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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 2020: 

 

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 2020 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 
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Državni prvak v streljanju z zračno puško 

Člani Društva invalidov Črešnjevec so se udeležili tudi območnih tekmovanji ZDIS-a v 

streljanju, šahu, kegljanju in pikadu.  

Na državnem prvenstvu v parastrelstvu v Ljubljani je Anton Kolar kot predsednik Društva 

invalidov Črešnjevec osvojil naslov državnega prvaka v streljanju z zračno pištolo. Prvenstvo 

je bilo 5. 6. 2020 v izjemnih razmerah zaradi COVID-19. Z odličnim streljanjem je dosegel 

524 krogov in drugo uvrščenega premagal kar za 19 krogov. 

 

 

Volilni zbor članov Društva invalidov Črešnjevec in srečanje težkih invalidov Brinje 2020  

Na prekrasno soboto 27. 6. 2020 je Društvo invalidov Črešnjevec za svoje člane organiziralo 

volilni zbor članov društva, nato pa še srečanje težkih invalidov na Brinju. Ob prihodu na 

Brinje so za udeležence pripravili enolončnico da so se okrepčali in nato pričeli z delom 

volilnega zbora članov društva. Po predstavitvi poročil organov društva so vsa poročila 

potrdili, nato še izvolili novo staro vodstvo saj v IO in za predsednika ni bilo sprememb, 

potrdili stare člane nekaj sprememb pa je v nadzornem odboru in častnem razsodišču. Društvo 

bo v naslednjem obdobju 2020-2024 društvo še naprej vodil predsednik Kolar Anton. 

Pozdravil jih je tudi predstavnik ZDIS-a član UO ZDIS, Jožef Gjerek, novo izvoljenemu 

vodstvu pa zaželel uspešno delo, predstavil je tudi delovanje zveze. Po uradnem delu je 

sledila zabava in druženje invalidov s spremljevalci. Prostovoljke so poskrbele, da na mizah 

ni manjkalo domačih dobrot in dobre kapljice, za prijetno vzdušje je poskrbel muzikant 

Srečko, kuharja Roman in Iztok pa sta skrbela, da so bili trebuhi zadovoljni z dobrotami z 

žara in domačimi solatami 
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Kožuhanje 

Društvo invalidov je za svoje člane na kmetiji Pišotek na Leskovcu meseca oktobra 

organiziralo kožuhanje po starih običajih. Dan prej so na njivi potrgali koruzo jo spravili na 

traktorsko prikolico in  nato v popoldanskem času pričeli z kožuhanjem koruze. Na srečanju 

se je zbralo lepo število invalidov, vmes pa ni manjkala lepa pesem, pijača in jedača. Po 

zaključku so se okrepčali še z mesnimi dobrotami, ki jih je pripravil gospodarjev sin.  

 

Društvo Sožitje Slovenska Bistrica 
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Društvo Sožitje Slovenska Bistrica deluje kot pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, 

za njihove starše, člane družin in skrbnike. Osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, 

ki imajo prirojeno znižano raven intelegentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, 

govornem, motoričnem in socialnem področju. So lokalno društvo, ki šteje 170 članov iz 

štirih občin- Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo potrebe, ki jih imajo ostali ljudje: potrebe po 

socialnih stikih, varnosti, primerni nastanitvi, izobraževanju, zaposlitvi ipd. Društvo deluje 

predvsem na medsebojnem druženju, izobraževanju oseb z motnjo v razvoju in njihovih 

svojcev, v medsebojni pomoči…. 

V letu 2020 so zaradi pandemije delovali z veliko omejitvami, vendar so navkljub vsemu 

poskušali v času, ki jim je bi na voljo izpeljati del njihovih aktivnosti.  Ena izmed aktivnost, 

kjer se vključi veliko članov, je bil vsakoletni vikend seminar, ki pa so ga morali iz meseca 

maja prestaviti na mesec september. Vikend seminar je bil organiziran v Termah 3000- 

Moravske Toplice in je potekal od petka do nedelje. V času nastanitve sta bili organizirani 

dve predavanji za starše, v času predavanj so za njihove otroke poskrbele prostovoljke na 

ročnih delavnicah. Z njimi so ustvarjale različne izdelke, ki so jih nato otroci predstavili 

svojim staršem, ali pa se z njimi podajo na sprehod po okolici. 

Na vikend seminarjih dobijo starši veliko informacij, ki se nanaša na zakonodajo, zdravstvo, 

medsebojno si izmenjujejo izkušnje… Predavanja in tematike predavanj so predvsem na 

pobudo staršev. V času nastavitve v Termah se izvaja tudi rehabilitacijsko kopanje oseb z 

motnjo in njihovih svojcev. Na seminarjih je veliko druženja in pridobivanja izkušenj.  

Izvajali so se tudi programi na področju rehabilitacije, samopomoči, - izleti po Sloveniji, 

kostanjev piknik, delavnice kjer izdelujejo raznorazne izdelke, pečejo palačinke, piškote… V 

poletnem času se lahko člani vključijo v programe vseživljenjskega učenja ali v družinske 

programe. 

 

VDC Polž Maribor – Enota Slovenska Bistrica 

Kot vse, je tudi njih v letu 2020 presenetil virus Covid-19 ter spremenil življenje in delo na 

enoti VDC Slovenska Bistrica.  Potrebno je bilo spremeniti organizacijo dela, vnašati vse 

potrebne spremembe,  ukrepe, protokole…, da so lahko »obvladovali« epidemijo tako, da so 

se uporabniki čim laže privajali na nov način življena in dela na enoti.  Ponosni so na to, da 

jim je to uspelo,  saj  posledično na enoti ni bilo okužb oz. prenosa okužb.  Uporabniki so 



 

 
10 

 

pogrešali druženje in različne aktivnosti, kljub temu pa smo širili svoja znanja, socialno 

mrežo, delali pod spremenjenimi pogoji ter  spoznavali nove ljudi.  

Trudili so slediti svojemu poslanstvu: 

 Uporabnikom so omogočali kakovostno socialno vključevanje, delovno aktivno 

življenje, osebni razvoj, razvijanje samostojnosti in socialne mreže. Nudili bivanje v 

duhu domačnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa.«  

 Sledili so svoji VIZIJI: Za uporabnike so strokovno in predano vsakodnevno utrjevali 

svojo vlogo kot socialno varstveni zavod ter hkrati strmeli k širjenju svoje dejavnosti, 

tako v prostorskih kot časovnih okvirjih. 

 S pomočjo medijev so javnost so obveščali o  delu in aktivnostih celotnega zavoda 

VDC Polž Maribor. Leto 2020 je zaznamovalo tudi komuniciranje z javnostjo v krizni 

situaciji. 

 

Mediji s katerimi konstantno sodelujejo, so sami iskali informacije o tem, kako so se in se še 

vedno spopadajo z nastalo situacijo. Izključno temu so bile posvečene 3 objave (intervju z 

direktorico zavoda na Radiu Maribor, članek v dnevniku Večer, z dne 6.6.2020, T. Vrbnjak: 

Prevoz je postal logistični problem, ter članek v Bistriških novicah decembra 2020: V VDC 

POLŽ enota Slovenska Bistrica so se prilagodili situaciji).  

Medije so povabili k sodelovanju z namenom,  da so poročali o pilotnem projektu socialnega 

vključevanja »S teboj lahko«, ki so ga začeli izvajati v letu 2020. Zasledili so kar 15 objav o 

omenjenem projektu. O tem so poročali tako nacionalni mediji (dnevnik Večer, RTV 

Slovenija, STA), kot tudi lokalni mediji (Mariborinfo.com, BK TV, Lokalec.si, 

MBREPORT.si, Maribor24.si, spletne strani VDC Zagorje ob Savi, VDC POLŽ Maribor, 

spletna stran projekta, ter spletna stran Varuha človekovih pravic). V vseh objavah so utrjevali 

pozitivno podobo zavoda v javnosti. 

 

V letu 2020 so zabeležili 182 objav na uradnem facebook profilu zavoda VDC Polž Maribor.  

Novost je vzpostavitev Instagram profila polzevaustvarjalnica. Od aprila do konca leta je bilo 

pripravljenih 256 objav, pridobili so 183 sledilcev. Tukaj so promovirali izdelke, ki nastajajo 

v ročnodelskih delavnicah vseh enot VVZ. Objave so opazili tudi v reviji Glos (št. 254, stran 

21). 

 

Zaradi ukrepov so odpadla sodelovanja na različnih prireditvah, dnevi odprtih vrat, okrnjeno 

je bilo tudi promoviranje zavoda preko prodaje izdelkov na stojnicah. Z nekaterimi so 

ohranjali stike na daljavo, pod določenimi ukrepi pa so sodelovali  z njihovimi starimi 

kooperanti,  kupci njihovih izdelkov, z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, v zvezi s 

pripravo razpisne  dokumentacije  »Las dobro za nas«,  sodelovali so z RIC,  Metuljem, 

Društvom Sožitje. 

 

Uporabnikom, ki so zaradi različnih okoliščin ostajali doma, je bila s strani zavoda ponujena 

psihosocilana podpora in delavnice na daljavo preko spleta. Redno so vzpostavljali kontakte 

tudi z uporabniki, ki so zaradi različnih okoliščin ostajali občasno ali dalj časa doma. 

 

Sodelovali so na natečaju zgodb v lahkem branju preko Zavoda Risa, ki je še v toku.  

Kljub nepredvidenim situacijam jim je  uspelo slediti njihovi kratici:  Pomagati  Osmisliti 

Leta Življenja (POLŽ) njihovim uporabnikom.  
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Ukrep št. 9: Vzpodbujanje samopomoči invalidskih organizacij  

 

Srcu prijazna občina Slovenska Bistrica je v letu 2020 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 300 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. 
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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. 

 
 

Društvo invalidov Črešnjevec 

Pohod - Štateberg 

Nekateri člani društva so se udeležili pohoda iz Črešnjevec do cerkve svetih Treh kraljev v 

Ješovcu pri Štatenbergu. Med potjo so se ustavili na vikendu Jožice, se zagreli in  okrepčali, 
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da so lahko nadaljevali pot do cerkve v kateri so si ogledali postavljene jaslice, lani maše niso 

imeli. Po ogledu jaslic so se odpravili na turistično kmetijo Ačko kjer so jim pripravili obilno 

kosilo, tudi dobre kapljice ni manjkalo. Čas je hitro minil, obljubili so si, da se naslednje leto 

znova dobijo. 

 

 

Pohod - Pohorje 

Člani društva so se sončno soboto odpravili na pohod; zbrali so se pred trgovino Hofer in se z 

avtomobili odpravili do Oplotnice , naprej peš, krožno pot po Pohorju nad Oplotnico. Med 

potjo so obiskali tri cerkve in se okrepčali v gostišču Zimrajh. 

 

 

Udeležba Društva invalidov na srečanju športnikov v Radovljici – kulturni praznik 

Že vrsto let se društvo invalidov Črešnjevec udeležuje tradicionalnega srečanja športnih ekip 

v pikadu, namiznemu tenisu in prstometu Gorenjske regije v Radovljici. Iz Črešnjevca so se 8. 
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februarja 2020 zgodaj odpravili na pot. Prvi postanek so imeli v Trojanah kjer so se posladkali 

s trojanskimi krofi . Pot so nadaljevali do Radovljice, med potjo pa občudovali gore s 

Triglavom na čelu - vsi vrhovi so bili obsijani s soncem, iz avtobusa je bil prekrasen pogled. 

Ob prihodu v restavracijo kjer se je odvijal dogodek, so jih domačini velikodušno pričakali in 

postregli z okusnimi domačimi jedmi. Društvo invalidov Črešnjevec je sodelovalo v vseh 

disciplinah, skoraj vsako leto domov odnesejo kakšno medalio, tudi lani so pikadisti osvojili 3 

mesto. 

 

 

Družabno srečanje 7. Marijin memorial 

 

 

Društvo invalidov Slovenska Bistrica 

 

Društvo je skladno s planom v letu 2020 izvedlo naslednje aktivnosti: 

 

 Seje izvršilnega odbora so izvedli v redni in dopisni obliki. 

 Na oglasni deski društva so obesili zapisnike teh sej in obesili obvestila na vpogled. 

 Kolikor je bilo mogoče so invalide obveščali preko elektronske pošte. 
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 Invalidom so pošiljali dokumentacijo z redno pošto (potrdila o včlanitvi, kartice, 

znamkice, ipd.). 

 Poverjeniki so obiskali vse invalide in jih obvestili o delovanju organizacije. 

 Izdali so bilten, ki ga je prejel vsak član društva, v katerem so zapisane vse predvidene 

aktivnosti v letu. 

 Invalide so pošiljali na zdravljene v kapacitete ZDIS-a. 

 Invalide so pošiljali na športna tekmovanja, ki jih organizira ZDIS. 

 Invalide so pošiljali na republiška športna tekmovanja. 

 V delavnici »Pridne roke« so izdelovali praktične izdelke. 

 Invalidom so omogočili merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi in jih s tem 

seznanili z njihovim zdravstvenim stanjem. 

 Z individualnimi odhodi so omogočili ugodno rekreacijo v Termah. 

 Obiskali in obdarili so vse invalide, starejše od 80 let, vse težke invalide in invalide, ki 

prebivajo v domovih za ostarele. 

 Z društvenimi praporjem so pospremili bivše invalide na zadnji poti. 

 

Europa Donna Slovenija – Podružnica Slovenska Bistrica 

 

Podružnica Slovenska Bistrica je v letu 2020 izvedla naslednje aktivnosti: 

 

 Dne 6. 2. 2020 je potekala delavnica naravne kozmetike. Delavnice se je udeležilo 12 

udeleženk, izvedla jo je Darja Rojec. Vsebinsko je bila razdeljena na predavanje in 

posredovanje znanja – samopomoči pri uporabi zelišč in naravnih produktov ter na 

praktični del; izdelovanje naravnih krem, deodorantov ipd. 

 Race fort he Cure 2020 je bil izveden 27. 9. 2020 s pohodom na Tri kralje in Črno 

jezero, udeleženk je bilo 18. 

 15. 10 .2020 so skupaj z občino Slovenska Bistrica in Komunalo Slovenska Bistrica 

obeležili Rožnati oktober. Stavba na rotovškem Trgu svobode se je na Dan zdravih 

dojk obarvala rožnato. Dogodek so popestrili plesalci plesnega studia Plohl s plesno 

koreografijo na pesem Alye – Dobro jutro življenje. 

 Skozi vso leto so potekale psihoterapevtske delavnice v povezavi c Centrom za 

krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Delavnice so bile razdeljene 

na 3 sklepe: mišično sproščanje, dihalne vaje in vizualizacija. Delavnic v živo se je 

udeležilo 16 udeleženk, delavnice preko spleta (epidemija) pa so potekale v dveh 

skupinah, v vsaki po 8 članic. 

 Neformalna druženja članic (pogovori, kvačkanje, medsebojna podpora) so potekala 

enkrat mesečno. Po razglasitvi epidemije v marcu 2020 je vodja podružnice s 

članicami komunicirala preko telefonskih pogovorov, saj večina starejših članic ni 

vešča on-line komunikacije. V tem času je vodja podružnice s članicami opravila 

veliko individualnih pogovorov, saj je bilo stisk, strahu in negotovosti zaradi nastale 

situacije. 

 Vodena vadba članic je potekala do začetka razglasitve epidemije 1 krat tedensko, v 

prostorih podružnice. Vadbe se je redno udeleževalo 11 članic, vodila jo je Anka 

Pušnjak. Po razglasitvi epidemije so v sodelovanju s Fakulteto za šport vadbo preselili 

na splet. Spletna vadba je potekala tedensko, vodila jo je Nastja Smodiš. Vadbe se je 

udeleževalo med 20 do 45 udeleženk. Od 20. 5. 2020 so se članice dobivale na 

prostem in si kondicijo pridobivale na sprehodih in v pohodih v bližnji okolici 

Slovenske Bistrice. 
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 V mesecu decembru 2020 so pričeli z on-line predavanji za članice. 21. 12. 2020 so 

izvedli prvo predavanje dr. prof. dr. Boruta Štruklja s Fakultete za farmacijo Univerze 

Ljubljana, o imunski odpornosti.  

 

Poročilo dela Kluba CVB Slovenska Bistrica za leto 2020 

 

Klub CVB Slovenska Bistrica je bil ustanovljen 9. 10. 2018.  

Srečujejo se v prostorih Centra za starejše Metulj, in sicer vsak drug torek v mesecu ob 16. uri 

in po potrebi glede na ostale aktivnosti. 

 Prvo srečanje v letu 2020 je bilo januarja. Srečanje so izkoristili kot spoznavni dan. 

Ustanovili so ročnodelski krožek, študijski krožek, pohodno skupino; prvi pohod so 

imeli konec januarja 2020 po parkih v Slovenski Bistrici. 

 Januarja 2020 so imeli izredni sestanek odbora, na katerem so imeli burno razpravo o 

vodenju, in o tem kako naprej. 

 V sredini februarja 2020 so imeli občni zbor, na katerega so povabili predsednika 

Združenja CVB. Predstavili so plan dela za leto 2020 in se pogovorili o nejasnostih. 

 Od 17. do 21. februarja 2020 je bil organiziran sestanek Foruma predsednikov 

Združenja CVB Slovenije v Laškem. 

 V mesecu januarju in februarju so vsak teden obiskovali telovadbo na Ljudski univerzi 

Slovenska Bistrica. Prav tako je ob tem času začel delovati ročnodelski krožek in 

pohodna skupina. Nekaj članov se je udeleževalo tudi hidroterapije v Termah Ptuj. 

 V prvi polovici marca 2020 so imeli dogovorjeno predavanje o inkotenci, ki je bilo žal 

odpovedano zaradi širjenja okužbe covid-19. 

 Zaradi epidemije so bile do nadaljnjega odpovedane vse aktivnosti. Kontakt med člani 

se je vršil preko telefona in e-pošte. 

 V letu 2020 naj bi praznovali 30-letnico delovanja Združenja CVB Slovenije, v ta 

namen je bilo pripravljenih veliko aktivnosti, vendar je zaradi epidemije veliko teh 

aktivnosti odpadlo. 

 Septembra 2020 je bila izvedela razstava izdelkov ročnodelskega krožka, in sicer v 

prostorih URI SOČA. 

 Septembra so imeli predavaje delovne terapevtke, in sicer je bilo na delavnici 

prikazano veliko programov za bolnike po možganski kapi (kako se lažje vstati s stola, 

se samostojno gibati,…). 

 Na 10-dnevno obnovitveno terapijo v Zdravilišče Laško so v letu 2020 napotili 3 

člane. 

 

CILJ 2: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA 

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

problematike 

 

Oskrba bolnika na domu 

 

V okviru patronažne dejavnosti Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica sta od leta 1985 

zaposleni v oskrbi bolnikov na domu 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 



 

 
17 

 

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. 

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.  

Leto 2020 je bilo zaradi epidemije SARS-CoV2 polno izzivov in dela v posebnih okoliščinah, 

bolničarki sta obiskovali in negovali pozitivne paciente. 

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, prav tako dobro sodelujeta s projektom DOM DOMA v občini Slovenska 

Bistrica in Poljčane. 

 

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 2020 sta bolničarki opravili 2407 obiskov oskrbe bolnika na domu. 

 

 

Pregled opravljenih storitev v letu 2020: 

 

Naziv storitve: Količina 

Osnovna nega 1959 

Kopanje 419 

Britje 669 

Pranje glave 696 

Urejanje postelje 2377 

Pomoč pri hoji 890 

Hranjenje 260 

Pomoč pri jemanju zdravil 550 

Vzdrževanje stanja – razgibavanje 2379 

Posedanje        2035 

Striženje nohtov 393 
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Preprečevanje nastanka preležanin 2375 

Skupaj:     15.002 

 

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

svojem delu sta bolničarki skrbni in natančni. Patronažna medicinska sestra je tista, ki nadzira 

in usklajuje njihovo delo, z vedenjem in delovnimi nalogi osebnih zdravnikov. Višina 

sredstev, ki jih je Občina Slovenska Bistrica v letu 2020 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 za invalide je tudi 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. 

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. 
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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. 

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. 

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 vlog zavoda v letu 2020 

krila stroške dodatnega zavarovanja v višini 6.712,00 evrov. 

 

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

zdravja 

 

V letu 2020 so v Centru za krepitev zdravja sodelovali z invalidnimi osebami in osebami s 

posebnimi potrebami. 

Sodelovali so z osnovno šolo Pohorskega odreda Slovenska Bistrica- oddelek Zg. Ložnica, pri 

učencu, ki ima težave z lokomotornim sistemom. Kineziloginja je dvakrat tedensko izvajala  

individualno telesno aktivnost z učencem, pri razredni uri telovadbe. Učenec je tako imel 

prilagojeno telesno aktivnost v svojem razredu. 

Veliko pozornost so posvetili lokalnim društvom (Društvu invalidov Črešnjevec, 

upokojenskim društvom, Metulju in Društvu Dora), kjer so izvedli zdravstveno- vzgojne 

programe.  

Za namen psihološke podpore prebivalcem je bila od konca marca 2020 v Zdravstvenem 

domu Slovenska Bistrica vzpostavljena telefonska psihološka podpora za prebivalce občin 

ustanoviteljic. Telefonska pomoč je bila namenjena vsem, ki so čutili, da jih neprijetni občutki 

(tesnoba, strah, stres, jeza, nemoč,…) pretirano obremenjujejo, jih preplavljajo do te mere, da 

ne zmorejo normalno funkcionirati in znatno vplivajo na njihovo kvaliteto življenja. 

Telefonska podpora je potekala v obliki razbremenilnih pogovorov, ni pa bila namenjena 

poglobljeni psihoterapevtski obravnavi.  
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V prvem valu epidemije (marec – maj) je bilo sprejetih 37 klicev.  V drugem valu (november 

- december  2020) pa je bila vzpostavljena enotna telefonska številka za nudenje osnovne 

psihološke podpore v času epidemije, za vse prebivalce Slovenije. Prejeli so 67 klicev. 

Skupno število klicev v času epidemije v letu 2020  je bilo 104. 

Center za krepitev zdravja je v preteklem letu zaradi epidemije moral prekiniti s 

preventivnimi programi in prerazporediti kader na druga delovišča zdravstvenega doma. V 

mesecu marcu in aprilu so zato odpovedali 52 aktivnosti v lokalni skupnosti in vse 

zdravstveno-vzgojne delavnice, ki bi potekale v  zdravstvenem domu.  

Tudi v mesecu oktobru je tako 220 ljudi v lokalni skupnosti in vsi udeleženci zdravstveno-

vzgojnih delavnic v zdravstvenem domu ostalo brez obravnave. Kljub zelo okrnjenemu 

delovanju Centra za krepitev zdravja in prerazporeditvi kadra, so se trudili s srečanji, ki so 

potekala preko spleta ter s pisanjem različnih člankov v lokalnih časopisih.  

Ugotovili so, da ljudje v teh težkih časih zelo potrebujejo tako telesno kot duševno podporo. 

 

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 2020 realizirano: 

 

 pomoč na domu v vrednosti 246.756,00 eur,  

 pravica do družinskega pomočnika v vrednosti 53.812,00 eur, 

 institucionalno varstvo v vrednosti 870.312,00 eur.  

 

V letu 2020 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, 

 Dom Danice Vogrinec, 

 Dom upokojencev Ptuj, 

 Dom Ilirska Bistrica, 
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 Center za varstvo in delo Golovec, 

 Dom starejših Tezno, 

 Dom Svetega Štefana. 

 

Skupaj je bilo v posebne in splošne zavode v letu 2020 vključenih preko 160 občanov. 

 

Ukrep št. 2:  Izvajanje socialnovarstvenih storitev in programov na domu in v skupnosti 

 

V okviru njenih pristojnosti se je v letu 2020 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 2020 za tovrstno pomoč 246.756,00 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  



 

 
22 

 

 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. 

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 2020 so preko javnih del zaposlili koordinatorico v programu: Socialno vključevanje 

posebej ranljivih skupin s VI. stopnjo izobrazbe. Pomoč je nudila 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, 
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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.  

V aktivnosti Centra za starejše Metulj se od vsega začetka delovanja vključujejo tudi 

invalidne osebe, ki se imajo tako možnost aktivno vključiti v vse dejavnosti, ki se izvajajo v 

Metulju, najpogosteje se udeležujejo skupinske vadbe. Na Centru za socialno delo Slovenska 

Bistrica niso posebej vodili evidence o številu invalidnih oseb, saj so mnenja, da bi jih na ta 

način diskriminirali. Vse člane so jemali kot enakopravne in jih sprejemali kot vse ostale. 

Njihovo strokovno mnenje je, da so dejavnosti v Metulju naravnane tudi na invalidne osebe in 

tako na nek način pri uporabnikih vzpodbujajo njihovo samostojnost ter njihovo lastno moč, 

da lahko živijo samostojno in bolj kvalitetno življenje v svojem domačem okolju. 

Strokovna pomoč Centra za socialno delo je na tem področju predvsem obrnjena v pomoč 

invalidnim osebam v povezovanju in sodelovanju z drugimi akterji v lokalni skupnosti in širši 

skupnost, predvsem na način, da invalidnimi osebam omogočajo čim bolj samostojno in 

kvalitetno življenje v domačem okolju in jim zagotavljajo enakopravnost na vseh področjih 

življenja in normalno vključenost v aktivno življenje. 

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 

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 2020: 

 število uporabnikov iHELP varnostne mreže je bilo 783, 

 število uporabnikov, ki dnevno uporablja aplikacijo, je bilo več kot 300, 

 število vseh defibrilatorjev na območju občine je 19. 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2020 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 
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možnosti za rešitev svoje stiske, je Občina Slovenska Bistrica v letu 2020 namenila  

18.376,71 eur, pomoč pa je bila  nudena 39 občanom. 

 

Ukrep št. 5:  Promoviranje pravice do družinskega pomočnika 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2020 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 2020 namenila za sofinanciranje družinskih pomočnikov 

53.812,00 eur sredstev; v letu 2020 je bilo 7 družinskih pomočnikov. 

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

 

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2020 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 2020 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, 

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, 

16. Društvo za fibromialgijo, 

17. Društvo paraplegikov Podravja in 

18. Europa Donna. 

 

Vsa zgoraj navedena društva so v letu 2020 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 
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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 2020 vključenih preko 1.433 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. V letu 2020 je bilo delovanje oz. izvajanje 

programov in aktivnosti zaradi razglašene pandemije virusa SARS Cov-2 (Covid19) močno 

oteženo. Vse aktivnosti so izvajali v skladu z veljavnimi ukrepi in omejitvami, ki jih je 

slovenska vlada sprejela za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS Cov-2. 

 

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

 Projekt »Mladi in humanost kot zrcalo samopodobe – spoznavajmo drugačnost« - 

druženje z osebami s posebnimi potrebami - celo leto: sodelujejo učenke in učenci iz 

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

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

in v institucionalnem varstvu (skupaj nad 959 obiskov ostarelih, osamljenih, bolnih in 

invalidnih oseb na domu in v domovih – splošnih socialno varstvenih 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,…): 

sodelujejo 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): 84 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.  

 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 2020 namenila 

7.200,00 eur, za prehrambene pakete 2.000,00 eur in 2.000,00 eur za pomoč družini, ki je 

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

 

Župnijska Karitas Slovenska Bistrica je bila v lanskem letu pri svojem delu zelo omejena, saj 

zaradi epidemije druženje ni bilo možno oz. dovoljeno.  

Glede na razmere, v lanskem letu ni bilo organizirano romanje invalidov na Brezje, kakor tudi 

niso imeli srečanja starejših, kar je sicer tradicionalno. Zaradi prepovedi obiskov v Domu 

starejših so odpadla tudi mesečna srečanja. 

 

Sodelavci Karitas so obiskovali bolne, starejše in pomoči potrebne po lastni presoji in potrebi.  

 

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

 

V letu 2020 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 

 
V letu 2020 so bile odpravljene naslednje arhitektonske ovire: 

 

 
Zdravstveni dom - prej 

 

Zdravstveni dom nov pločnik - potem 
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Prehod pri Zdravstvenem domu - prej 

 

Prehod pri Zdravstvenem domu Potem  - potem (nova signalizacija in talne označbe) 

 

 

Pločnik na Tomšičevi - prej 
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Novi pločnik na Tomšičevi - potem 

 

Partizanska ulica - prej 

 

Partizanska ulica, ureditev pločnika - potem 
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Mariborska - prej 

 

 

Mariborska, novi pločnik - potem 
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Cigonca - prej 

 

 

Cigonca pločnik in prehod za pešca ter AP - potem 
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Ukrep št. 8: Povečevalna stekla za slabovidne občane 

Občina Slovenska Bistrica je zaradi lažje berljivosti 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 2020 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. 
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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 2020 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 2020 je to oprostitev 

uveljavljalo 44 staršev. 

 

Občina Slovenska Bistrica je v šolskem letu 2019/2020 krila prevozne stroške v Maribor za 

otroke s posebnimi potrebami, in sicer v skupni višini 24.726,51 eur. 

 

Ukrep št. 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in 

invalidskih organizacij 
Osnovna šola Minke Namestnik Sonje 

 

September 2020 

 

Slovenska Bistrica skozi čas -  spoznavanja Slovenske Bistrice skozi čas 

 

 
V sredo, 23. septembra 2020 je bil v Sloveniji obeležen prvi slovenski DAN ŠPORTA. Obiskali 

so športni center Vintgar – Dan športa 
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Tek Europa Donna 

 

 
Športni dan v posebnem programu - pohod do gozda 
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Oktober 2020 

 

Obisk Miške Fride 

V tednu otroka, katerega geslo je »Odgovor je pogovor«, jih je obiskala zelo znana 

»osebnost« v Slovenski Bistrici– miška Frida.  

 
 

Ustvarjanje za mednarodni natečaj – učenci bodo z izdelki sodelovali na literarnem natečaju 

v Schwanenstadtu 
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Obisk policista 

V sredo, 7. 10.2020,  jih je obiskal še policist policijske postaje Slovenska Bistrica. Gospod 

Knez jim je ponovno predstavil pomen varnosti v prometu, odgovoril na vsa naša vprašanja 

ter učence obdaril z odsevnimi trakovi. 

 

 
 

 

Jesenski pohod - do cerkvice sv. Roka 

 

 
 

Ni narave brez čebelic! – natečaj ki ga je razpisala revija PIL  
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Igre nekoč -  igre v okolici šole (park, gozd) 

 

 
 

Februar – 2021 

 

Rastem s kulturo – izdelovanje knjižnih kazalk za izmenjavo s šolo na Portugalskem 
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Marec 2021 

 

Spodbujamo prijateljstvo – projekt Spodbujamo prijateljstvo, katerega organizator je 

Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj.  Namen projekta je učence spodbujati k pozitivnemu 

razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. In prav v teh »korona 

časih« so prijatelji in dobri medosebni odnosi tisto, kar nam lepša vsakdan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

V iskanju pomladi  - Odločili so se, da bomo šli »poiskat« pomlad v Slovenski Bistrici. In smo 

jo našli …v različnih oblikah.  

 

 
 

April 2021 
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Puščam korake 

Ni res, da le sanjamo in čakamo. Takoj ob razpisu natečaja Osnovne šole Anice Gale iz 

Sevnice so začeli razmišljati, kako bi se lahko prijavili na natečaj.Tema natečaja je 

bila Puščam korake, izhodiščna pesem pa pesem Feria Lainščka: Moja hiša. 

 

 
 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate nastali glasbeni posnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=riLYor_mE_0&t=14s  

 

Urejanje dvorišča 

Prišla je pomlad, da pa bodo imeli pomlad tudi na svojem dvorišču, so se z učenci PPVI5 

odpravili v vrtnarijo Tratenšek, kjer so jih ob prijaznem sprejemu, bogato založili z čudovitim 

izborom cvetlic in zelišč za njihova dvoriščna korita. 

 
 

Maj 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=riLYor_mE_0&t=14s
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Kaj vse je vesolje? 

V mesecu aprilu so sodelovali na kreativnem natečaju z naslovom »Kaj vse je vesolje?«, ki ga 

je organiziralo podjetje UHO. Namen natečaja je spodbujanje kreativnosti, timskega dela in 

krepitev pomembnosti trajnostnega razvoja okolja. Ustvarjali so iz naravnih materialov in 

odpadne embalaže, ki jo je možno reciklirati. 

 

. ¸  

 

Daleč od ponorelega sveta 

Prav posebno pa se na svoj način z omejitvami soočajo otroci. Kako doživljajo ta čas, kaj 

mislijo, kako se počutijo, kaj si želijo in po čem hrepenijo, so imeli priložnost pokazati v risbi 

ali sliki na 13. državnem likovnem srečanju OŠPP, ki se ga je udeležilo 27 šol s kar 133 

likovnimi deli. Srečanje je letos potekalo 20. 4. 2021, na daljavo, na OŠ Dragotina Ketteja v 

Novem mestu pod naslovom »DALEČ OD PONORELEGA SVETA«. 
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Ko dež poljubi sonce 

Priprava glasbenega videa za tekmovanje S-factor. Za pomoč so prosili znano 

slovenjebistriško glasbeno skupino Jebeʼla cesta ter vrtec Blaže in Nežica. Na glasbeno 

podlago pesmi Greva proč so priredili besedilo in pesem preimenovali v Ko dež poljubi 

sonce. 

Na spodnji povezavi je nastali glasbeni posnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-vWkbQJhGQ 

 

 

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec  

 

Svetovni dan invalidov so na Črešnjevcu v letu 2020, v času pouka na daljavo, obeležili v 

posameznih razredih z naslednjim programom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razredno uro, kjer so se pogovarjali o: 

 različnih oblikah invalidnosti, 

https://www.youtube.com/watch?v=c-vWkbQJhGQ
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 izkušnji, kako so invalidi sprejeti v širši in ožji skupnosti, 

 tem kaj vse člani delajo v društvu, 

 njihovem pogledu na invalide itd. 

 Likovnim ustvarjanjem 
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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. 

V sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite so za 

učence 3. in 4. razredov organizirali paraolimpijski športni dan. Učenci so se preizkusili v 

sedeči odbojki, košarki na invalidskih vozičkih, balinanju in poligonu za slepe in slabovidne. 

Poslušali so tudi življenjsko zgodbo ene invalidne osebe, ki je sedaj kljub oviranosti uspešna 

športnica. 

Skrbijo, da so prostori prilagojeni delu in potrebam gibalno oviranih učencev, skrbijo za 

obnovo prostorov, pohištva, učil. 

V času ekskurzij in drugih dejavnosti, vezanih na program dela ter življenja šole, poskrbijo za 

varnost z dodatnimi spremstvi ali prilagojeno organizacijo. 

Vsako leto sodelujejo na likovnih in literarnih natečajih Zveze invalidov Slovenije. 

 

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava  

Zaradi epidemije in pouka na daljavo je bilo to leto manj možnosti za ozaveščanje in 

aktivnosti na temo življenja invalidov. Še vedno pa so v okviru Letnega delovnega načrta 

razvijali in krepili pozitivne odnose do različnosti in invalidnosti. Drugačnost (otroci s 

posebnimi potrebami, tujci, drugačnih jezikovnih skupin) je pogosto tema razrednih ur v vseh 

oddelkih šole. Šolska skupnost je tista, ki bolj poglobljeno analizira problematiko in jo 

prenese med ostale vrstnike v razredu. Z drugačnostjo se srečujejo tudi na prireditvah za 



 

 
44 

 

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 že nekaj let zagotavljajo termin za športne 

aktivnosti v telovadnici podružnične šole na Zgornji Polskavi. Poteka humanitarna akcija 

zbiranja zamaškov za invalidne otroke ter Pokloni zvezek v okviru projekta Popestrimo šolo. 

Gibalno ovirani učenki nudijo spremljevalko za nudenje fizične pomoči. 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  

Učenci prve triade so se s pomočjo zgodbe – slikanice: Lev Rogi – Sreča v nesreči, avtorja 

Igorja Plohla, srečali s problematiko invalidov. Slikanica ima posebno vrednost, saj z njeno 

vsebino na primeren način otrokom predstavijo svet, ki ji  ni znan, a se z njim vseeno lahko 

srečajo. Pri otrocih zbuja radovednost. V tej slikanici je predstavljena resnična izpoved 

učitelja. Otroci ob tej resnični zgodbi pridejo do poguma, ljubezni, prijateljstva, do vrednot na 

katere morajo še posebej paziti. Všeč so jim bile ilustracije v knjigi, ki so jih naslikali 

pisateljevi učenci. Odločili so se, da bodo like iz zgodbe oblikovali iz plastelina.  

Pri spoznavanju okolja so se pri prometu pogovarjali o prometnem znaku za invalide, o 

klančinah, ki invalidov omogočajo vhod v stavbe ter o parkirnih mestih ki so rezervirana 

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

Učenci druge triade so svoje znanje poglobili ob knjigi Čudo, avtorja R. J. Palacia. Tudi v 

okviru prometa so se pogovarjali o problematiki invalidov. Spoznali so športnika Marka 

Severja, ki se kosa z vrhunskimi športniki. 

Učenci tretje triade so svoje znanje poglobili ob obveznih učnih vsebinah, ki so že vključene v 

LDN: 

 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. 

 Kritičen odnos do vseh oblik neupravičenega, krivičnega razlikovanja med ljudmi so 

zavzeli v okviru strpnosti do drugačnih. 

 Ob zgodbi športnika Darka Đuriča, ki se je rodil z gensko napako brez rok in brez leve 

noge so spoznali trden boj, ki je Darka pripeljal do velikih uspehov. Premagal je 

telesne ovire ter postal uspešen športnik – plavalec. 

 V okviru neposredne demokracije so poudarili možnost dostopa vseh, ki imajo pravilo 

in dolžnosti voliti (klančine, parkirišča, dvigala). 

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

najdejo zaposlitev – ranljive skupine ljudi med katerimi so tudi invalidi. 

 Pri pouku so se srečali z Breillovo pisavo in s problematiko slepih in slabovidnih ljudi.  

 Pred božično-novoletnimi prazniki so se na razrednih urah pogovarjali o grozotah, ki 

jih povzročajo pirotehnična sredstva. 

 



 

 
45 

 

 
 

 
 

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje 

 

V okviru tedna otroka so na šoli gostili svojo nekdanjo učenko. S pomočjo fotografij je 

učencem 4., 5. in 6. razreda predstavila omejitve in ovire, s katerimi se vsakodnevno srečuje 

kot oseba z gibalno oviranostjo, ki potrebuje invalidski voziček. 

Nataša bi morala obiskovati osnovno šolo v Makolah, vendar se je prešolala na OŠ Gustava 

Šiliha Laporje, ker je imela dvigalo. Športne vzgoje je bila upravičena. V šoli je imela 

spremljevalko ki jo je usmerila v ustvarjanje, predvsem v slikanje na svilo. V 8. razredu je 
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svoje izdelke predstavila na samostojni razstavi. Vpisala je je na srednjo šolo CIRIUS 

Kamnik, kjer je živela v dijaškem domu. Tam se je prvič srečala s športom invalidov. 

Zaposlena je v arhivu Pošte Slovenije in kot aktivna članica Društva paraplegikov Podravja, 

kjer se je pridružila ekipi kegljanja, kjer dosega izjemne uspehe. 

 

2. osnovna šola Slovenska Bistrica 

Dan šole z Jernejem Slivnikom 

Ob dnevu šole so izvedli namenski dan Varno v prometu. Gostili smo gosta Jerneja Slivnika, 

paraalpskega smučarja, ki je učencem predstavil svojo življenjsko zgodbo. 

Jernej Slivnik je rad smučal že kot majhen deček. Sam pravi, da so ga k temu navdušili oče, ki 

je bil profesionalni smučarski tekač, bližina najlepših slovenskih smučišč – Jernej je doma iz 

Hrušice ter poseben vonj snega. Leta 2006 mu je prometna nesreča vzela dve veliki ljubezni, 

očeta in sestro. Tretjo si je po hudi poškodbi glave in hrbtenice z veliko voljo postopoma 

povrnil sam – ponovno je začel smučati, a tokrat kot parasmučar z monoskijem.  

Jernej, 5 let star fantič, je v bolnici samo tožil po smučanju. Ni ga toliko prizadelo, da ne bo 

več mogel hoditi, ampak strah pred tem, da se njemu dragi šport izmuzne iz življenja. Pri 

rehabilitaciji je imel v glavi vedno samo cilj, da nekoč nastopi na olimpijskih igrah. Želja se 

mu je uresničila. Pravzaprav je bil edini slovenski udeleženec na zimskih paralimpijskih igrah 

v Južni Koreji in tam kljub poškodbi zasedel spodbudno 12. mesto. Njegova želja je, da 

poseže po odličjih na naslednjih olimpijskih igrah. Za otroke je zaradi njegove težke izkušnje, 

vztrajnosti in sijaja v očeh zmagovalec že danes. 

Jernej je učencem podal ogromno novega vedenje o invalidnosti in parasmučanju. Bolj kot 

vso to znanje pa šteje, da so učenci spoznali, da nič ni nemogoče in da, tako kot je dejal 

njihov gost, »Kjer je volja, tam je pot!«  
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Lepe misli za starostnike Doma dr. Jožeta Potrča 

 

Učenci 2. osnovne šole Slov. Bistrica vsako leto obiščejo starostnike v Domu Dr. Jožeta 

Potrča in jim pripravijo kratek program.  Otroško veselje jim vedno polepša dan in jih popelje 

v njihova mladostna leta. Starostniki se vedno v velikem številu zberejo v avli doma in 

zapojejo skupaj z učenci. V njih zažarijo oči, nariše se jim smeh na obrazu, čutiti je njihovo 

toplino, hvaležnost in srčnost. Lani jih zaradi epidemije in vseh ukrepov, ki jim je treba 

slediti, niso mogli  obiskati.  

Odločili pa so se, da jim bodo napisali pisma z lepimi mislimi, s katerimi jim sporočili, da 

niso pozabili na njih, da sočustvujejo z njihovo stisko, da se zavedajo njihove samote in 

pomanjkanja druženja s svojimi najbližjimi. Poslali so jim pozdrave in upanje, da bo kmalu 

prišel boljši čas, predvsem pa jim obljubili, da jih obiščejo takoj, ko bodo razmere dopuščale.  

Učenci prve triade so bili pri tem projektu izredno ustvarjalni, domiselni in sočutni do 

starostnikov. Zapisali so dobre misli, narisali risbice in se celo posneli. Vse to v upanju, da 

bodo starostnikom prekinili trenutek osamljenosti in zapolnili praznino, ki jo čutijo. 

Na šoli so ponosni na učence, ki čutijo globoko spoštovanje in sočutje do starejših občanov. 

Tudi vsi zaposleni na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica so sporočili v dom: » Bodite dobro, 

predvsem pa ostanite zdravi. Verjamemo, da bomo skupaj premagali virus in se kmalu zopet 

družili.« 

Spodaj so navedeni le drobci vseh misli, ki so že dosegle njihove »starejše sosede preko 

ceste«: 

Dragi starostniki! Zelo mi je hudo, da ta koronavirus nagaja in da ne morete imeti obiskov. 

Upam, da imate družabne igre, s katerimi si krajšate čas. Tudi mi zvečer igramo enko ali pa 

človek ne jezi se.  Jaz živim čisto blizu vas. Ko bom šel na sprehod ali na pohod, vam bom 

pomahal.  (Jaka, 3. b) 

 

Pozdravljeni! Upam,  da  niste  zboleli.  Sicer  sem  slišala  da  se  zelo  dobro  pazite.  In  

upam, da  se  imate  kljub  karanteni  lepo. Tudi jaz svojo babico, prababico in teto vidim 

samo preko videoklica. Ampak tudi to je lahko zabavno. Upam, da boste veseli sporočila in da 

se bomo vsi lahko kmalu spet družili in obiskovali. Želim vam vse  dobro. (Valentina, 3. a)       

 

Želim vam veselje in kmalu praznovanje lepega božiča. Ostanite zdravi. (MŠ, 1. a) 
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Pozdravljeni! Želim, da bi v teh časih, ko moramo biti vsi doma, ostali zdravi in da bi se čim 

več smejali, zato vam pošiljam dve šali in upam, da vas bom vsaj malo nasmejal. Učiteljica 

vpraša učenca:« Koliko je visoka šola?« On ji odgovori:« Dva metra.« Učiteljica vpraša:« 

Zakaj ravno toliko«? Učenec reče:«Ker jo imam čez glavo.« 

Policaj vpraša kolega:« Koliko je ura?« Odgovori:« Deset in deset.« Prvi reče:« Kaj se 

hecaš? Reci kar dvajset.«  (Filip, 3.b)  
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Namenski dan – Metulj prijateljstva 
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V torek, 7. 4. 2020, so na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica izvedli prvi namenski dan, ki je 

potekal na daljavo. Ni naključje, da so se odločili ravno za ta dan, svetovni dan zdravja. Želeli 

so, da je v teh časih zelo dobrodošlo, da učenci razmišljajo o lastnem zdravju, zdravju svojih 

bližnjih in seveda tudi o življenjskem slogu, ki nanj neposredno vpliva.  

Učenci so dobili jasna navodila, kako naj poteka namenski dan. Jutro je bilo posvečeno 

prezračevanju in čiščenju sobe ter pripravi zdravega zajtrka. Po lahkotnem sprehodu oziroma 

po razteznih vajah so učenci pomagali pri gospodinjskih opravilih. Po kosilu pa so dobili 

priložnost ustvarjanja, saj smo se priključili vseslovenski akciji učiteljice Grete Vatovec, ki si 

je zamislila, da lahko z metulji v svet pošljemo sporočilo upanja.  

Zakaj je izbrala ravno metulja? Metulj zaradi svoje lepote, krhkosti, sposobnosti letenja in 

popolne telesne spremembe velja za simbol preporoda, zadovoljstva, sreče. Naznanja 

lahkotnost, igrivost, neobremenjenost, boljše življenje. 

Tako so tudi učenci z metulji, ki so jih izdelali in prilepili na okna, v svet poslali sporočilo 

svojim prijateljem, znancem, sorodnikom, ki pravi »JAZ SEM DOBRO, BODI ZDRAV, 

OSTANI DOMA.«  

Ker so nastali krasni izdelki, so jih učenci fotografirali in poslali učiteljem, le-te pa so 

skenirane poslali v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica. Sami so metulje 

natisnili, izstrigli in zalepili na okna.  

Da ustvarjalnost ne pozna meja, je dokazal učenec 7. a, ki je pripravil računalniško animacijo 

z lepo zgodbo, ki sporoča: »Metulj upanja zdaj potuje po svetu in ljudem predaja sporočila 

ter upa, da bodo njegova sporočila slišali in svetu vrnili barve.« 

Animacijo si je mogoče ogledati na tej povezavi: https://youtu.be/o64p-qfbdm4 

 

 

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 2020 zaposlene 3 invalidne osebe. 

https://youtu.be/o64p-qfbdm4
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Ukrep št. 5: Sofinanciranje programov javnih del, kjer se kot ciljna skupina vključujejo 

invalidi 

 

V program javnih del je bilo v letu 2020 vključenih 8 invalidov, in sicer v Društvu invalidov 

Črešnjevec, v Srednji šoli Slovenska Bistrica, v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih 

in na OŠ Spodnja Polskava. Programi so bili namenjeni pomoči ranljivim skupinam občanov, 

za družabništvo in spremljanje, pomoč in varstvo za starejše invalide ipd. V letu 2020 je  

Občina Slovenska Bistrica za naštete programe javnih del namenila 5.197,77 Eur. 

 

CILJ ŠT. 8: KULTURA 

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

 

V Centru se trudijo, da so njihove aktivnosti prilagojene vsem osebam, tudi invalidom in 

predvsem gibalno oviranim osebam. Opažajo, da se te osebe v naše aktivnosti vključujejo vse 

pogosteje in bolj samozavestno. Uporabniki so se navadili na to, da pri organiziranju 

aktivnosti poskrbijo za vse, tako za tiste bolj aktivne kot za osebe, ki jim je gibanje (oz. 

udeležba) oteženo. Rezultat tega je viden pri vključevanju posameznikov v več skupin znotraj 

Metulja (že obstoječi uporabniki, odločajo se predvsem za telovadbo). To vest uporabniki 

širijo med svoje znance, ti pa se največkrat na podlagi priporočila odločijo, da se bodo 

pridružili Metuljem. Poleg tega se je ideja o pomembnosti gibanja in vključevanja v družbene 

aktivnosti v preteklem letu (v času pandemije) še posebej zasidrala v zavest posameznikov. 

Zaznavajo porast v vseh skupinah telovadbe, še predvsem v skupini prve telovadbe, kjer je 

vključenih največ invalidnih oseb, telovadba pa je prilagojena njihovim zmožnostim in je 

terapevtske narave.  

Ugotavljajo, da so invalidne osebe vključene v vse aktivnosti centra, v nekatere nekoliko manj 

v druge bistveno več (odvisno od vrste aktivnosti). V aktivnosti se radi vključujejo, se 

udeležujejo izletov, druženj, proslav, radi nastopajo in se v Metulju dobro počutijo.  

Pregled preteklega leta: 

 Telovadba, gibanje na prostem 

Po odprtju, 25. 5. 2020, so pričeli z izvajanjem vseh treh telovadb. Telovadbo so prestavili v 

grajski park, v prostorih Metulja so izvajali samo prvo telovadbo (starejše in/ali gibalno 

ovirane osebe).  

Poudarek je bil na pohodih v manjših skupinah v naravi, katerih so se Metulji z veseljem 

udeležili. Izvedli so približno 3 pohode v okolici na mesec, dolžina pohodov med 7 in 13 km. 

Skupaj s Centrom za krepitev zdravja Slov. Bistrica (CKZ) so izvedli razna testiranja, tako v 

grajskem parku kot v Metulju. 

 Telovadba na daljavo 

Želeli so, da njihovi uporabniki ostajajo aktivni tudi doma. Pripravili so jim gradivo z vajami, 

ki jih lahko izvajajo doma. Pri tem jim je pomagal tudi CKZ z video vsebinam na YouTube. 

Ugotovili so, da so uporabniki zelo pogrešali telovadbo v Metulju, so se pa le-te lotili tudi 
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doma. V večini primerov so se začeli v večji meri gibati zunaj (sprehodi, pohodi). Zdravje in 

telesno aktivnost so vzeli resno, pri čemer jih skupaj s CKZ vzpodbujajo. 

 Facebook 

 

V poletnih mesecih so ustvarili stran na Fb z imenom »Center za starejše Metulj«, ki se je v 

teh časih izkazala za zelo koristno. Na ta način so ostali v stiku z uporabniki. Objavili so slike 

nekaterih pohodov, lotili so se peke in na strani objavili recepte, ki so poželi veliko 

zanimanja. Njihovi uporabniki so na socialnih omrežjih zelo aktivni, zato so v tem videli 

priložnost, da ostanejo v stiku tudi na daljavo. 

 Ročna dela 

Ročnodelke so ena izmed močnejših skupin v Metulju, v katero je tudi vključenih veliko 

(večina) invalidnih oseb/gibalno oviranih oseb. Februarja smo bile na 2. osnovni šoli 

Slovenska Bistrica, kjer so pripravile 3 delavnice za učence. V okviru Parade učenja so 

septembra ročnodelke postavile bogato razstavo svojih del, ki so jih tekom leta pridno 

ustvarjale. V poletnih mesecih so nabirale sivko, jo sušile in spravile za kasnejšo uporabo. 

Kasneje so iz nje izdelale dišeče butare, pupe, mošnjičke in klobučke. Lotile so se kvačkanega 

nakita. Zaradi ukrepov so s skupino ročnodelk sprejele izziv in se odločile za ustvarjanje od 

doma. Izdelovale so voščilnice, pletle in kvačkale prtičke, nogavice, kape in šale ter novoletne 

okraske (angelčki, snežinke, zvezde in božični zvončki). Izdelke so nato prinesle v center. Z 

njimi so okrasili jelko in prostore ter jih uporabili za obdarovanje. 

Jan/feb/mar 2020 

Januar je kot vsako leto minil brez večjih posebnosti in dogodkov, vse redne aktivnosti so 

potekale po ustaljenem urniku.  

V februarju so priredili proslavo ob kulturnem prazniku. Ročnodelke so bile povabljene na 2. 

osnovno šolo Slovenska Bistrica, kjer so za učence pripravile tri različne ustvarjalne delavnice 

(cvetje iz krep papirja, rože iz ličja in kvačkane zapestnice). Delavnice so se dogajale v okviru 

kulturnega praznika, na koncu pa so jih povabili na proslavo, ki je bila v šolski telovadnici.  

V Domu Danice Vogrinec Maribor (Pobrežje) so postavili razstavo »Zgodba o Metulju«. 

Otvoritev razstave so popestrili z nastopom (plesna skupina, družabno petje in ljudske pevke, 

Štefka Krhlanko je predstavila razstavo in povezovala program). Po končanem nastopu, 

druženju in pogostitvi v domu, so se odpeljali v industrijsko cono Tam, kjer so si pod 

vodstvom vodičke ogledali rove pod Tamom. 

Februar so zaključili razigrano, s pustnim rajanjem. Udeležilo se ga je več kot 60 Metuljev in 

Metuljčic, ki so se zelo pripravili in se izkazali z domiselnostjo. Pripravili smo 11 nagrad za 

najrazličnejše kategorije mask, skupaj z glavno nagrado. Maske so se po želji lahko 

predstavile/nastopile, sledilo je ocenjevanje in razglasitev nagrajencev ter zmagovalca. 

Pustovanje moramo vključiti pod vsakoletne aktivnosti.  

Marca so še lahko izvedli ustvarjalno delavnico izdelave cvetja iz nogavic. Vse ostale 

predvidene aktivnosti so zaradi ukrepov odpadle. 

Apr/maj 2020 
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Zaprto. Konec maja, 25. 5. 2020, so pričeli s postopnim izvajanjem aktivnosti glede na 

priporočila in ukrepe. 

Jun/jul/avg 2020 

V juniju so skupaj s CZK izvajali preizkus hoje na 2 km v grajskem parku, testiranje so 

izvedli v 4 skupinah (veliko zanimanje uporabnikov). Odpadlo je vsakoletno letovanje 

Metuljev, preteklo leto predvideno v Punatu – otok Krk. 

Julija so pričeli s pohodi: pohod po Močeradovi poti, pohod na ribnik Partovec in pohod na 

Ribnike Petelinjek. Obiskali so Čebelarski center Slovenska Bistrica, do tja so se odpravili peš 

in si tam pod vodstvom ogledali center, zaključili so z druženjem ob prigrizkih v njihovem 

parku. S CKZ so izvedli testiranje telesne pripravljenosti v Metulju, v dveh terminih, vsakič 

po 4 skupine. 

Avgust so začeli pohodom po Oplotniškem vintgarju, odpravili so se na izlet na Veliko 

planino (pohod), izvedli ustvarjalno delavnico izdelave voščilnice za rojstni dan in v grajskem 

parku opravili preizkus hoje na 2 km skupaj s CKZ, 3 skupine. 

September 2020 

Udeležili so se Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) – Ljudska univerza Slovenska Bistrica. 

Center Metulj se je tokrat prijavil s 4 prireditvami, od tega udeležba na »Paradi učenja«, ki je 

po postojankah potekala po Slovenska Bistrici (postojanka pri nas). 

Na »Turnir bridža« so povabili skupino iz Štajerskega brige kluba Maribor, skupaj je bridž  

igralo 16 tekmovalcev. Turnir je potekal zelo napeto in je bil zanimiv. Po dolgem času so se 

videli stari prijatelji in se po razglasitvi zmagovalcev ter ostalih doseženih mest družili ob 

pogostitvi.   

Ena izmed postojank na »Paradi učenja« je bila v  Metulju. Pripravili so predstavitev njihovih 

dejavnosti kot eno izmed oblik aktivnega preživljanja tretjega življenjskega obdobja in 

možnost vseživljenjskega učenja v našem lokalnem okolju. Ob vstopu v dvorano so jih s 

pesmijo pozdravile ljudske pevke s krajšim nastopom, sledila je bogata razstava ročnih del, ki 

so jo pripravile ročnodelke, ob so postavljeni razstavi kvačkale, pletle, vezle ipd. Sledila je 

skupina kartašev, ki je igrala bridž, Štefka Krhlanko je predstavila knjigo »Zgodba o 

Metulju«. Sledila je pogostitev in druženje Metuljev, ki so sodelovali na dogodku in bili 

prisotni na ogledu. 

Gospa Ljubica Z. Zorko (CDUO Rokodelska zadruga iz Slovenske Bistrice) jih je povabila na 

delavnico oblikovanja gline, odvijala pa se je v sklopu Festivala »KeramikArt«. Delavnice so 

se udeležili s skupino ročnodelk, ustvarile so čudovite skodelice iz gline.  

Sodelovali so s CKZ, v parku so ponovno izvedli testiranje telesne pripravljenosti in meritve 

telesne mase (4 skupine), konec meseca pa so jih povabili na pohod po Srčkovi poti, ki je bil 

odprtega tipa.  

Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica so v okviru TVU izvedli delavnico šivanja pralnih 

mask, delavnica je bila odprtega tipa, organizirana s strani Ljudske univerze Slovenska 

Bistrica. 

Vsakoletni kopalni izlet v Strunjan je odpadel. 
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Okt/nov/dec 2020 

Oktobra so se odpravili na pohod Močeradova pot – Zgornja Ložnica, hodili so po 

Močeradovi poti pa vse do Zgornje Ložnice in nazaj. V manjšem številu so šli na ogled poti 

»Pot mlinov in žag« za naslednji pohod, ki pa je zaradi ukrepov odpadel. Odpadel je še en 

pohod, izlet in ustvarjalna delavnica. 

November je potekal nekoliko drugače. Izdelali so se plani za dogodke, izlete in pohode v 

prihajajočem letu.  

December je bil kljub situaciji praznično obarvan. Okrasili so prostore, pekli božične piškote, 

dobrote in objavljali na Facebook strani. Da so se v prazničnih dneh spomnili na vse, ki radi 

obiskujejo center, so vsakemu izmed njih poslali voščilnico. Voščilnice sta izdelovali obe 

zaposleni v centru. Izdelali sta jih 200 – kar je dokaz, koliko ljudi povezuje Metulj.  

V času, ko je bil center zaprt, sta bili obe zaposleni ves čas pripravljeni za pogovor preko 

telefona, kar se je izkazalo za več kot dobrodošlo gesto.  
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Ukrep št. 1: Vzpodbujanje izvajanja športnih programov za invalide 

 

Upravljalci športnih objektov so v letu 2020 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 2020 potrudila in uspešno sodelovala z društvi, tako da je nudila ustrezno 

pomoč pri organizaciji njihovih športno-rekreativnih dejavnosti V letu 2020 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. 

 

 
 


