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1 UVOD 

Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2015 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. 

Svet za invalide pri Občini Hrastnik je namenil skoraj polovico leta 2015 pripravi in sprejetju 

temeljnega Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 

2015-2018, zato Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 

2015 vsebuje nekoliko manj konkretnih ukrepov za izboljšanje kvalitete življenja invalidov kot 

jih bodo vključevali operativni načrti v prihodnjih letih mandatnega obdobja. Prav zaradi 

omejenega časa za izvajanje konkretnih ukrepov v letu 2015 vključuje Operativni načrt za 

neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2015 predvsem priporočila in ne toliko 

konkretnih zadolžitev posameznih nosilcev. 

Svet za invalide pri Občini Hrastnik bo leta 2016 najmanj enkrat poročal županu in 

Občinskemu svetu o svojih ugotovitvah in realizaciji nalog v letu 2015. 
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2 OZAVEŠČANJE IN INFORMIRANJE 

2.1 Množični mediji 

Organizacije in institucije, ki so povezane z delom z invalidi, naj bi ažurno obveščale o 

invalidski tematiki preko: 

• hrastniškega časopisa Hrastov list, 

• zasavskega časopisa Zasavski tednik, 

• regionalne radijske postaje Radio Aktual Kum (oddaja Srebrni val), 

• občinske, društvenih in nacionalnih ter ostalih organizacijskih spletnih strani 

(www.hrastnik.si, www.invalidi-hrastnik.si, www.sozitje-hrastnik.si, www.zdis.si, 

www.zveza-sozitje.si, www.osnhr.si, www.sl.zd-hrastnik.si, itd.). 

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

Hrastnik seznam (število in vsebina) svojih poročil in obvestil o invalidski tematiki v 

množičnih medijih. 

Nosilec: vse organizacije in institucije, ki so povezane z delom z invalidi 

2.2 Društvene tiskovine 

Društva, ki so povezana z delom z invalidi, naj bi pripravila in izdala: 

• brošure o svojem delu ali 

• letne preglede aktivnosti v obliki biltena oz. letopisa. 

Po zaključku obravnavanega leta bodo nosilci aktivnosti poročali Svetu za invalide pri Občini 

Hrastnik o izdanih društvenih tiskovinah. 

Nosilec: vsa društva, ki so povezana z delom z invalidi 

2.3 Sejmi, tržnice in prireditve nevladnih organizacij 

Predvsem društva ter tudi ostale organizacije in institucije, ki so povezane z delom z invalidi, 

naj bi širšo in strokovno javnost seznanjali z invalidsko tematiko na organiziranih tržnicah in 

ostalih prireditvah nevladnih organizacij. 
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Po zaključku obravnavanega leta bodo nosilci aktivnosti poročali Svetu za invalide pri Občini 

Hrastnik o sodelovanju na organiziranih tržnicah in ostalih prireditvah nevladnih organizacij. 

Nosilec: društva ter vse organizacije in institucije, ki so povezane z delom z invalidi 

2.4 Omarice za obveščanje 

Društva, ki so povezana z delom z invalidi, naj bi objavljala pomembna obvestila in programe 

aktivnosti v omaricah Občina po meri invalidov in v svojih društvenih omaricah. 

Po zaključku obravnavanega leta bodo nosilci aktivnosti poročali Svetu za invalide pri Občini 

Hrastnik o objavljanju obvestil in programov aktivnosti v omaricah za obveščanje. 

Nosilec: vsa društva, ki so povezana z delom z invalidi 

2.5 Podpora Občine Hrastnik društvenim projektom 

Občina Hrastnik bo tako kot pretekla leta tudi v letu 2015 podpirala pomembnejše akcije, ki 

bodo imele za cilj osveščanje občanov o položaju invalidov v družbi (okrogle mize, 

predavanja, razstave del članov Društva invalidov Hrastnik in Zveze delovnih invalidov 

Slovenije, likovne in fotografske razstave…). 

Po zaključku obravnavanega leta bodo nosilci aktivnosti poročali Svetu za invalide pri Občini 

Hrastnik o izvedeni podpori društvenim projektom. 

Nosilec: organi Občine Hrastnik in vsa društva, ki so povezana z delom z invalidi 

2.6 Vzgojno izobraževalni zavodi 

Vzgojno izobraževalni zavodi (Vrtec Hrastnik, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, 

Glasbena šola Hrastnik) bodo kot pretekla leta tudi v letu 2015 v svoje programe na različne 

načine vključevali sporočila o pravicah invalidov in razvijali pozitivne odnose do različnosti in 

invalidnosti. 

Po zaključku obravnavanega leta bodo nosilci aktivnosti poročali Svetu za invalide pri Občini 

Hrastnik o izvedbi ozaveščanja in informiranja otrok in učencev z invalidsko tematiko. 

Nosilec: Vrtec Hrastnik, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Glasbena šola 

Hrastnik, Društvo invalidov Hrastnik, organizacije, ki so povezane z delom z invalidi 
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2.6.1 Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik bo ozaveščala in informirala svoje učence z 

invalidsko tematiko preko: 

• programa krožka Rdečega križa (obeležitev mednarodnega dneva invalidov, zdravja, bele 

palice ipd., aktivnosti za ohranjanje zdravja, obiski Doma starejših Hrastnik…)  

• sodelovanja z Društvom invalidov Hrastnik (likovni natečaj, izvedba delavnic različnih 

izdelkov ročnih del…) 

• sodelovanja z Društvom upokojencev Hrastnik v projektu Starejši za starejše, 

• sodelovanja z Društvom diabetikov Hrastnik pri ozaveščanju in informiranju o sladkorni 

bolezni 

• sodelovanja učencev v projektu medgeneracijskega sodelovanja Sadeži družbe, ki poteka 

pod okriljem Slovenske filantropije, 

• vključevanja v aktivnosti, ki jih organizirajo društva, ki so povezana z delom z invalidi 

(proslave, srečanja, razstave…). 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec aktivnosti poročal Svetu za invalide pri Občini 

Hrastnik o ozaveščanju in informiranju učencev. 

Nosilec: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Društvo invalidov Hrastnik in ostale 

organizacije, ki so povezane z delom z invalidi 

2.7 Ozaveščanje invalidov 

Ozaveščanje delovnih invalidov o njihovih pravicah in možnostih ukrepanja ob morebitnih 

zlorabah in nasilju se bo zagotavljalo z izobraževanjem na naslednjih usposabljanjih Zveze 

delovnih invalidov Slovenije: 

• usposabljanje za aktivno življenje in delo (zaposleni in trenutno brezposelni invalidi) ter 

• usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov (invalidi, ki 

prostovoljno opravljajo veliko odgovornega dela na društvih). 

Po možnosti se bodo invalidi udeležili tudi drugih izobraževanj in usposabljanj o njihovih 

pravicah in možnostih ukrepanja ob morebitnih zlorabah in nasilju. 
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Zaradi časovne omejitve v letu 2015 ne predvidevamo še kakšnega dodatnega izobraževanja 

in osveščanja o pravicah invalidov s strani društev  ter ostalih organizacij in institucij, ki so 

povezane z delom z invalidi. 

Po zaključku obravnavanega leta bodo nosilci aktivnosti poročali Svetu za invalide pri Občini 

Hrastnik o sodelovanju članov na  izobraževanjih in usposabljanjih o pravicah invalidov. 

Nosilec: Društvo invalidov Hrastnik ter vsa ostala društva, ki so povezana z delom z invalidi 
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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 Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 

2011-2014 kot tudi nove pobude občanov. Kljub časovni omejitvi v letu 2015, nameravamo v 

tem letu: 

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

Hrastnik, 

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

• opozoriti KSP Hrastnik d.d. za zagotovitev dostopa invalidom do strokovnih služb v stavbi 

KSP Hrastnik d.d., 

• plačevanje različnih stroškov preko položnic bo še naprej omogočeno v okviru javne 

blagajne v pritličju Občine Hrastnik, ki ima zagotovljen tudi nemoten dostop za invalidne 

osebe. 

Po zaključku obravnavanega 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 

3.2 Označevanje parkirnih mest za invalide 

V občini Hrastnik je  v celoti urejena ustrezna horizontalna in vertikalna označitev parkirnih 

mest za invalidne osebe. V kolikor bo potrebna še kakšna dodatna označitev, se bo le-ta 

izvršila v najkrajšem možnem času. Obstoječa označitev parkirnih mest za invalide se bo 

tekoče vzdrževala. 

Po zaključku obravnavanega leta bo Svet za invalide pri Občini Hrastnik obravnaval izvedena 

označevanja parkirnih mest za invalide. 

Nosilec: strokovne službe Občine Hrastnik, Svet za invalide pri Občini Hrastnik 
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3.3 Vključevanje invalidov v sprejemanje odločitev 

Predstavniki društev, ki so povezana z delom z invalidi, ter predstavniki zavodov, ki se v 

občini ukvarjajo z invalidi, so vključeni v Svet za invalide pri Občini Hrastnik.  Svet za invalide 

bo pripravil Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2015 s 

konkretnimi predlogi ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja invalidov v letu 2015 ter 

enkrat letno poročal županu, občinskemu svetu in Zvezi delovnih invalidov Slovenije o 

izvrševanju nalog, opredeljenih v Akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini 

Hrastnik za obdobje 2015-2018. 

Nosilec: Svet za invalide pri Občini Hrastnik, društva in zavodi, vključeni v Akcijski načrt za 

neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-2018 
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4 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

4.1 Vrtec Hrastnik 

V Vrtcu Hrastnik, Enota Sonček, je bil zaradi premajhnega števila otrok s šolskim letom 

2008/2009 ukinjen oddelek s posebnimi potrebami. Otroci, ki prejemajo individualizirano 

pomoč, so vključeni v redne oddelke drugega starostnega obdobja. 

Z ostalimi občinami Zasavske regije imamo oblikovan oddelek varstva otrok s posebnimi 

potrebami – razvojni oddelek. Izmed občin Zasavske regije ima v občini Trbovlje stalno 

prebivališče največ otrok z odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, zato je 

razvojni oddelek organiziran v sklopu Javnega zavoda Vrtec Trbovlje. 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

številu otrok, ki prejemajo individualizirano pomoč, in o posebnih aktivnostih, namenjenim 

tem otrokom. 

Nosilec: Vrtec Hrastnik 

4.2 Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik vodi evidenco o številu in potrebah: 

• vključenih učencev invalidov in 

• vključenih učencih, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, razvrščeni 

kot dolgotrajno bolni. 

Učenci oddelkov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami imajo omogočeno udeležbo 

v šoli v naravi. Udeležbo teh učencev v šoli v naravi sofinancira Občina Hrastnik z namenskimi 

proračunskimi sredstvi. 

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

številu invalidnih in dolgotrajno bolnih učencev v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka 

Hrastnik, o izvedeni šoli v naravi in o posebnih aktivnostih, namenjenim tem učencem. 

Nosilec: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, strokovne službe Občine Hrastnik 
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4.3 Srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobraževanje 

Na osnovi Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik se vsako leto razpiše podelitev vsaj ene 

štipendije za študente s posebnimi potrebami s prebivališčem v občini Hrastnik. Po Pravilniku 

se razpisuje tudi štipendija za obrtne poklice, na katero se lahko prav tako prijavijo osebe s 

posebnimi potrebami. 

Po zaključku obravnavanega leta se bo preverilo število podeljenih štipendij študentom s 

posebnimi potrebami. 

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

4.4 Organizirana predavanja 

Organizacije in institucije, ki so povezane z delom z invalidi, bodo organizirale vsaj eno 

predavanje z invalidsko tematiko. Mladinski center Hrastnik nudi vsem organizacijam in 

institucijam, ki so povezane z delom z invalidi, brezplačen najem svoje dvorane/predavalnice 

v Hrastniku. 

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

številu in vsebini izvedenih predavanj. 

Nosilec: organizacije in institucije, ki so povezane z delom z invalidi, Mladinski center 

Hrastnik 
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5 DELO IN ZAPOSLOVANJE 

5.1 Podpora zaposlovanju invalidov 

V okviru občinskega proračuna se bodo še naprej zagotavljala sredstva za sofinanciranje 

javnih del. Pri zaposlovanju na javna dela bodo imele glede na zahtevnost del in zahtevano 

stopnjo strokovne izobrazbe prednost brezposelne invalidne osebe. 

Urad za delo Hrastnik bo seznanjal invalide z možnostjo povečanja njihove konkurenčnosti 

na trgu delovne sile s pomočjo koriščenja instituta zaposlitvene rehabilitacije. 

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

številu novih zaposlitev invalidnih oseb in o številu invalidov, vključenih v proces zaposlitvene 

rehabilitacije. 

Nosilec: Urad za delo Hrastnik, strokovne službe Občine Hrastnik 

5.2 Spodbujanje invalidov 

Člani Društva invalidov Hrastnik se bodo redno udeleževali Usposabljanj za aktivno življenje 

in delo, ki jih za zaposlene in brezposelne (iskalce zaposlitve) invalide organizira Zveza 

delovnih invalidov Slovenije. 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

številu udeleženih invalidov na usposabljanjih Zveze delovnih invalidov Slovenije.  

Nosilec: Društvo invalidov Hrastnik 

5.3 Spodbujanje delodajalcev 

Zaradi časovne omejitve v letu 2015 ne predvidevamo dodatnih ukrepov za spodbujanje 

delodajalcev k zaposlovanju in ohranitvi zaposlitve invalidov. 

5.4 Aktivi delovnih invalidov 

Zaradi časovne omejitve v letu 2015 ne predvidevamo posebnih aktivnosti za oživitev aktivov 

delovnih invalidov. 
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6 FINANČNO-SOCIALNA VARNOST 

6.1 Občina Hrastnik 

Občina Hrastnik bo še naprej: 

• zagotavljala sredstva v proračunu in strokovno podporne storitve za pospeševanje služb 

socialnega skrbstva (prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč na domu, 

institucionalno varstvo, iskanje zaposlitve pod posebnimi pogoji, zagotavljanje pravice do 

družinskega pomočnika) ter invalidnim osebam omogočila prednostni najem neprofitnega 

stanovanja v lasti Občine Hrastnik, 

• sofinancirala prevoz varovancev Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, ki prihajajo 

iz Hrastnika, 

• zagotavljala sredstva v proračunu za plačilo razlike med ekonomsko ceno bivanja in 

plačilom, katerega lahko na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 

socialno varstvenih storitev poravnajo oskrbovanci in njihovi ožji družinski člani ter 

• sofinancirala javna dela (pri zaposlovanju na javna dela bodo imele glede na zahtevnost 

del in zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe prednost brezposelne invalidne osebe). 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

številu uporabnikov navedenih ukrepov ter o znesku, namenjenem izvajanju teh ukrepov.  

Nosilec: strokovne službe Občine Hrastnik 

6.2 Center za socialno delo Hrastnik 

Center za socialno delo Hrastnik bo še naprej zagotavljal: 

• prvo socialno pomoč (osnovna storitev, ki pomaga uporabniku prepoznati stisko in ga 

usmeriti pri reševanju problema oz. mu predstaviti vse možne oblike pomoči), 

• varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in  duševnem razvoju (zagotavljanje oblik 

družbenega varstva ter zaščita pravic in koristi oseb s posebnimi potrebami, uporabniki pa 

so osebe, ki postanejo polnoletne in potrebujejo pomoč pri samostojnem življenju in delu 

oziroma pridobijo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb), 
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• družinskega pomočnika (pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena 

polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim 

osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb), 

• informiranje občanov o pravici do družinskega pomočnika, spremljanje družinskega 

pomočnika in sodelovanje z občino, 

• tolmača za slovenski znakovni jezik (odločanje o pravici gluhih, naglušnih in gluhonemih 

osebe, ki pri sporazumevanju uporabljajo slovenski znakovni jezik, ter o pravici do 

uporabe tega jezika v vseh postopkih), 

• izdajanje odločb o upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč ter 

• izdajanje odločb o upravičenosti do posebnih družinskih prejemkov: 

o dodatek za nego otroka (denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in 

varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi 

nege in varstva otroka), 

o delno plačilo za izgubljen dohodek (osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, 

kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva 

otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka). 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

številu uporabnikov navedenih storitev ter o višini pomoči, ki jih posameznik prejme.  

Nosilec: Center za socialno delo Hrastnik 

6.3 Dom starejših Hrastnik 

Dom starejših Hrastnik bo še naprej izvajal storitev pomoč na domu, ki obsega: 

• gospodinjsko pomoč, 

• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in 

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

Dom starejših Hrastnik bo na zborih članov društev, ki so povezana z delom z invalidi, 

predstavil oblike nudenja pomoči na domu, s ciljem, da se s to obliko pomoči seznani  čim 

širši krog občanov. 
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Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

številu uporabnikov storitve pomoč na domu ter o seznanjanju članov društev, ki so 

povezana z delom z invalidi, s storitvijo  pomoč na domu. 

Nosilec: Dom starejših Hrastnik 

6.4 Društva, ki so povezana z delom z invalidi 

Društva, ki so povezana z delom z invalidi, bodo še naprej v največji možni meri pomagala 

svojim članom, ki zaidejo v socialno stisko, s pomočjo v obliki prve osebne oz. socialne 

finančne pomoči. 

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

številu prejemnikov prve osebne oz. socialne finančne pomoči društev ter o znesku, 

namenjenemu tovrstni pomoči. 

Nosilec: društva, ki so povezana z delom z invalidi 

6.5 Zbiranje sredstev za humanitarne in dobrodelne namene 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Hrastnik bo organiziral dobrodelni koncert. Zbrana 

sredstva bodo namenjena za letovanje otrok socialno šibkejših družin, pomoč starejšim in 

nakup hrane. 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

številu prejemnikov pomoči Rdečega križa Slovenije ter o uspešnosti izvedenega 

dobrodelnega koncerta (število udeležencev, zbrana sredstva). 

Nosilec: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Hrastnik 
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7 ZDRAVJE IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 

7.1 Primarna zdravstvena dejavnost 

Zdravstveni dom Hrastnik bo s svojo dejavnostjo in programi še naprej zagotavljal storitve 

invalidom na način, ki je primeren za posameznika (dostopnost do ambulant, obiski na 

domu). Za učinkovito reševanje zdravstvenih problemov invalidov se bodo zdravstvene 

službe povezovale s socialnimi in drugimi službami ter tako namenile posebno skrb: 

• promociji zdravja (zdravstvena vzgoja, učne delavnice, analize zdravstvenega stanja 

ogroženih skupin) ter 

• izobraževanju zdravstvenih delavcev za delo z ljudmi s posebnimi potrebami in delu v  

ambulanti v Domu starejših. 

Zdravstveni dom Hrastnik bo pripravil letno analizo stanja ogroženih skupin v občini, ki jo bo 

obravnaval Svet za invalide pri Občini Hrastnik in o svojih zaključkih obvestil župana, v 

primeru potrebe pa tudi občinski svet. 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

izvedenih ukrepih, aktivnostih in usposabljanjih za učinkovitejše reševanje zdravstvenih 

problemov invalidov ter o letni analizi stanja ogroženih skupin v občini. 

Nosilec: Zdravstveni dom Hrastnik 

7.2 Rehabilitacijski programi 

Društvo invalidov Hrastnik, Društvo Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v 

duševnem razvoju Hrastnik in Društvo hrbteničarjev Zasavje bodo še naprej izvajali različne 

programe, namenjene rehabilitaciji invalidov: 

• organiziranje srečanj in obiskov za težke in nepokretne invalide, 

• pomoč invalidom po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti, 

• ohranjanje psihofizičnih sposobnosti invalidov, 

• izvajanje terapije z nordijsko hojo ter 

• terapija s telovadbo za razgibavanje hrbtenice v bazenu z ogrevano vodo pod nadzorom 

fizioterapevtke. 
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Po zaključku obravnavanega leta bodo nosilci poročali Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

izvedenih rehabilitacijskih programih ter o številu udeležencev teh programov. 

Nosilec: Društvo invalidov Hrastnik, Društvo Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami 

v duševnem razvoju Hrastnik, Društvo hrbteničarjev Zasavje 
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8 KULTURNO UDEJSTVOVANJE IN DRUŽENJE 

8.1 Kulturno udejstvovanje 

Zveza kulturnih društev Hrastnik bo še naprej spodbujala udejstvovanje invalidov v različnih 

kulturnih dejavnostih tako, da bo dejavnosti kulturnih društev in možnosti za vključevanje 

invalidov v ta društva predstavila na množičnih srečanjih članov društev, ki so povezana z 

delom z invalidi (zbori članov, novoletna in druga srečanja). 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik bo organizirala večere, na katerih se bodo predstavljali 

invalidi z deli iz svojega življenja (potopisi, osebne izpovedi, delavnice ročnih del, prikaz 

literarnih in likovnih del ipd.). 

V Galeriji Delavskega doma Hrastnik bo zainteresiranim invalidom omogočeno razstavljanje 

likovnih del, fotografij in ročnih del. 

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

aktivnostih, izvedenih za spodbujanje udejstvovanja invalidov v različnih kulturnih 

dejavnostih. 

Nosilec: Zveza kulturnih društev Hrastnik, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Kulturno 

rekreacijski center Hrastnik, društva, ki so povezana z delom z invalidi 

8.2 Druženje 

Vsa društva, ki so povezana z delom z invalidi, bodo organizirala in izvedla različne oblike 

druženja svojih članov (ekskurzije, pikniki, srečanja ob pomembnih mednarodnih dnevih, 

društvene obletnice ipd.). 

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

organiziranih druženjih svojih članov. 

Nosilec: društva, ki so povezana z delom z invalidi 
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9 ŠPORT IN REKREACIJA 

9.1 Podpora športu in rekreaciji invalidov 

Občina Hrastnik bo objavila Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini 

Hrastnik, ki vključuje posebna sredstva za sofinanciranje športa invalidov v okviru letnega 

proračuna. 

Športna zveza Hrastnik bo še naprej nudila društvom, ki so povezana z delom z invalidi, 

ustrezno pomoč pri organizaciji njihovih športno-rekreativnih dejavnosti. 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik bo podpiral šport in rekreacijo invalidov tako, da bo na 

osnovi izkazanih potreb zagotovil sorazmerno zadostno število terminov za izvedbo športnih 

in rekreativnih programov za invalide v športnih objektih ter nudil sorazmerno zadostno 

število športnih rekvizitov, ki jih bodo invalidne osebe potrebovale pri svoji rekreaciji. 

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

izvedenih aktivnostih in finančnih sredstvih, namenjenih podpori športu in rekreaciji 

invalidov. 

Nosilec: strokovne službe Občine Hrastnik, Športna zveza Hrastnik, Kulturno rekreacijski 

center Hrastnik 

9.2 Športni in rekreacijski programi društev 

Društva, ki so povezana z delom z invalidi, bodo še naprej spodbujala svoje člane k 

rekreativni dejavnosti ter načrtovala športne in rekreativne aktivnosti za celotno leto. 

Realizacijo športnih in rekreacijskih aktivnosti v letu 2015 ter načrtovane programe športnih 

in rekreacijskih aktivnosti v posameznih mesecih leta 2016 bodo nosilci posredovali Svetu za 

invalide pri Občini Hrastnik do konca meseca marca 2016. 

Nosilec: društva, ki so povezana z delom z invalidi 
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10 VERSKO IN DUHOVNO ŽIVLJENJE 

10.1   Odstranjevanje arhitektonskih ovir 

Zaradi časovne omejitve v letu 2015 ne predvidevamo posebnih aktivnosti na področju 

odstranjevanja arhitektonskih ovir pri dostopu do verskih objektov. 

10.2   Obiski verskega delavca 

Invalidom, ki so v trajni negovalni oskrbi v Domu starejših Hrastnik, se bo še naprej omogočal 

obisk verskega delavca registrirane verske skupnosti. 

Po zaključku obravnavanega leta bo nosilec poročal Svetu za invalide pri Občini Hrastnik o 

številu obiskov verskega delavca. 

Nosilec: Dom starejših Hrastnik 



Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Hrastnik za leto 2015 

 

Stran 22 od 24 

 

11 SAMOORGANIZIRANJE INVALIDOV 

11.1   Podpora samoorganiziranju invalidov 

Občina Hrastnik bo objavila Javni razpis za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih 

organizacij in humanitarnih organizacij v občini Hrastnik, na katerega se lahko prijavijo tudi 

vsa društva, ki so povezana z delom z invalidi. 

Na osnovi potreb uporabnikov – invalidov bo Občina Hrastnik spodbujala in podpirala nove 

programe, ki  jih  bodo izvajali javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije. V času 

priprave občinskega proračuna za leto 2016 bo Svet za invalide pri Občini Hrastnik pregledal 

prispele programe, se do njih opredelil in predlagal njihovo sofinanciranje oz. financiranje. 

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

izvedenih aktivnostih in finančnih sredstvih, namenjenih podpori samoorganiziranju 

invalidov. 

Nosilec: strokovne službe Občine Hrastnik ter organizacije in institucije, ki so povezane z 

delom z invalidi 

11.2   Programi društev in institucij 

Društva in institucije, ki so povezane z delom z invalidi, imajo pester program aktivnosti. 

Realizacijo programa aktivnosti v letu 2015 ter načrtovane programe letnih aktivnosti v 

posameznih mesecih leta 2016 bodo nosilci posredovali Svetu za invalide pri Občini Hrastnik 

do konca meseca marca 2016. 

Nosilec: društva in institucije, ki so povezane z delom z invalidi 
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12 STARANJE Z INVALIDNOSTJO IN MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE 

12.1   Projekt Starejši za starejše 

Projekt Starejši za starejše bosta še naprej izvajala Društvo upokojencev Hrastnik in Društvo 

upokojencev Dol pri Hrastniku. Prostovoljke in prostovoljci obeh društev bodo obiskali 

vrstnike v občini, starejše od 69 let, spoznali njihove potrebe in skušali najti pomoč, v kolikor 

se bodo s tem strinjali obiskani. Prostovoljke in prostovoljci obeh društev bodo nudili laično 

pomoč (prinašanje iz trgovine, prevoz do zdravnika, urejanje vrta, branje ipd.), druženje in 

vključevanje v različne interesne skupine. V aktivnosti se bodo vključevali tudi šoloobvezni 

otroci in mladina preko Mladinskega centra Hrastnik. 

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

številu opravljenih obiskov in izvedenih aktivnostih v sklopu projekta Starejši za starejše. 

Nosilec: Društvo upokojencev Hrastnik, Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku ter Mladinski 

center Hrastnik in Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 

12.2   Medgeneracijsko sodelovanje 

Središče kontinuiranega programa medgeneracijskega sodelovanja predstavlja Mladinski 

center Hrastnik. Aktivnosti bodo še naprej potekale predvsem preko organizacije delavnic, 

druženja in laične pomoči mladih starejšim. V aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja se 

bodo vključevali tudi učenci Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, študentska 

organizacija ŠOHT, društva upokojencev in humanitarne organizacije. 

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

številu in vsebini izvedenih aktivnostih, namenjenih medgeneracijskemu sodelovanju. 

Nosilec: Mladinski center Hrastnik ter organizacije in institucije, ki so povezane z delom z 

mladimi, starejšimi in invalidi 



Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Hrastnik za leto 2015 

 

Stran 24 od 24 

 

13 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Občina Hrastnik nima razvitega mednarodnega sodelovanja z občinami. Po možnosti bodo 

organizacije in institucije, ki so povezane z delom z invalidi, samoiniciativno vključile v svoje 

programe aktivnosti tudi mednarodno sodelovanje. 

 


