetja, predstavnike 

izobraževalnih inštitucij, policije, Centra za socialno delo, ZZZS, Urada za delo, Ljudsko 

univerzo, Društvo invalidov Črešnjevec in ostalih nevladnih organizacij. 

CILJ 3: STROKOVNO-PODPORNE STORITVE, SOCIALNOVARSTVENE          

STORITVE IN MATERIALNA VARNOST 

Ukrep št. 1:  Zagotavljanje strokovno-podporne storitve na kvalitetnem nivoju za čim 

hitrejšo odpravo stisk in težav invalidnim osebam 

V proračunu Občine Slovenska Bistrica je bilo za strokovno-podporne storitve na kvalitetnem 

nivoju za omogočanje čimhitrejše odprave stisk in težav invalidnim osebam na posameznih 

področjih v letu 2019 realizirano: 

 

 pomoč na domu v vrednosti 217.578,00 eur,  

 pravica do družinskega pomočnika v vrednosti 134.077,00 eur, 

 institucionalno varstvo v vrednosti 822.958,00 eur.  

 

V letu 2019 so bili naši občani vključeni v naslednje splošne in posebne zavode: 

 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,  

 Dom Rive v Ribnici,  

 Dom Idila,  

 Dom starejših občanov Ljutomer,  

 Lambrechtov dom,  

 Dom starejših Šentjur,  

 Dom Nine Pokorn,  

 UDV Dornava,  

 Zavod Hrastovec,  

 Dom Lukavci,  

 Zavod Prizma Ponikve,  

 Zavod Črna na Koroškem,  

 VDC Polž, 

 Dom starejših Rakičan, 

 Šent, 

 Dom Radenci, 

 Dom Danice Vogrinec, 

 Zavod Comett, 

 Dom upokojencev Ptuj, 

 Center slepih in slabovidnih Škofja Loka. 

 

Skupaj je bilo v posebne in splošne zavode v letu 2019 vključenih preko 114 občanov. 
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Ukrep št. 2:  Izvajanje socialnovarstvenih storitev in programov na domu in v skupnosti 

 

V okviru njenih pristojnosti se je v letu 2019 v občini skrbelo za razvoj javnih služb, ki urejajo 

tudi vprašanja invalidov. Tukaj gre predvsem za organizacijo in obseg delovanja pomoči na 

domu, ki se zagotavlja glede na potrebe uporabnikov. Dostopnost do pomoči se omogoča vsem, 

ki so te pomoči potrebni, ne glede na njihov položaj. Pomoč na domu za področje občine 

Slovenska Bistrica izvaja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, storitev pa obsega gospodinjsko 

pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

 

Socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu izvaja od 1. 7. 2013  Dom dr. Jožeta Potrča 

Poljčane. Občina je namenila v letu 2019 za tovrstno pomoč 217.578,00 eur. Pomoč na domu 

je bila nudena povprečno 70 občanom na mesec, delo je opravljalo 12,5  socialnih oskrbovalk 

in 1 delavka javnih del. Največja potreba je po pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih in po 

pomoči pri ohranjanju socialnih stikov, sledi potreba po gospodinjski pomoči. 

 

Ukrep št. 3:  Zagotavljanje reševanja problematike invalidnih oseb 

Center za socialno delo Maribor Enota Slovenska Bistrica se pri svojem delu srečuje tudi z 

invalidnimi osebami, ki pri njih pogosto iščejo pomoč tako v materialnem kot nematerialnem 

smislu. Pri razreševanju problematike invalidov sodeluje z vsemi drugimi pomembnimi akterji 

in službami v lokalnem okolju in širšem okolju, s katerimi lahko skupno zagotavljamo ustrezno 

in bolj kvalitetno pomoč tem osebam. Sodelujejo tako z  vladnimi javnimi službami in 

nevladnimi organizacijami, ter raznimi društvi, ki nudijo pomoč invalidnim osebam. Tako 

sodelujejo z društvi invalidov, društvom upokojencem in občino Slovenska Bistrica pri 

razreševanju stanovanjske problematike, zdravstvenim domom, ZPIZ-om, društvom 

paraplegikov, društvom Sožitje, Sončkom, Karitasom, Varstveno delovnimi centri, Rdečim 

križem, domovi upokojencev, posebnimi socialno varstvenimi zavodi namenjenim invalidnim 

osebam. 

V okviru obstoječe zakonodaje odločajo o pravicah po Zakonu o socialnem vključevanju 

invalidov, ki je nadomestil Zakonu o družbenem varstvu  duševno in telesno prizadetih oseb. 

Status invalida po tem zakonu pridobijo polnoletne osebe: 

 z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju, 

 z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim 

onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev z preživljanje, 

 gluhoslepi z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto 

kategorijo slepote in invalidnosti, 

 z zmerno do hudo možgansko poškodbo in okvaro in  

 najtežje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti same ne morejo vključevati v 

družbo in si zagotavljati socialne varnosti. Invalidi pridobijo nadomestilo za invalidnost 

ter dodatek za pomoč in postrežbo. Pomagajo pri urejanju namestitev v institucionalno 

varstvo in posebne zavode v primeru, ko se pojavi potreba po institucionalnem varstvu. 

 

Zgoraj omenjenimi in drugim invalidnim osebam lahko pomagajo tudi s pravico do izbire 

družinskega pomočnika. Izbira družinskega pomočnika polnoletni invalidni osebi s težko 

motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalni ovirani osebi omogoča bivanje v 

domačem okolju. Ob celodnevnem varstvu in oskrbi invalidni osebi nadomešča institucionalno 

varstvo. 
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Izbira te pravice ni ravno v porastu zaradi zakonskih določil kot so: prispevek invalidne osebe, 

prispevki zavezancev, v kolikor jih invalidna oseba ima, vknjižba na nepremičnine;  dodatek za 

pomoč in postrežbo se nakazuje občini. Opažajo, da se za to vrsto pomoči največ odločajo 

invalidne osebe brez zavezancev in premoženja. 

S 1.1.2019 je stopil v veljavo Zakon o osebni asistenci. Osebna asistenca je zbir storitev, ki 

ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega , omogoča neodvisno in bolj 

kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika, 

njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram. 

Pravica do osebne asistence se izključuje s celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim 

pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo, se pa ne izključuje s storitvijo pomoči na 

domu (se zmanjša). 

Komunikacijski dodatek pa je pravica, ki  jo lahko gluhi, slepi ali gluhoslepi  uporabnik, ki 

potrebuje samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu izbere namesto osebne asistence-denarno 

nadomestilo- tu ni pogoja najvišje starostne meje kot pri osebni asistenci. 

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika- ta zakon določa pravico gluhih oseb 

uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, 

izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe. Na Centru za socialno delo Maribor 

je zaposlen koordinator invalidskega varstva, ki pokriva področja osebne asistence, 

slovenskega znakovnega jezika in Zakona o socialnem vključevanju invalidov. 

Invalidnim osebam pomagajo s socialnovarstvenimi storitvami po zakonu o socialnem varstvu–

s prvo socialno pomočjo, osebno pomočjo (svetovanje, urejanje, vodenje ). V primeru potrebe 

po pomoči na domu jih usmerijo na Dom dr. Jožeta Potrča, ki izvaja storitev pomoči na domu 

za občino Slovenska Bistrica. 

Prav tako pomagajo tudi z materialnimi oblikami pomoči, saj so mesečna sredstva za 

preživljanje invalidov pogosto nizka. Predvsem pomagajo z denarnimi socialnimi pomočmi, če 

ne dosegajo ravni minimalnega dohodka, varstvenim dodatkom, subvencijami najemnin v 

kolikor izpolnjujejo pogoje za pridobitev teh pravic iz javnih sredstev in pa z izrednimi 

denarnimi socialnimi pomočmi.  

V letu 2019 so preko javnih del zaposlili koordinatorico v programu: Socialno vključevanje 

posebej ranljivih skupin. Nudi pomoč ranljivim skupinam občanov, mednje sodijo tudi invalidi, 

med drugim tudi v občini Slovenska Bistrica. Pri tej obliki pomoči gre za pomoč invalidnim 

osebam pri nalogah, ki jih ne zmorejo sami, spremljanju pri urejanju določenih upravnih zadev 

in za dajanje suporta in pomoči da zmorejo živeti samostojno življenje bodisi sami ali s pomočjo 

svoje socialne mreže.  

Projekt Srcu prijazna občina 

 

Občina Slovenska Bistrica je s 1. aprilom 2014 pristopila k projektu Srcu prijazna občina. 

Varnostno mrežo gradijo ljudje s ciljem povečevanja verjetnosti preživetja soljudi, v primeru 

nudenja prve pomoči. 

 

Poglavitna skrb je dobrobit in varnost vseh občanov, zato je slednjim omogočen brezplačni 

iHELP Premium paket, ki vključuje: SMS alarmiranje, povečanje SOS radia in seminar 

temeljnih postopkov oživljanja. iHELP je brezplačna mobilna aplikacija, ki v primeru nudenja 
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prve pomoči aktivira družino, prijatelje, sosede in iHELP uporabnike v radiu 300 m ter 

reševalce 112 s samo enim klikom. 

 

Cilji projekta so: 

 povezati bližnje in omogočiti boljšo komunikacijo v nujnih primerih, 

 znižati trenutno visoko stopnjo umrljivosti v primeru nenadnega zastoja srca, 

 povečati informiranost o možnih načinih pomoči žrtvam srčnega zastoja, 

 povečati mrežo defibrilatorjev, 

 učinkovito povečati možnosti reševanja in skrajšati čas do nudenja prve pomoči. 

Vpogled iHelp-a v letu 2019: 

 število uporabnikov iHELP varnostne mreže je bilo 621, 

 število uporabnikov, ki dnevno uporablja aplikacijo, je bilo 297, 

 število vseh defibrilatorjev na območju občine je 17. 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2019 za ta projekt iz občinskega proračuna namenila 

2.888,00 eur. 

Ukrep št. 4:  Dodeljevanje občinskih socialnovarstvenih pomoči 

 

Center za socialno delo Slovenska Bistrica izvaja tudi dodeljevanje socialnovarstvenih pomoči 

v občini Slovenska Bistrica. Za denarno pomoč, do katere so upravičeni vsi posamezniki 

oziroma družine s stalnim prebivališčem v občini, za katere velja, da zaradi trenutne materialne 

stiske nujno potrebujejo pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev svoje 

stiske, je Občina Slovenska Bistrica v letu 2019 namenila  20.360,00 eur, pomoč pa je bila  

nudena 44 občanom. 

 

Ukrep št. 5:  Promoviranje pravice do družinskega pomočnika 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2019 preko Centra za socialno delo Slovenska Bistrica v 

okviru uveljavljanja pravic invalidom promovirala pravico do družinskega pomočnika. Ta 

možnost sledi cilju, s katerim se spodbuja družinsko življenje in spoštuje osebna integriteta 

invalidov. 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2019 namenila za sofinanciranje družinskih pomočnikov 

134.077,00 eur sredstev; v letu 2019 je bilo 17 družinskih pomočnikov. 

Ukrep št. 7:  Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih organizacij 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2019 na podlagi javnega razpisa zagotovila proračunska 

sredstva, ki so namenjena sofinanciranju humanitarnih društev v občini Slovenska Bistrica in 

humanitarnim društvom, ki imajo sedež v drugih občinah in vključujejo člane ali uporabnike s 

prebivališčem na območju občine Slovenska Bistrica, in sicer v višini 12.000,00 eur. 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2019 sofinancirala naslednja humanitarna in invalidska 

društva: 

1. Združenje multiple skleroze Maribor, 

2. Društvo invalidov Slovenska Bistrica, 

3. Center za šolanje psov vodičev Canis, 

4. Medgeneracijsko društvo Mavrica, 

5. Društvo Sožitje Slovenska Bistrica, 
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6. Društvo invalidov Črešnjevec, 

7. Društvo Za srce Maribor, 

8. Društvo psoriatikov Slovenije, 

9. Društvo gluhih in naglušnih Slovenije, 

10. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, 

11. Društvo Nefron, 

12. Društvo diabetikov, 

13. Društvo za celiakijo, 

14. Medgeneracijsko prostovoljsko društvo Ministrstva za obrambo, 

15. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo. 

 

Vsa zgoraj navedena društva so v letu 2019 prejela sredstva za izvajanje svojih rednih 

dejavnosti, rehabilitacijskih programov in razvojnih programov. S tem društva omogočajo 

svojim članom in tudi širši javnosti, da se vključujejo v socialno okolje, hkrati pa ostajajo tudi 

fizično in umsko aktivni. Njihovi programi zajemajo organizirana srečanja in obiske za težke 

in nepokretne invalide ter nudenje neposredne pomoči, kot so: prva osebna pomoč, pomoč 

invalidom po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti, ohranjanje psihofizičnih 

sposobnosti invalidov. Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti poteka preko fizioterapevtske 

telovadbe, športne rekreacije (balinanje, plavanje, kegljanje, nordijska hoja, šah, pikado, 

ribolov …), druženje ob ročnih spretnostih ipd. Pomoč po težjih operativnih posegih ali po 

nastanku invalidnosti se izvaja preko nudenja kapacitet ZDIS v zdraviliščih in v slovenskem 

Primorju. Organizirajo se ekskurzije, družabna srečanja ob raznih priložnostih in ob svetovnem 

dnevu invalidov ter razni pikniki. Invalidom, ki zaidejo v kakršnekoli stiske, se skuša pomagati 

v okviru društva, po potrebi pa s širšo  akcijo zagotavljanja pomoči.  

V navedena društva je bilo v letu 2019 vključenih preko 1.300 članov iz občine Slovenska 

Bistrica. 

 

Ukrep št. 9:  Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Območne organizacije Rdečega 

križa 

 

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Slovenska Bistrica - vključuje v svoje aktivnosti 

tudi invalide in osebe s posebnimi potrebami.  

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami kot aktivni udeleženci v aktivnostih Rdečega križa: 

 Prva pomoč: lokalno - medobčinsko preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip 

prve pomoči, april 2019. Sodelovala je 3-članska ekipa prve pomoči učenk in učencev 

Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica. 

 Kviz Gibanje Rdečega križa in prva pomoč, april 2019: sodelovale so vse OŠ, med njimi 

tudi 3-članska ekipa Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica. 

 Projekt Mladi in humanost kot zrcalo samopodobe – spoznavajmo drugačnost - druženje 

z osebami s posebnimi potrebami skozi celo leto; sodelujejo učenke in učenci iz vseh 

OŠ, tudi iz Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica. 

 Zaključna ekskurzija podmladka Rdečega križa - članov krožkov Rdečega križa in 

aktivnih projektnih skupin Rdečega križa iz OŠ, junij 2019: 62 udeležencev je obiskalo 

Center za varstvo in delo Golovec v Celju – Enota ročna dela Ostrožno; izvedli so 

delavnice za oblikovanje samopodobe in dojemanje vrednot. Med udeleženci so bili tudi 

učenci in učenke Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica. 

 Srečanja starejših občank in občanov: 18 srečanj, povabljeni in prisotni tudi invalidi in 

osebe s posebnimi potrebami. 
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 Medsebojno druženje: obiski invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami na domu 

in v institucionalnem varstvu (skupaj nad 1550 obiskov ostarelih, osamljenih, bolnih in 

invalidnih oseb na domu in v domovih – splošnih socialnovarstvenih zavodih). 

 Ulične akcije ob različnih zdravstvenih dnevih (svetovni dan boja proti AIDS-u, 

mednarodni dan prostovoljstva, svetovni dan zdravja, mednarodni dan Rdečega križa, 

mednarodni dan krvodajalstva, svetovni dan prve pomoči, mednarodni dan starejših, 

svetovni dan hrane in svetovni dan boja proti revščini – akcija Drobtinica.  

 Preprečevanje zasvojenosti – november 2019; sodelovale so učenke in učenci iz vseh 

OŠ, tudi iz Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica. 

 

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami kot koristniki aktivnosti Rdečega križa (izvajajo 

prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa; v aktivnostih sodelujejo tudi prostovoljci - učenke 

in učenci OŠ z učiteljicami - mentoricami podmladka Rdečega križa ter dijakinje in dijaki SŠ 

Slov. Bistrica): 

 Materialna in druga pomoč (pomoč v prehranskih artiklih, plačilo položnic, pomoč v 

oblačilih, obutvi, pohištvu in drugih potrebščinah za življenje): 75 prejemnikov. 

 Pomoč na domu (druženje, prinašanje potrebščin iz trgovine ...). 

 Obiski invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami na domu in v institucionalnem 

varstvu ob praznikih in osebnih jubilejih ter tradicionalna srečanja starejših občank in 

občanov.  

 Medgeneracijsko druženje, vozičkanje in delavnice s:  

o stanovalci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in enote Slovenska Bistrica (druženje, 

vozičkanje),  

o stanovalci bivalne enote Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček na 

Pragerskem (druženje, vozičkanje). 

o Postaje Rdečega križa (svetovanje, meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, 

holesterola in trigliceridov, zdravstveno-preventivna predavanja, delavnice in 

drugo). 

 

Za obdarovanje starejših nad 65 let je Občina Slovenska Bistrica v letu 2019 namenila 7.200,00 

eur, za prehrambene pakete 1.000,00 eur in 3.954,26 eur za 70-urni tečaj za bolničarje. 

Ukrep št. 10:  Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Karitas Slovenska Bistrica 

Dekanijska karitas Slovenska Bistrica deluje na celotnem območju Upravne enote Slovenska 

Bistrica in se pri svojem delu srečuje s hudo problematiko starejših in invalidnih oseb.  

V mesecu juniju 2019 so sodelovali pri romanju invalidov in starejših na Brezje. Pri romanju 

prostovoljni sodelavci Karitas sodelujejo kot spremljevalci gibalno oviranih oseb. Romanja sta 

se udeležila dva avtobusa oseb. 

 

V mesecu septembru 2019 so organizirali srečanje starejših, bolnih in invalidov, katerega se je 

udeležilo okrog 100 oseb. Prostovoljci Karitasa so jih pogostili in pripravili kulturni program. 

Stanovalcem Doma starejših, ki so se želeli udeležiti srečanja, so organizirali prevoz z osebnimi 

avtomobili. 

 

Sodelavci Karitasa obiskujejo bolne, starejše in pomoči potrebne po lastni presoji in po potrebi.  

Enkrat mesečno v Domu starejših organizirajo druženje, ki se ga udeležijo stanovalci po lastni 

presoji in zmožnosti in je zelo dobro obiskano. 
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V tednu Karitas so organizirali tudi dobrodelni koncert, del izkupička so namenili družini z 

invalidno osebo in družini z otroki s posebnimi potrebami. 

 

Ukrep št. 12: Brezplačna uporaba prostora Prostovoljskega centra za vse generacije 

V letu 2019 je bila v pritličju  Ljudske univerze Slovenska Bistrica, ki je primerno tudi za 

potrebe gibalno oviranih, možnost brezplačnega najema prostora za občne zbore, razne 

dejavnosti društev, skupaj z vso pripadajočo infrastrukturo. 

 

CILJ 4: DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE, 

ZA KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŽUJEJO NEODVISNO 

ŽIVLJENJE INVALIDOV 

Ukrep št. 2:  Odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane 

Pri obstoječih gradnjah in objektih je Občina Slovenska Bistrica v letu 2019 skupaj z upravljalci 

objektov skušala odpraviti ovire na naslednjih javnih površinah in objektih – ureditev dostopov 

za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu, in sicer na naslednjih relacijah: 
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Sanacija površine pločnika in okolice, pri stadionu(Vir: Občina Slovenska Bistrica) 

Sanacija površine pločnika in okolice, Tomšičeva ulica(Vir: Občina Slovenska Bistrica) 
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Ukrep št. 8: Povečevalna stekla za slabovidne občane 

Občina Slovenska Bistrica za zaradi lažje berljivosti decembra 2019 omogočila dostopnost 

povečevalnih stekel – lup. Povečevalno steklo je nameščeno v sprejemni pisarni občine. 

 

Ukrep št. 10: Javna parkirna mesta za invalide 

Občina Slovenska Bistrica je dodatno označila parkirna mesta za invalide in postavila table z 

učinkovitim napisom 'Zasedli ste moje mesto. Prevzamete tudi mojo invalidnost?' Ker se vedno 

znova opaža, da vozniki pogosto zasedajo parkirna mesta, namenjena invalidom, je redarska 

služba tudi v letu 2019 opravljala poostren nadzor in sankcioniranje nepravilnega parkiranja na 

invalidskih parkirnih mestih. Poostren je bil tudi nadzor verodostojnosti invalidskih izkaznic. 

Za večje osveščanje glede discipline parkiranja na parkirnih mestih za invalide so redarske 

službe ob mednarodnem dnevu invalidov še posebej poostreno nadzorovale parkirišča. 

 

CILJ ŠT. 5: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

Ukrep št. 1: Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali 

potrebe posamezne vrste invalidnosti 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2019 iz občinskega proračuna refundirala stroške 

spremljevalcev za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, in sicer skupaj 

s stroški za javne delavce v skupni višini 45.735,00 eur. 

 

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna 

kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila 

programov, enkrat v koledarskem letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi 

bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. 

Na podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica 

obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi plačila. V letu 2019 je to oprostitev uveljavljalo 

55 staršev. 

 

Občina Slovenska Bistrica je v šolskem letu 2018/2019 krila prevozne stroške v Maribor za 

otroke s posebnimi potrebami, in sicer v skupni višini 33.570,00 eur. 
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Ukrep št. 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in 

invalidskih organizacij 

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje ob svetovnem dnevu invalidov 
 

V decembru 2019 so svetovni dan invalidov obeležili tudi na OŠ Gustava Šiliha Laporje. Gostili 

so Aleša Povšeta, tetraplegika, ki je za učence od 5. do 7. razreda predstavil različne športne 

aktivnosti, s katerimi se ukvarja. Učenci so spoznali atletiko, plavanje, potapljanje, potapljanje 

na vdih, kegljanje, košarko in rokomet na vozičkih.  

Spregovoril je o pravicah invalidov (parkirišče, Braillova pisava, oznake na tleh, klančine, 

zvočni signali, asistent, pes vodnik …), ki so še vedno pogosto kratene. Učence je zanimalo, 

kako pride do mest, do katerih vodijo stopnice. Pokazal je način, kako lahko pride po stopnicah 

gor in dol s pomočjo dveh asistentov.  

Skupaj z Alenko Fidler je predstavil tekmovanje v pol maratonu v dirkalnih formulah, ki je 

potekalo oktobra 2019 v Ruskem Sočiju. Na avtodromu, kjer so še dva tedna prej brneli motorji 

formule 1, so se pomerili invalidi z gibalno oviranostjo v pol maratonu, ki so ga morali prevoziti 

v največ 90 minutah. Aleš je v svoji kategoriji dosegel 3. mesto in kot prvi tujec prejel pokal in 

nagrado. Predstavil je tudi olimpijsko vas in prizorišče, kjer so potekale olimpijske in 

paralimpijske igre ter predstavil ploščice, na katerih so tudi slovenski dobitniki medalj iz leta 

2014.  
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Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec  

Svetovni dan invalidov so na Črešnjevcu obeležili z druženjem učencev 4. in 5. razreda s člani 

Društva invalidov Črešnjevec. Člani društva so predstavili delovanje društva in se z učenci 

ogovarjali o: 

 različnih oblikah invalidnosti  

 izkušnji, kako so invalidi sprejeti v širši in ožji skupnosti 

 tem kaj vse člani delajo v društvu 

 njihovem pogledu na invalide itd. 

 skupaj so ustvarjali novoletne okraske. 

 
 

Osnovna šola Pohorskega odreda  

Osveščanje o problematiki invalidov je v njihovem zavodu že stalna naloga, ki jo ciljno 

načrtujejo in izvajajo v vseh oddelkih. 

Otroke osveščajo, da razumejo in sprejemajo različnost in drugačnost, spoznavajo vzroke 

invalidnosti ter oblike pomoči, ki jo invalidna oseba potrebuje. Skrbijo za medsebojno 

sodelovanje in spoštovanje, otroke navajajo na sosedsko pomoč v šoli in v okolju izven 

njihovega zavoda. 

Zavod skrbi za to, da so prostori prilagojeni delu in potrebam gibalno oviranih učencev, skrbijo 

za obnovo prostorov, pohištva, učil … V času ekskurzij in ostalih dejavnosti, vezanih na 

program dela ter življenja šole, poskrbijo za varnost z dodatnimi spremstvi ali prilagojeno 

organizacijo.  

Dodajajo, da si želijo uresničiti še lažji  prehod za gibalno ovirane učence v nadstropje. 
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Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava  

V okviru Letnega delovnega načrta so tudi v letu  2019 tako kot v preteklih letih razvijali in 

krepili pozitivne odnose do različnosti in invalidnosti, saj jim to narekujejo že smernice dela z 

otroki s posebnimi potrebami, posebej z gibalno oviranimi učenci. 

Drugačnost (otroci s posebnimi potrebami, tujci, drugačne jezikovne skupine …) je pogosto 

tema razrednih ur v vseh oddelkih šole. Šolska skupnost učencev je tista, ki bolj poglobljeno 

analizira problematiko in jo prenese med ostale vrstnike v razredu. Z drugačnostjo se srečujejo 

tudi na prireditvah za starše in lokalno skupnost, pedagoških konferencah, oblikah 

izobraževanja delavcev šole in drugih oblikah neformalnega druženja. 

Učenci sodelujejo na številnih literarnih, dramskih in likovnih natečajih. Za Društvo 

paraplegikov severne Štajerske zagotavljajo termin za športne aktivnosti v telovadnici 

podružnične šole na Zgornji Polskavi. Potekata humanitarni akciji zbiranja zamaškov za 

invalidne otroke ter Pokloni zvezek v okviru projekta Popestrimo šolo. 

Za njihovi gibalno ovirani učenki nudijo spremljevalki za nudenje fizične pomoči v sodelovanju 

z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Občino Slovenska Bistrica. Iz programa 

javnih del zagotavljajo drugo spremljevalko. 

Na podružnični šoli Pragersko je vgrajeno dvigalo, pri vhodu v matično šolo pa klančina. 

Invalidom je namenjen tudi toaletni prostor. 

Na oglasnih deskah vseh treh šol redno objavljajo material, posredovan s strani Zavoda za 

usposabljanje in zaposlovanje invalidov Slovenije. 

 

Osnovna šola Pohorskega bataljona, Podružnici Kebelj  

Z učenci v prvi triadi so obravnavali zgodbo Svetlane Makarovič, Veveriček posebne sorte. 

Knjiga je posvečena otrokom s cerebralno paralizo, zaposlenim pa je služila kot uvod v 

razgovor o invalidnosti. 

Ob zgodbi Veveriček posebne sorte so učenci spoznali cerebralno paralizo ter življenje oseb z 

njo. Učenci so sami podajali primere invalidnih oseb, ki jih poznajo. 
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Ogledali so si Braillovo pisavo in ob njenem primeru spoznali zahtevnost le-te. Pri spoznavanju 

okolja so se v okviru prometa pogovarjali o prometnem znaku za invalide ter o parkirnih mestih, 

ki so rezervirani za invalide. Spoznali so tudi pse vodnike, ki vodijo slepe in slabovidne ljudi. 

Učenci tretje triade so se o invalidnosti pogovarjali v okviru predmeta DKE: 

 V okviru razgovorov o življenju v skupnosti so izpostavili pravila v družbi. Spoznali so 

da neupoštevanje pravil v prometu in tudi sicer v življenju, lahko prinese trajne 

posledice – invalidnost. 

 V okviru strpnosti do drugačnih so zavzeli kritičen odnos do vseh oblik neupravičenega, 

krivičnega razlikovanja med ljudmi., Obsodili so negativen odnos do invalidnih oseb in 

predlagali, na kakšne načine bi jim lahko pomagali. 

 Prebrali so zgodbo športnika Darka Đuriča, ki se je rodil z gensko napako brez nog in 

leve roke. Kljub temu ni obupal, a je premagal telesne ovire in postal uspešen športnik 

– plavalec, ki našo državo uspešno predstavlja na mednarodnih tekmovanjih. 

 V okviru konfliktov so govorili o spopadih, tudi o vojnah, ki prinesejo veliko gorja. 

Posledice le-teh so ljudje, mnogokrat tudi otroci, ki postanejo invalidi (žrtve strelnega 

orožja in pirotehnike). 

 V okviru neposredne demokracije (volitev) so poudarili možnost dostopa vseh, ki imajo 

pravico in dolžnost voliti (dovozne poti, parkirišča, dvigala,…). 

 V okviru pravice do dela so izpostavili socialna podjetja, ki zaposlujejo ljudi, ki težje 

najdejo zaposlitev – ranljive skupine ljudi, med katerimi so invalidi. Le-tem z 

vključevanjem v delovni proces krepimo pozitivno samopodobo. 

 Učenci tretje triade pri pouku biologije obravnavajo Braillovo pisavo in se srečujejo s 

problematiko slepih in slabovidnih. 

 Petošolci so pri slovenščini spoznali športnika invalida, ki se kosa z vrhunskimi 

športniki in je celo tekmoval na olimpijskih igrah v Sydneyu v maratonu – Marka 

Severja. 

 

V preteklem šolskem letu so za vse učence na šoli izvedli naslednje akcije: 

 Zbirali so zamaške za pomoč otroku s posebnimi potrebami. 

 Pred novoletnimi in božičnimi prazniki so se pogovorili o grozotah, ki jih povzročajo 

pirotehnična sredstva (razredne ure; ure aktualizacije). 

 

Dejavnosti za neodvisno življenje invalidov na OŠ Minke Namestnik-Sonje Pohod na 

Osankarico in  Pustna povorka-2. 3. 2019 
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Festival Turizmu pomaga lastna glava-Bistriška pot je raziskana, spominek je izdelan, 7. marca 

pa tudi predstavljen na Turistični tržnici v Mariboru. 

Obiskovanje fitnes centra Elipsus-v zimskih mesecih 

 

Srečanje z uporabniki Doma dr. Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici 

 

Državno tekmovanje v košarki - četrtek, 28. 3. 2019,  Ljubljana 
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12. državno likovno srečanje OŠPP - 3. 4. 2019, 12. državno likovno srečanje v OŠ Dragotina 

Ketteja v Novem mestu in Računanje je igra 2019 – tekmovanje iz matematike za učence, ki 

obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, 13. 4. 2019 

 

Ekskurzija za zlate bralce-, 1. 4. 2019 in 

Naša šola – zdrava šola - Za vsakoletno vključitev mora šola načrtovati, izvesti in evalvirati 

različne dejavnosti in aktivnosti s področja krepitve in ohranjanja zdravja. V šolskem letu 

2018/19 so k sodelovanju povabili Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Strokovne delavke 

Centra za krepitev zdravja ga. Brigita Kolmanič, ga. Janja Mišič, ga. Mateja Topolič in ga. 

Vesna Pesek  so za učence od 4. do 9. razreda in PPVI 4 in 5 pripravile zelo zanimive in poučne 

delavnice na teme. 
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MATP, organizira Specialna olimpiada Slovenije, 10.4.2019, Murska Sobota in 

Šport z Olijem - učenci 1./2./3. razreda so prejeli v mesecu aprilu prav posebno pismo, v 

katerem je pisalo, da dobijo obisk. V sredo, 24. 4. 2019 pa jih je pri uri športa spremstvu svoje 

vodnice Jane obiskal tačkasti prijatelj, kuža Oli. 

 

 

Delovni obisk v Kinološkem društvu- 19. 4. 2019, V Kinološkem društvu imajo  na poligonu 

postavljene velike panoje, ki jih uporabljajo pri različnih tekmovanjih s psički. Povabili so jih, 

da bi jih poslikali. 
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Šola v naravi – Terme Ptuj in 

26. regijske igre SOS - 22. 5. udeležila 26. regijskih iger SOS, ki so potekale v Lendavi 

 

 

Pridne note korakajo v inkluzijo - Učenci PPVI so se udeležili mednarodnega glasbenega 

projekta »Pridne note korakajo v inkluzijo«, ki je potekal v Europarku. Predstavili so se z dvema 

pesmima, pod vodstvom ga. Valentine Vidovič. 
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Področne igre v atletiki za OŠPP v Slovenski Bistrici- 21. 5. 2019, so v Slovenski Bistrici 

potekale področne igre v atletiki za OŠPP za mariborsko področje. Sodelovalo je 8 šol. 

 

 

Čarobna glasba - V sredo, 29. 5. 2019, je bila v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici 

predstava učencev in učiteljev z naslovom Čarobna glasba. 

 

Izlet v Makole - 5. 6. 2019 
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Šport nas združuje - 11. 6. 2019 so se družili z učenci 7. razreda 2. osnovne šole Slovenska 

Bistrica. Razrednik, Jure Pirš, je s svojimi učenci prišel na druženje, kjer so se v mešanih ekipah 

med fanti in deklicami pomerili v košarki, odbojki in nogometu. 

Predstavitveni plakat za Šolsko shemo med izbranimi 

Na začetku šolskega leta so njihovi devetošolci izdelali predstavitveni plakat za Šolsko shemo. 

V mesecu aprilu smo ga na natečaj poslali pristojnim za Šolsko shemo v Ljubljani. V mesecu 

juniju so izvedeli, da je bil med izbranimi in poslan na Evropsko komisijo v Bruselj, kjer bo 

uporabljen za namene  obveščanja javnosti o Šolski shemi. 

13. Minkina likovna kolonija-18. 6. 2019 
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Avtobus Oldi - 6. 9. 2019 

in 

Mednarodno obrtni sejem Celje 

11. 9. 2019 so se učenci 8. in 9. razreda in trije učenci posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja ob spremstvu učiteljic odpravili na ogled Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. 

 

Praznovali so z Miško Frido - 14. 9. 2019 

 



 

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2019  47 

Kopanje v Podčetrtku - 19. 9. 2019 so se v družbi članov podjetja Stotinka odpravili v 

Podčetrtek, na kopališče Terme Olimia. 

 

Zbiralna akcija papirja 

Forma viva 2019 - Prvi četrtek v novem šolskem letu je bil likovno obarvan. Dva učenca šole 

sta se udeležila likovnega ustvarjanja v okviru FORMA VIVE. 

 

Predstavitev Šolskega centra Ptuj 

Za učence 9. razreda in starše so v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ob 16. uri, organizirali 

predstavitev Šolskega centra Ptuj. Biotehniška šola in Srednja šola sta predstavili programe in 

poklice, za katere se lahko izšolajo dijaki, ki se vpišejo na njihovi šoli. 
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Pogumno v svet tenisa 

Na sončno  sredo, 9.10.2019, so se odpravili do Tenis centra Vintgar – Kuki, ki se nahaja v 

Zgornji Bistrici. 

 

Obisk 

V okviru tedna otroka (od 7. do 11. 10. 2019) sta šolo obiskala g. Miran Krušič, predsednik 

občinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo in g. Alojz Gostenčnik, predsednik 

Policijskega veteranskega društva Sever Maribor. 

Prometna preventiva – obisk policista 

V okviru tedna otroka jih je obiskal policist iz Policijske postaje Slovenska Bistrica g. Simon 

Jarc 
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11. likovna kolonija v Oplotnici 

Dva učenca šole sta se v ponedeljek 21. 10. 2019 udeležila 11. likovne kolonije v Oplotnici 

 

in 

Igre dobre volje 

Vsakoletne tradicionalne Igre dobre volje so letos potekale v Ljubljani 

 

Hrana za brezdomne živali 

4. oktober 2019 je bil svetovni dan živali. Učenci in zaposleni so izvedli akcijo zbiranja hrane 

za brezdomne živali, za katere v občini Slovenska Bistrica skrbi Društvo za zaščito živali 

Slovenska Bistrica. 

Poklicna orientacija - 25.10.2019 so devetošolci obiskali srednje šole v Mariboru, ki izvajajo 

nižje poklicno izobraževanje (NPI) in kamor se učenci, ki se izobražujejo po prilagojenem 

programu in uspešno zaključijo 9. razred, lahko vpišejo. 
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Državno prvenstvo v badmintonu - 7.10.2019, državno prvenstvo v badmintonu, ki je 

potekalo v Črnomlju. 

Dan prijaznosti in kamenčki prijaznosti 

V Humanitarčku, društvu za promocijo humanitarne dejavnosti verjamejo, da lahko z majhnimi 

dejanji in stvarmi zelo polepšamo dan drugim ljudem. Pridružili so se njihovi akciji in v mesecu 

oktobru in novembru 2019 barvali kamenčke. 13. novembra 2019 so se v oddelčnih skupnostih 

ponovno pogovorili o pomenu dobrodelnosti, skrbi za druge in prijaznosti. 

 

Naša šola, zdrava šola - 25. 11. 2019 

Bilo so tudi zelo aktivni: preobrazili so se v zdravnike, naredili so stetoskope, oskrbeli 

poškodovano plišasto igračko, tehtali sladkor v sladkih pijačah, izdelali vesele in žalostne 

zobke. 

 

 



 

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2019  51 

Bomo zmogli? Bomo ja!- 30.11.2019, 12. državne igre Specialne olimpiade MATP v Celju. 

Druženje v domu starejših 

Posebno presenečenje, obisk Mirana Rudana 
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Prireditev “Občina po meri invalidov” 

V ponedeljek, 9. 12. 2019  je bila v Gradu Slovenska Bistrica prireditev ob 5. obletnici 

pridobitve listine Občina po meri invalidov. Na prireditvi so nastopili tudi njihovi učenci 

posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 

 

Tekmovanje med dvema ognjema 

V petek, 13. 12. 2019 so se učenci od 4. do 9. razreda udeležili tekmovanja med dvema 

ognjema. Tekmovanje je potekalo na OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 

 

 

CILJ ŠT. 6: PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJE 

Ukrep št. 3: Ohranjanje in zaposlovanje invalidov v občinski upravi 

Na Občini Slovenska Bistrica so bile v letu 2019 zaposlene 3 invalidne osebe. 

Ukrep št. 5: Sofinanciranje programov javnih del, kjer se kot ciljna skupina vključujejo 

invalidi 

V program javnih del je bilo v letu 2019 vključenih 5 invalidov, in sicer v Društvu invalidov 

Črešnjevec, OŠ Laporje , OŠ Črešnjevec, Centru za socialno delo Slovenska Bistrica in Srednji 

šoli Slovenska Bistrica. Programi so bili namenjeni pomoči ranljivim skupinam občanov, za 

družabništvo in spremljanje, pomoč in varstvo za starejše invalide ipd. V letu 2019 je  Občina 

Slovenska Bistrica za naštete programe javnih del namenila 3.683,82 Eur. 
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Ukrep št. 8: Zagotavljanje dostopa do vseživljenjskega učenja in izobraževanja 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v letu 2019 nudila dostop do vseživljenjskega učenja in 

izobraževanja. Zaposleno so imeli ustrezno usposobljeno svetovalko in so bili mobilni, 

svetovanje so po potrebi nudili na sedežu društev, krajevnih skupnostih ipd. V okviru teh 

dejavnosti so invalide, starejše in ostale obveščali o možnostih za vseživljenjsko učenje. 

Prednost pri vključevanju v programe, sofinanciranje iz evropskega socialnega sklada so imeli 

v tej perspektivi zaposleni, starejši od 45 let. Invalidi z odločbo ZPIZ-a so se vodili kot 

zaposlene osebe, ne glede na to, če so bili takrat vodeni v evidenci aktivnih iskalcev zaposlitve 

na zavodu za zaposlovanje. Vsem invalidom, kakor tudi starejšim, so brezpogojno dostopni 

programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja, kot so študijski krožki ipd.  

 

CILJ ŠT. 8: KULTURA 

Ukrep št. 3: Vzpodbujanje invalidov k aktivnostim v Centru za starejše Metulj 

V Centru za starejše Metulj se trudijo, da so njihove aktivnosti primerne tudi za invalidne osebe, 

vedno več je tudi novih včlanitev invalidov.  

Vsak teden se v ponedeljek in petek med 8. in 9. uro izvaja terapevtska telovadba, ki je 

prilagojena težje gibljivim in invalidnim osebam. V preteklem letu se je ta skupina povečala za 

6 novih članov, od tega so 4 težji invalidi (po hudi možganski kapi, težje telesne poškodbe in 

bolezni). To pove, da se tudi invalidne osebe počutijo sprejete, ciljno naravnana telovadba pa 

jim pomaga pri koordinaciji, motoriki, stabilnosti in gibljivosti. Prve telovadne skupine se tako 

udeležuje med 15 in 20 uporabnikov. 

Invalidnim osebam omogočajo vključevanje v vse aktivnosti centra, po potrebi se aktivnosti 

prilagodijo. V preteklem letu so tako bile te osebe vključene v vse redne in občasne aktivnosti 

centra (telovadba, plesi, ročna dela, petje, namizni tenis, kartanje, kegljanje, občasne druge 

aktivnosti po programu). Poleg vseh aktivnosti, ki se izvajajo po programu, se udeležujejo tudi 

letovanja na morju, lani so prvič letovali v Punatu, otok Krk, preko Rdečega križa.  

V centru se zavedajo pomembnosti vključevanja invalidnih oseb v družbo in družbene 

aktivnosti ter da jim to pomaga pri vsakodnevnih opravilih, da so bolj samostojni tudi doma. 

Njihov program je zastavljen tako, da je zanimiv za vse obstoječe in tudi morebitne nove 

uporabnike, aktivnosti so primerne za vse. Pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti upoštevajo 

vidne in tudi morebitne nevidne invalidnosti uporabnikov centra. Vsi člani so enakopravni, 

sprejeti so takšni kot so. Po grobi oceni gre trditi, da je v center vključenih med 25 % in 35 % 

invalidnih oseb, več kot četrtina vseh uporabnikov se srečuje z lažjo ali težjo invalidnostjo. Ta 

odstotek se veča, ne zgolj zaradi na novo vključenih invalidnih oseb, temveč tudi zaradi pojava 

invalidnosti pri obstoječih uporabnikih. Ključni dejavnik, povezan s tem, je staranje 

uporabnikov, invalidnost je posledica.  

Aktivnosti v Metulju v letu 2019, v katere so bile vključene tudi invalidne osebe: 

1. Redne aktivnosti 

 telovadba s terapevtskimi učinki in z elementi joge, prilagojena starejšim in gibalno 

oviranim osebam: 2x tedensko po ena skupina, 

 telovadba z elementi joge in pilatesa: 2x tedensko po dve skupini, 

 ročna dela: 1x tedensko, 

 kartanje (tarok, šnops in bridž): 2x tedensko, 

 pevske vaje (Ljudske pevke): 1x tedensko, 
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 družabno petje: 1x tedensko, 

 plesne vaje: 1x tedensko, 

 kegljanje: 1x tedensko, 

 namizni tenis: 1x tedensko, 

 pogovorne, ustvarjalne in pekovske delavnice in pohodi po okolici centra. 

 

2. Občasne in dodatne aktivnosti  

 januar: Telovadba z Darjo Krulc (vsak prvi ponedeljek v mesecu, vse leto), 

 februar: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, Kino predstava – Bohemian 

Rhapsody, Pohod Trije Kralji – Osankarica, 

 marec: Brezplačna kino predstava za starejše občane, Predavanje Ko stiska stiska, 

Delavnica – Cvetje iz krep papirja, Koncert ljudskih pevk, Kopalni izlet v Laško, 

 april: Delavnica – Peka piškotov, Razstava ročnih del v Metulju na temo velike noči, 

Predavanje – Vrtičkanje z Metko Ternjak Gomboc iz oddaje Vrtičkanje na POP TV, 

Predavanje – Oživljamo in rešujemo življenja (iHELP, Srcu prijazna občina), Izlet 

v Rogaško slatino (Steklarna Rogaška, Zdraviliški trg, degustacija Donata Mg, 

Šmarje pri Jelšah), 

 maj: Delavnica 3x – Voščilnice z embossing tehniko in štampiljkami, metulji iz 

pločevink, unikatni nakit (Nina Robar), Koncert skupine družabno petje, Izlet v 

Volčji Potok in Fontana piv v Žalcu, 

 junij: Razstava »Zgodba o Metulju« v Knjižnici J. Vošnjaka Slov. Bistrica 

(postavitev in otvoritev), Letovanje Metuljev – Punat, otok Krk (Rdeči križ), 

 julij: Delavnica – Dišeče butare iz sivke, Kopalni izlet v Strunjan, Izlet na Veliko 

planino, 

 avgust: Piknik na Brinju (120 članov Metulja in otroci iz socialno ogroženih družin), 

Kino predstava – Bilo je nekoč … v Hollywoodu (izvedli v septembru), 

 september: Razstava »Zgodba o Metulju« v Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane 

(postavitev, otvoritev v oktobru), enota Slov. Bistrica, Kopalni izlet v Bioterme 

Mala Nedelja, Delavnica – Voščilnice s cvetličnimi motivi (Nina Robar), 

 oktober: Izlet ročnodelk v Rokodelski center Veržej (pletenje iz ličja, filcanje, 

Tropski vrt v Dobrovniku – Ocean Orchids), Delavnica – Jesenske voščilnice (Nina 

Robar), Izlet na Roglo (Pot med krošnjami, Zlati Grič), Kostanjev piknik na Brinju, 

Proslava ob dnevu reformacije, 

 november: Martinovanje – Kmečki turizem Ačko, Delavnica 2x – Rože iz jute in 

božični okraski (Nina Robar),  

 december: Delavnica – Peka božičnih piškotov, Delavnica – Novoletne voščilnice 

(Nina Robar), Izlet v Zagreb – Advent v Zagrebu, Silvestrovanje v Metulju. 
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CILJ ŠT. 9: REKREACIJA IN ŠPORT 

Ukrep št. 1: Vzpodbujanje izvajanja športnih programov za invalide 

 

Upravljalci športnih objektov so v letu 2019 na osnovi izkazanih potreb zagotovili zadostno 

število terminov za izvedbo športnih programov za invalide. Športna zveza se je kot že vrsto let 

tudi v letu 2019 potrudila in uspešno sodelovala z društvi, tako da je nudila ustrezno pomoč pri 

organizaciji njihovih športno-rekreativnih dejavnosti V letu 2019 in v vseh letih obravnavanega 

obdobja bo Športna zveza Slovenska Bistrica nudila invalidskim organizacijam in društvom 

vso strokovno in organizacijsko pomoč, ki jo invalidne osebe potrebujejo pri svoji rekreaciji. 

V invalidskem vrhunskem športu tekmuje član Društva paraplegikov Podravja Franc Pinter, 

tudi član Strelskega društva Jesen s Spodnjega Prebukovja ter član Slovenske invalidske 

reprezentance. 
 

V letu 2019 je bil v programu vrhunskega športa zanj najpomembnejši cilj osvojiti kvoto za 

paraolimpijske igre v Tokiu 2020. Udeležil se je dveh tekem svetovnega pokala v Al Ainu v 

Združenih arabskih emiratih, Osijeku na Hrvaškem in na svetovnem prvenstvu v Sydneyu, kjer 

je tudi osvojil kvoto za paraolimpijske igre Tokio 2020. 

 

Treninge in priprave za ta tekmovanja je večinoma opravljal na strelišču v Slovenski Bistrici, 

kjer je urejen dostop za osebe na invalidskih vozičkih. 

 

Na strelišču v Slovenski Bistrici je bilo februarja 2019 izvedeno tudi tekmovanje tretjega kroga 

lige  v streljanju s serijsko zračno puško preko Zveze paraplegikov Slovenije v organizaciji 

Društva paraplegikov Podravja. 
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