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1 UVOD 

Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2017 temelji na: 

• Akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-2018, 

ki ga je sprejel Občinski svet občine Hrastnik na 7. redni seji, 23.6.2015, 

• Operativnem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2015, ki ga je 

sprejel Svet za invalide pri Občini Hrastnik na 3. seji, 24.9.2015, ter 

• realizaciji aktivnosti, določenih v Operativnem načrtu za neodvisno življenje invalidov v 

občini Hrastnik za leto 2016. 

Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2017 vključuje 

zaradi vsakoletnega ohranjanja številnih nespremenjenih aktivnosti društev in ostalih 

organizacij, povezanih z delom z invalidi, le poglavja, dopolnjena z na novo določenimi 

aktivnostmi za izboljšanje kvalitete življenja invalidov. Ostala, vsebinsko nespremenjena 

poglavja iz prejšnjih let, tudi za leto 2017 določa Operativni načrt za neodvisno življenje 

invalidov v občini Hrastnik za leto 2015 (aktivnosti številnih nosilcev za leto 2015 ostajajo 

nespremenjena v letu 2017 in se izvajajo v enakem obsegu). 
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3  DOSTOPNOST 

3.1  Odpravljanje arhitektonskih ovir 

Občina Hrastnik bo nadaljevala z urejanjem ustreznega dostopa za invalidne osebe do javnih 

cest in objektov. Pri tem bo Svet za invalide pri Občini Hrastnik upošteval še nedokončane 

projekte iz Operativnega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 

2016 ter tudi nove pobude občanov. V letu 2017 nameravamo: 

• urediti klančino za nemoten dostop invalidnim osebam do blagajne Delavskega doma 

Hrastnik, 

• urediti klančini pločnika pred Mercatorjem na lokaciji Log 1-Log 2, 

• urediti klančino pločnika pri vhodu v poslovno-stanovanjski objekt Log 3, 

• urediti dostop z oprijemali v Mladinski center Hrastnik za gibalno ovirane obiskovalce, 

• asfaltirati makadamske površine iz parkirišča pri pokopališču na Dolu pri Hrastniku do 

vhoda v poslovilni objekt (lažji dostop za invalide na vozičku), 

• proučiti nove možnosti ureditve lažjega dostopa za invalide v B-blok blokovskega naselja 

Abeceda (Log 28b), 

• proučiti možnost ureditve lažjega prehoda mimo vrta Slaščičarne Sava do parkirišča pred 

slaščičarno, 

• proučiti možnost postavitve oprijemal na strmini od poslovalnice Loterije Slovenije do 

parka pri poslovno-stanovanjskem objektu Log 1, 

• proučiti možnost lažjega dostopa do prve stopnice na stopnišču od Naselja Aleša Kaple do 

avtobusne postaje na Trgu Franca Kozarja. 

Po zaključku leta bo Svet za invalide pri Občini Hrastnik obravnaval izvedene ukrepe za 

odpravo arhitektonskih ovir. 

Nosilec: strokovne službe Občine Hrastnik, Svet za invalide pri Občini Hrastnik, sveti 

krajevnih skupnosti, društva in institucije, ki so povezane z delom z invalidi 
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3.2  Označevanje parkirnih mest za invalide 

Občina Hrastnik bo izvedla ponovno horizontalno označitev ter postavila vertikalno označitev 

parkirnih mest za invalide na lokaciji: 

• tržnica Hrastnik, 

• parkirišče med objektoma Naselje Aleša Kaple 6a in Naselje Aleša Kaple 12. 

Po zaključku leta bo Svet za invalide pri Občini Hrastnik obravnaval izvedene ukrepe pri 

označevanju parkirnih mest za invalide. 

Nosilec: strokovne službe Občine Hrastnik, Svet za invalide pri Občini Hrastnik 



Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Hrastnik za leto 2017 

 

Stran 6 od 9 

 

5  DELO IN ZAPOSLOVANJE 

5.3  Spodbujanje delodajalcev 

Svet za invalide pri Občini Hrastnik bo posredoval dopis hrastniškim podjetjem in javnim 

zavodom glede izpolnjevanja invalidskih kvot zaposlenih, ki jih določa Uredba o določitvi 

kvote za zaposlovanje invalidov (Ur.l. RS, št. 21/14), in možnostih nadomestne izpolnitve 

invalidskih kvot pri sodelovanju z invalidskimi podjetij (Zakon o zaposlitveni in zaposlovanju 

invalidov, Ur.l. RS, št. 16/07-UPB, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14). 

Po zaključku leta bo Svet za invalide pri Občini Hrastnik obravnaval odzive hrastniških 

podjetij in javnih zavodov na poslan dopis. 

Nosilec: Svet za invalide pri Občini Hrastnik, podjetja in javni zavodi, registrirani v občini 

Hrastnik 



Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Hrastnik za leto 2017 

 

Stran 7 od 9 

 

8  KULTURNO UDEJSTVOVANJE IN DRUŽENJE 

8.1  Kulturno udejstvovanje 

Svet za invalide pri Občini Hrastnik bo posredoval pobudo Kulturno rekreacijskemu centru 

Hrastnik za cenejše vstopnice gledaliških predstav za invalide. 

Po zaključku leta bodo nosilci poročali Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o aktivnostih, 

izvedenih za spodbujanje udejstvovanja invalidov pri ogledu gledaliških predstav. 

Nosilec: Svet za invalide pri Občini Hrastnik, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, društva, ki 

so povezana z delom z invalidi 
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9  ŠPORT IN REKREACIJA 

9.1  Podpora športu in rekreaciji invalidov 

Svet za invalide pri Občini Hrastnik bo posredoval pobudo Kulturno rekreacijskemu centru 

Hrastnik za cenejše vstopnice invalidov pri vstopu v bazen in savno. 

Po zaključku leta bodo nosilci poročali Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o aktivnostih, 

izvedenih za spodbujanje rekreacije invalidov v hrastniškem bazenu.  

Nosilec: Svet za invalide pri Občini Hrastnik, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, društva, ki 

so povezana z delom z invalidi 
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10  VERSKO IN DUHOVNO ŽIVLJENJE 

10.1  Odstranjevanje arhitektonskih ovir 

Ob vhodu v Cerkev Kristusa Kralja v Hrastniku ni zgrajene primerne klančine. Z namenom, da 

bi se verskih bogoslužij v središču Hrastnika lahko lažje udeležili tudi invalidi v vozičkih in 

težje gibljive osebe, se bo spodbudilo cerkev k izgradnji primerne klančine z držali. 

Po zaključku leta bodo nosilci aktivnosti podali Svetu za invalide pri Občini Hrastnik poročilo 

o opravljenih aktivnostih. 

Nosilec: Svet za invalide pri Občini Hrastnik, strokovne službe Občine Hrastnik, Župnija 

Hrastnik 
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