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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 
 
Spoštovane članice in člani Društva invalidov Hrastnik! 
 
Nenehno me spremlja občutek, da je leto 2019 zares hitro 
minilo. Najbrž je k temu pripomoglo tudi veliko število 
organiziranih in prijetno preživetih dogodkov, katere smo zajeli 
in jih opisali tudi v biltenu, ki je pred vami. 
Razen v mesecu januarju, ko še delamo obračun za preteklo 
leto in pripravljamo redni letni bilten, ko usklajujemo in pilimo 
še zadnje podrobnosti programa za tekoče leto z Zvezo 
delovnih invalidov Slovenije (ZDIS), Fundacijo za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

(FIHO) in Občino Hrastnik, v vseh preostalih enajstih mesecih leta organiziramo 
najrazličnejše aktivnosti društva. Čeprav je vsako leto program aktivnosti vsebinsko 
dokaj podobno zastavljen, je vendarle vsaka aktivnost, vsak obisk težjih invalidov, 
vsako kopanje, vsako športno ali kulturno udejstvovanje prav poseben dogodek, 
vedno zanimiv in drugačen od tistega v prejšnjem letu.  
Prav zato se vsako leto obiskujemo ter srečujemo na številnih dogodkih in 
prireditvah. Ob takšnih priložnostih se pogovorimo, si izmenjamo življenjske modrosti 
in izkušnje, se nasmejimo raznim dogodkom in šalam. Izleti po Sloveniji, planinski 
pohodi in kopanja vedno postrežejo z zanimivimi doživetji in prešernimi trenutki. 
Prigode iz teh dogodkov, podkrepljene s fotografijami, ki jih najdete na naši spletni 
strani pod zavihkom Utrinki, nekaj pa tudi v tem biltenu, naj nam ostanejo za vedno 
v lepem spominu. 
Preveč je vseh dogodkov, da bi jih tule našteval, večino si jih oglejte v nadaljevanju 
biltena. Vseeno pa moram še posebej izpostaviti dva dogodka ali projekta s strani 
Občine Hrastnik na pobudo Sveta za invalide pri Občini Hrastnik: dokončanje klančine 
za invalide in dostopa za nujno medicinsko pomoč pri Abecedi (Log 28 a in Log 28 b) 
ter dokončanje klančine in prizidka za hrambo električnega vozička za gospo Koritnik 
na naslovu Novi log 7c. Obe pridobitvi smo uspeli realizirati tudi s pomočjo sredstev 
ZDIS. 
S sodelavci, poverjeniki in prostovoljci smo se trudili po najboljših močeh, da vas 
privabimo k druženju na čim več dogodkih in aktivnostih. Veseli smo, ko vidimo, da 
najdete zadovoljstvo v teh srečanjih in lepih trenutkih. Vedno tudi poskušamo, sami 
ali s pomočjo drugih institucij, pomagati vsakemu članu pri razreševanju takšnih ali 
drugačnih težav. 
Glavni namen našega Društva invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) je medsebojno 
druženje in pomoč drug drugemu, podarjanje skromne pozornosti ter včasih le lepe 
besede in nasveta. In to počnemo. 
 
 

Predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar 
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BESEDA ŽUPANA OBČINE HRASTNIK 
 
 

Spoštovane članice in člani društva, 
 
bilten, ki ga v Društvu invalidov Hrastnik vsako leto pripravite, 
je lep pokazatelj društvenih aktivnosti in dela, ki ga v društvu 
opravite. Tudi letošnji bilten ni nič drugačen, zato mi dovolite, 
da vam ob tej priložnosti najprej čestitam za uspešno 
opravljeno delo v preteklem letu. 
 
Živimo v času, ko je bolj kot kdajkoli pomemben naš odnos 
do sočloveka. Do soseda, prijatelja, sokrajana. Naš odnos do 
drugih, še posebej do ranljivejših skupin, je tisti, ki nam 
največ pove o tem, v kakšni skupnosti živimo. Tudi naš odnos 

do invalidnih oseb. In prav tu ima vaše društvo pomembno vlogo, saj s svojim 
aktivnim delovanjem v lokalnem okolju sokrajane ozaveščate o problematiki 
invalidnih oseb, podajate predloge za izboljšanje, predvsem pa skrbite za svoje člane, 
se borite za njihove pravice in nam pomagate, da kot skupnost rastemo in se 
razvijamo. In da tudi naša občina postaja invalidom prijaznejša. 
 
Pomemben del urejanja tega področja je tudi Svet za invalide, ki smo ga v lanskem 
letu imenovali za novo mandatno obdobje 2019-2022. Verjamem, da bo tudi v 
novem mandatnem obdobju svoje delo odlično opravljal. 
 
Velik izziv neodvisnemu življenju invalidov predstavljajo tudi arhitekturne ovire, zato 
se trudimo za spremembe tudi na tem področju. V lanskem letu smo tako zgradili 
dve novi klančin, in sicer pri objektu Novi log 7 ter med objektoma Log 28a in Log 
28b. Novi klančini gibalno oviranim osebam omogočata dostop do javnih površin 
(pločnik, parkirišče …). Z deli bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. 
 
Občina Hrastnik bo tudi v tem letu nadaljevala z izvajanjem dejavnosti in ukrepov, ki 
bodo prispevali k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin. Želimo 
si, da bi Hrastnik resnično bil mesto po meri invalida, mesto, ki bo ustvarjalo 
možnosti za socialno vključenost in aktivno udeležbo invalidov v družbenem življenju. 
Ker so to pravice vsakega izmed nas. 
 
Vsem članicam in članom društva še enkrat iskrene čestitke, naj bo leto polno 
aktivnosti, s katerimi boste ponosno zapolnili strani v biltenu naslednje leto.  

 

Župan občine Hrastnik 

Marko Funkl  
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BESEDA PREDSEDNICE SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI 
HRASTNIK 
 

Pri Občini Hrastnik deluje Svet za invalide, ki ga je na osnovi 
37. člena Statuta občine tudi tokrat imenoval župan, dne  14. 
5. 2019.  Kot vam je znano, je že leta 2006 občina pridobila 
listino Zveze delovnih invalidov Slovenije "občina po meri 
invalidov". Tako občina v svojem delovanju upošteva 
različnost potreb svojih občanov in s tem prispeva k večji 
kvaliteti njihovega osebnega življenja in njihovih družin. 
 
Nov  Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v 
Hrastniku za obdobje 2019-2022 je Svet za invalide pripravil, 
Občinski svet pa soglasno potrdil na decembrski seji. Naj vam 
predstavim nekaj novosti, ki smo jih vnesli v akcijski načrt: 

- pri odpravljanju ovir bomo poleg urejanja klančin predlagali v javnih in drugih 
ustanovah nameščanje t.i. "napisov za lahko branje", ki so pomembni za osebe z 
posebnimi potrebami, 

- zavzeli se bomo za nadgradnjo in izboljšanje oskrbe na domu, 
- pomagali bomo pri uveljavljanju "asistence na domu" (osebna nega, gospodinjska 

in druga fizična pomoč, spremstvo uporabnikov...), 
- uredili in povezali bomo sistem prostovoljstva, ki bo tudi podlaga za uvajanje 

brezplačnih prevozov na celotnem območju občine, 
- zagotovili bomo ustrezne prostore društvu "Sožitje", ki združuje osebe z motnjami 

v duševnem razvoju, 
- od 1. julija lani deluje na CSD Zasavje koordinator za invalide, ki bo deloval tudi v 

Hrastniku; povabili ga bomo, da predstavi svoje naloge in cilje. 
  
Naloga Sveta za invalide je, da vzpodbuja, spremlja in koordinira dela pri izvrševanju 
načrta in se zavzema za udejanjanje v praksi. Sama se bom kot predsednica zavzela, 
da bomo to tudi z vso skrbnostjo počeli in pomagali pomoči potrebnim po svojih 
najboljših močeh. 
 
 

Predsednica Sveta za invalide pri Občini Hrastnik 
Vojka Šergan 
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DELO VODSTVA 

DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 

Vodilo našega dela v tekočem letu je program dela, ki ga pripravi predsednik društva 
in se sprejme na letnem zboru članov. V njem je zapisan vsebinski plan aktivnosti, ki 
jih društvo izvede tekom leta. Aktivnosti so razporejene po posameznih mesecih, 
program dela pa se sproti še dopolnjuje z aktivnostmi, ki se eventualno pojavijo med 
letom. V preteklem letu 2019 smo program dela v celoti realizirali, tako s 
predpisanimi programi ZDIS kot tudi z mnogimi ostalimi aktivnostmi na področju 
medsebojnega druženja, športa in rekreacije, kulture, skupnega preživljanja prostega 
časa ter tudi nudenja pomoči pri reševanju različnih težav naših invalidov (pisanje 
vlog, prvo komuniciranje s pristojnimi organi…). 
Delo vodstva sledi namenu društva, to je ugotavljanje, zagotavljanje in 
zadovoljevanje posebnih potreb invalidov, ki zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar 
ne morejo sami zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja. 
Te aktivnosti obsegajo predvsem razna druženja ter obiske težjih invalidov na domu 
in v domovih starejših občanov, majhne pozornosti ob praznovanju rojstnih dni in 
izgubi najbližjih, izlete po Sloveniji, rekreacijo, skupna letovanja, osvajanje veščin 
ročnih spretnosti, strokovno izobraževanje in osveščanje. Za uspešno organizacijo in 
izvedbo posameznih planiranih aktivnosti ter izpolnjevanje zahtev in obveznosti do 
ZDIS, FIHO in Občine Hrastnik je bilo sklicanih 24 sej komisij in delovnih teles DI 
Hrastnik (Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Kolegij predsednika, Komisija za 
zdravstvene in socialne razmere, Komisija za kulturo in ustvarjalne delavnice, 
Komisija za šport in rekreacijo, poverjeniki).  
Z željo po še boljšem in kakovostnejšem obveščanju članov društva in širše javnosti o 
našem delu smo prenovili in posodobili spletno stran DI Hrastnik (www.invalidi-
hrastnik.si). Utrinke in opise izvedenih aktivnosti v letu 2019 predstavljamo v 
nadaljevanju tega biltena. Pripravljeni smo na sodelovanje pri vseh oblikah promocije 
našega Hrastnika in njegove tradicije. 
Decembra 2019 je bilo v DI Hrastnik vključenih 700 članov, od tega 535 rednih (454 
invalidov z odločbami ZPIZ in ZZRZI, 81 na podlagi potrdil specialistov) in 165 
podpornih članov. 
Svoje delo bi radi razvijali in pomoč na različne načine nudili čim večjemu številu 
naših članov, predvsem težjim invalidom. Za naše člane bodo tudi v letu 2020 na 
terenu skrbeli poverjeniki: 
- Vojka Žagar 
 del Loga (27,28, 28 ABCDE), Veličkova cesta, Novi Log-del, Pot Vitka Pavliča, 

Prapretno, Plesko;               
- Rakovič Marija 
 Log (spodnji del), Novi Log-del, Novi dom, Taborniška pot (Frtica), del Ceste 1. 

maja, Naselje Aleša Kaple, del Trga Franca Kozarja, Cesta padlih borcev; 
- Franci Kačič 
 Čeče, Boben, Cesta Adama Dušaka, Ulica prvoborcev, Ulica mladih borcev, Cesta 

3. julija, del Trga Franca Kozarja, Studence, Turje, Gore, Kopitnik, Kovk; 
 

http://www.invalidi-hrastnik.si/
http://www.invalidi-hrastnik.si/
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Marko Funkl, župan občine 
Hrastnik: ”Opravljate veliko delo, ki 

ga javni zavodi ne delajo, zato 
ste kot dodana vrednost za življenje 

občank in občanov 
 občine Hrastnik.” 

- Joži Centrih 
 Podkraj, Šavna peč, Krnice, Za Savo, Cesta 1. maja do TKI, Grajska pot, Cesta 

Hermana Debelaka; 
- Miro Đurinič v sodelovanju z ženo Anito 
 osrednji Dol, Brnica, Grča, Črdenc, Pod Javorjem, Marno, Na Selah, Brezno, 

Unično, Brdce, Belovo. 
 

Tajnica DI Hrastnik 
Nataša Markovič 

 
 

Zbor članov, 16. marec 2019 
Redni letni zbor članov društva smo že tradicionalno izvedli v Športni dvorani na Logu 
v Hrastniku. Zbralo se nas je preko 150 rednih in podpornih članov društva, poleg 
tega pa so se zbora udeležili tudi povabljeni častni gostje. Prav vsak izmed prisotnih 
je ob prihodu prejel svoj izvod Biltena DI Hrastnik, letnik 2018.  
Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Rajka Žagarja je vodenje zbora 
prevzelo delovno predsedstvo. V uradnem delu so 
predstavniki DI Hrastnik podali poročilo izvršnega 
odbora, letno poročilo DI Hrastnik, poročilo 
nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča, 
nato pa je sledila še predstavitev planov dela v 
prihodnje. Vsa poročila ter tudi plani delovanja DI 
Hrastnik v tekočem in prihodnjem letu so bili 
soglasno potrjeni s strani zbora članov. 

Med povabljenimi gosti so zbor nagovorili: župan 
občine Hrastnik Marko Funkl, predstavnik Upravnega 
odbora ZDIS Alojz Špalir, predstavnik DI Rimske 
Toplice Andrej Mažgon in predsednica DI Grosuplje 
Anica Perme. Vsi po vrsti so pohvalili naše 

opravljeno delo in nam zaželeli obilo uspehov tudi v 
prihodnje. 
Po uradnem delu je sledila skromna pogostitev ter 
prijetno druženje z ansamblom Quattro band. 
 

  
Ko se mi zberemo… V Slogi je moč! 
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Prejemniki slavnostnih priznanj ob 50-letnici ZDIS 
v družbi predsednika ZDIS 

KOORDINACIJSKI ODBOR ZASAVJE-POSAVJE 

Za lažje delovanje in boljšo povezanost z občinskimi društvi invalidov je ZDIS 
ustanovila 11 koordinacijskih odborov: KOO Celjska regija, KOO Dolenjska - Bela 
Krajina, KOO Gorenjska regija, KOO Koroška regija, KOO Ljubljanska regija, KOO 
Podravska regija, KOO Notranjska regija, KOO Obalno-Kraška regija, KOO Pomurska 
regija, KOO Severno-Primorska regija in KOO Zasavje-Posavje. 
KOO Zasavje-Posavje vključuje: DI občine Brežice, DI Krško, DI Sevnica, DI Radeče, 
DI Hrastnik, DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi ter Medobčinsko društvo invalidov občin 
Litija in Šmartno pri Litiji. 
Predsednik KOO Zasavje-Posavje Ivan Kostrevc je leta 2019 sklical 1 sejo. 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 50-LETNICI ZDIS 

Slavnostna akademija ob 50-letnici organiziranega delovanja ZDIS je potekala 6. 
junija v Termah Čatež pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja. Udeležilo se jo je preko 350 članov iz vseh 69 društev invalidov, ki so 
organizirana v Sloveniji. DI Hrastnik so zastopali: predsednik društva Rajko Žagar, 
podpredsednik društva Avgust Žibert, tajnica Nataša Markovič, finančna 
knjigovodkinja Vida Jokanović ter poverjenika Vojka Žagar in Franci Kačič. 
Slavnostna govorica na prireditvi, na kateri so zaslužnim posameznikom podelili 
slavnostna priznanja, je bila Breda Božnik, državna sekretarka Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poseben nagovor je imel tudi predsednik 
ZDIS Drago Novak. 
Posebno priznanje – za 50 let podpore ZDIS je prejel Alojz Špalir iz DI Dravograd. 
Odličje za izjemne dosežke pri uresničevanju pravic invalidov so prejeli: mag. Cveto 
Uršič, Roman 
Novšak iz DI 
Sevnica, Stanislava 
Tamše iz DI 
Slovenj Gradec, 
Ana Pintar iz DI 
Ljubljana-Šiška in 
Janez Sedušak iz 
MDI Kamnik. 
Za glasbene užitke 
je skrbela odlična 
Zasedba Kranjci, 
še prav posebno 
presenečenje pa je 
nato vsem zbranim 
pripravila Rebeka 
Dremelj s svojo 
najnovejšo 
pesmijo. 
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Druženje s članicami v Domu starejših Hrastnik 

1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER 
PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI 

Invalidom s težjo invalidnostjo ali z zelo slabim zdravstvenim stanjem in tistim, ki 
živijo v  slabih socialnih razmerah, nudimo največ pozornosti v vseh pogledih, tudi z 
obiski, organiziranimi srečanji, s pikniki ter drugimi oblikami pomoči. 

1.1. OBISKI INVALIDOV NA DOMU, V DOMOVIH ZA STAREJŠE, 
BOLNIŠNICAH IN ZDRAVILIŠČIH 

Poverjenice in poverjenika DI Hrastnik redno obiskujejo težje invalidne članice in 
člane našega društva. Takšni obiski poverjenikov, tudi v spremstvu vodstva društva 
in članov Komisije za zdravstvene in socialne razmere, so še posebej pogosti: 
- marca, v času mednarodnega dneva žena in materinskega dne, 
- v času veselega decembra. 
Tradicionalni obisk naših članic, nastanjenih v Domu starejših Hrastnik, so 
predstavniki vodstva društva opravili 27. marca. Ob prihodu v Dom jih je v dnevni 
sobi ob obloženi mizi že čakalo nekaj zvestih članic DI Hrastnik. Vse zbrane sta 
najprej lepo pozdravila predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar in direktor Doma Drago 
Kopušar. Nato pa izmenjava novic in želje po dobrem zdravju, ki so si kar sledile. 
Seveda so se vsi skupaj tudi malce poveselili, predstavniki društva pa so obiskali še 
ostale članice po sobah, ki so žal prikovane na posteljo. Vsaka članica je prejela tudi 
skromno darilo: vrtnico, društveni bilten za preteklo in koledarček prireditev za 
tekoče leto. Z obiskom in enakim darilom so člani vodstva društva razveselili tudi 
članice društva, nastanjene v domovih za starejše v Trbovljah, Preboldu in Laškem. V 
sklopu marčevskih materinskih praznikov pa se vedno spomnimo tudi na naše težje 
invalidne članice, ki še živijo doma. S prav vsemi se veselimo srečanja in povsod smo 
lepo sprejeti. 
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Vesela decembrska srečanja so nekaj posebnega 

Predbožični decembrski dnevi so bili znova namenjeni številčnejšim obiskom in 
skromnim obdaritvam naših težjih invalidov. Že lepa beseda je kot sončni žarek v 
dolgih, temnih 
dneh. Skupni vtis z 
obiskov je bil, da 
je potrebno s 
takšnimi srečanji 
nadaljevati, saj se 
človek resnično 
premalo zaveda, 
kaj ima, ko je 
zdrav. Ne vemo, 
kakšno bogastvo je 
zdravje. Žal se 
tega začnemo 
največkrat (pre) 
pozno zavedati... 

1.2. POMOČ PRI NABAVI IN IZPOSOJI ORTOPEDSKIH 
PRIPOMOČKOV 

V preteklih letih je DI Hrastnik s finančno pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS nabavilo 
kar nekaj potrebnih invalidsko-ortopedskih pripomočkov, ki so še vedno v uporabi. 
V letošnjem letu smo s sredstvi ZDIS pripomogli k izgradnji klančine in 
shranjevalnega prostora za hrambo električnega vozička v večstanovanjskem objektu 
na naslovu Novi log 7, kjer prebiva naša članica Milena Koritnik. Pri izgradnji klančine 
je glavno vlogo odigrala Občina Hrastnik s svojimi proračunskimi sredstvi, zato se 
najlepše zahvaljujemo celotni ekipi Občine Hrastnik in izvajalcu del, podjetju AGM 
Nemec. 
 

 
 

Novi Log 7 ima zdaj tudi urejeno klančino in poseben prostor za hrambo električnega vozička 
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Izvrstna postrežba in izvrstno vzdušje 

Lep pozdrav iz Luč 

 

1.3. DRUŽENJE ČLANOV 

Praznovanje dneva žena, 8. marec 2019 
Srečanje članic DI Hrastnik ob mednarodnem dnevu žena je že stalnica v našem 
letnem programu druženja. Glede na to, da so 
praznovale svoj dan nekaj zadnjih let v gostilni 

Pr' Čop v Podkumu in da so se imele vedno zelo 
lepo, se je vodstvo društva odločilo, da naše 
dame tudi letos znova pogosti na tej lokaciji. 
Okrog 60 druženja in zabave željnih članic je 
gostoljubno osebje takoj pogostilo z domačo 
hišno specialiteto. Sledila sta pozdravna govora 

priznanega kuharskega mojstra Lojzeta Čopa in 
predsednika DI Hrastnik Rajka Žagarja, nato pa 
kaj kmalu na plesišče. Za prijetne ritme je znova 
skrbel Quattro band, ki je poskrbel tudi za 
karaoke, k veselemu in razposajenemu vzdušju 
pa je še dodatno prispeval obisk zapoznelih 
maškar. Še en super večer! Hvala gostilni Pr' 

Čop za izvrstno postrežbo, glasbenikom 
ansambla Quattro band in ne nazadnje tudi 
avtoprevozništvu Kajič za varno vožnjo v obe 
smeri. 

 
Srečanje invalidov Slovenije v Lučah, 6. julij 2019 

V pričakovanju lepe sobote in snidenja z invalidi z vse Slovenije smo se podali proti 
Logarski dolini. V Lučah je namreč v sklopu obeležitve 50. obletnice delovanja ZDIS 
na ta dan potekalo tradicionalno srečanje invalidov. Pot je bila kar dolga, zato smo se 
še pred našim ciljem ustavili na prijetni lokaciji Brinečev kmečki mlin v Rečici ob 
Savinji, kjer smo popili jutranjo kavico. 
V Lučah pa slavnostno: uradni 
del sta otvorila mešana pevska 
zbora DI in DU Mozirje, nato 
pa pozdravna govora župana 
Občine Luče Cirila Rosca in 
predsednika MDI Mozirje 
Antona Gračnerja. Ob 
zaključku uradnega dela sta 
nam zapela še oktet Žetev in 
Moški pevski zbor Luče. 
Sledilo je druženje, zabava ob 
zvokih ansambla Ojstrica in 
zelo bogat srečelov. 
Dobro razpoloženi smo se 
vračali domov in se znova 
ustavili pri kmečkem mlinu v 
Rečici ob Savinji. Gospodar nam je razkazal muzej kmečkega orodja in orodja, ki so 
ga uporabljali v starih časih, gospodarica pa nam je odprla trgovino, kjer smo si lahko 
kupili moko in raznoliko domače pecivo. 
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Med najstarejšimi, ki so se „vzpeli” na Kope, je 
bila tudi naša Ljudmila Frangeš 

(prva vrsta, v sredini) 

 

Takole zgleda, ko se nas zbere za dva avtobusa na svežem zraku v lepem vremenu… 

 

Srečanje invalidov Slovenije na Kopah, 3. avgust 2019 
Tako kot vsako leto smo se tudi letos invalidi iz Hrastnika udeležili srečanja invalidov 
Slovenije na Kopah, znanega kot 
planinski dan invalidov Slovenije. Ni nas 
bilo veliko, nekaj čez dvajset, smo pa 
zato prispeli na Kope med prvimi in si 
zato lahko izbrali najboljše mize. 
Ob 10. uri se je začel program. Po 
nagovoru županov in predsednice DI 
Slovenj Gradec Stanislave Tomše sta 
zapela še moški in ženski pevski zbor. 
Za zabavo po uradnem delu je poskrbel 
ansambel Okey. Med samo prireditvijo 
so organizatorji obdarili najstarejše 
udeležence srečanja, med njimi tudi 

našo članico Ljudmilo Frangeš, ki je bila 
izredno vesela skromnega darila. 
 

 
Društveni piknik, 24. avgust 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tradicionalni društveni piknik smo organizirali na Kopitniku, in sicer pri Lovski koči. 
Zbralo se nas je za dva avtobusa, ki sta nas do pol dvanajste pripeljala na želeno 
lokacijo. Lepo smo se posedli okrog koče, zaigrala je prijetna glasba in potem je 
posijalo še sonce, tako da je bilo zelo prijetno. Brez okusne hrane, plesa in petja na 
takšnem veselem dogodku ne gre, zapeli smo kar nekaj slovenskih in tudi nam dobro 
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Piknik brez plesa? Ne, pri nas to ni mogoče! 

 

Uživači  

 

znanih dalmatinskih pesmi. Dobre volje res ni manjkalo, menda pa se organizatorji 
piknika dobro poznajo tudi z vremenom, saj je prijetno sončno vreme trajalo cel dan 
do zaključka piknika in odhoda avtobusov ob šesti uri. 
 

 
Letovanje na Braču, 7.-14. september 2019 

Skupna letovanja članic in 
članov DI Hrastnik postajajo 
tradicija. Tudi letos smo letovali 
na Braču, nastanjeni pa smo bili 
v naselju Gava Waterman Milna 
Resort v novozgrajenih hišicah. 
Lahko smo se kopali v morju in 
v bazenu. Vsak večer po večerji 
smo se zabavali ob živi glasbi in 
vseh sedem dni uživali v 

sončnem in vročem vremenu. 
September na mediteranskih otokih je čudovit! 

 
  

Skupinski pozdrav z Brača 
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V Bohinju so nas obiskale račke… 

 

…na Bledu pa labod 

 

Ekskurzija na Gorenjsko, 28. september 2019 
„Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva 
pot…ˮ. Kljub grozeči vremenski napovedi o možnih nalivih na severozahodu Slovenije 
smo imeli v Hrastniku lepo jutro. Veselje se je začelo že na tržnici v Hrastniku in se 
nato stopnjevalo še na avtobusu, kjer smo bili deležni „kačje slineˮ, ki jo je s pravo 
ljubeznijo pripravila naša sopotnica. 
Najprej smo se ustavili na Brezjah, kjer smo si ogledali bogato zbirko jaslic in 
romarsko cerkev Marije Pomagaj. Lahko smo prisostvovali tudi pri sveti maši. Nato 
nas je siva pot vodila naprej v Bohinj. Razkropili smo se okrog jezera in hranili račke, 
ki so nam jedle celo iz rok. Sprehodili smo se proti nekdanjemu steklarskemu domu 
in obujali smo spomine na mladost, ko smo tu letovali in uživali v lepoti okolice. 
Zanimiva je tudi cerkvica svetega Janeza 
Krstnika, ki skriva v sebi veliko zanimivosti iz 
starih rimskih časov in še od prej. 
Po okusnem kosilu smo se odpravili na Bled. 
Takrat pa je počilo! Razletelo se je zadnje 
avtobusno steklo, ker smo zadeli v skrito vejo. 
Ubogi šofer se je prijel za glavo, a takrat se je 
tudi pokazalo, kako složni in solidarni znamo biti. 
Stopili smo skupaj, poprijeli za delo in vse 
počistili. Naš predsednik Rajko Žagar se je kar 
sam povzpel na lestev in s skupnimi močmi smo 
s folijo nadomestili manjkajoče steklo. V slogi je 
moč! Takrat ni bil nihče bolan! 
Z „zakrpanimˮ avtobusom smo se odpeljali proti 
Bledu, naši zadnji postaji. Na voljo smo imeli še 
dovolj časa, zato smo si lahko privoščili celo 
vožnjo okrog blejskega jezera s kočijo. Ženske so 
seveda hitele raziskovati po butikih, lačen in 
žejen ni bil nihče, znamo pa tudi uživati v lepotah 
narave. Račke in labodi so nam hiteli naproti. 
Kdor je imel s seboj kaj kruha, si je lahko 
privoščil, da mu je labod jedel neposredno z 

roke. Ni kaj, ekskurzija, ki nam bo ostala še 
dolgo v spominu. 
 
 

Martinovanje, 16. november 2019 
Srečanje ob martinovanju je že stalnica v programu druženj DI Hrastnik, toda tokrat 
smo prvič martinovali skupaj s članicami in člani MDI Litija – Šmartno pri Litiji. Zbrali 
smo se v Gostilni Pr' Čop v Podkumu, kjer nas je pričakalo prijeto vzdušje. Kaj kmalu 
nas je začela vrteti glasba, brbončice pa razvajati odlična hrana. Še posebej so nas 
presenetili predstavniki MDI Litija – Šmartno pri Litiji, ki so pripravili svojo predstavo 
in krstili svetega Martina. Mošt je postal vino, mi pa smo mu seveda z veseljem 
nazdravili! Vino smo torej krstili, domov pa se vrnili tudi bogatejši z novimi 
prijateljstvi, ki smo jih stkali s članicami in člani MDI Litija – Šmartno pri Litiji. 
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Pogostitev in zabava kot se za Martinovo spodobi 

 

Veselo smo zaključili društvena srečanja v 
letu 2019! 

 

 
Srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov, 12. december 2019 

Srečanja ob mednarodnem dnevu invalidov in 
zaključku leta v Športni dvorani na Logu smo 
se znova množično udeležili. Zbralo se nas je 
več kot 160, pridružili pa so se nam tudi 
vabljeni gostje. S prijetnim in spontanim 
govorom nam je lep večer in srečno novo leto 
zaželel tudi hrastniški župan Marko Funkl. Za 
kulturni program so poskrbeli člani folklorne 
skupine iz Trbovelj in Mladinski pevski zbor 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka 
Hrastnik. Učenci vseh razredov so nam 
čudovito zapeli lepo število znanih, prelepih 
slovenskih hitov, člani folklorne skupine pa ob 
zvokih harmonike zaplesali venček narodnih 
plesov, za kar smo se jim zahvalili z glasnim 
aplavzom. 
Srečanje se je nadaljevalo z okusno večerjo, ki 
jo je pripravilo osebje Gostišča Pr' Čop iz 
Podkuma, njeno vsebino pa nam je predstavil 
kar sam kuharski mojster Lojze Čop. Sledilo je 
zabavno druženje, izmenjava mnenj ter 
seveda ples ob glasbi članov ansambla Quattro 
band. 

1.4. VOŠČILA, SOŽALJA 

Članicam in članom  DI Hrastnik, starejšim od 65 let, vsako leto napišemo in 

pošljemo rojstnodnevna voščila. Voščilnice izdelajo članice sekcije ročnih del DI 
Hrastnik, imenovane Sončnice. 
Svojcem umrlih članov izražamo pisna sožalja. 
Leta 2019 smo poslali 321 pisnih voščilnic in 25 pisnih sožalj. 
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Zagotavljanje zagovorništva v praksi 

 

2. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA 

Zagovorništvo predstavlja eno od primarnih dejavnosti v programu DI Hrastnik. S 
tem programom želimo doseči čim večjo neodvisnost in samostojnost invalidov. 
Našim članom nudimo svetovanja in razgovore s področja zakonodaje ter jim 
pomagamo pri pisanju najrazličnejših vlog in pritožb. Članom nudimo pomoč pri: 
- uveljavljanju njihovih pravic, 
- urejanju statusa invalida, 
- pridobitvi invalidskih pripomočkov ter 
- iskanju možnih rešitev najrazličnejših težav v vsakdanjem življenju. 
V našem društvu je v času uradnih ur vedno zelo živahno. Naši člani redno prihajajo 
v društvo po pomoč in nasvete. 
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Prenovljena spletna stran DI Hrastnik 

 

3. INFORMATIVNA DEJAVNOST 

Z informiranjem o delovanju DI Hrastnik želimo v naše vrste privabiti čim več tistih 
invalidov, ki (še) niso aktivni. Prav vsakomur namreč želimo, da v naših programih 
poišče kakšno dejavnost zase ter se priključi našim pestrim dogodkom in prireditvam 
v skladu s svojimi željami in sposobnostmi. Prav tako želimo, da invalidi in njihove 
družine vedo, da se ob težavah lahko obrnejo na nas in da jim bomo skušali 
pomagati. 
Drug cilj informativne dejavnosti pa je, da naše informacije dosežejo tudi tisti del 
občinstva, ki je zdrav in za invalide sliši le ob prispevkih o našem delovanju. Zato je 
podoba DI Hrastnik v javnosti še toliko bolj pomembna. Tisti, ki bodo sprejeli invalide 
preko javnih objav, jih bodo sprejeli tudi v realnem življenju. 
Prispevke s slikami o delu društva lahko spremljate preko naše spletne strani na 
www.invalidi-hrastnik.si. Naše dogodke pa objavljajo tudi vsi lokalni mediji: tiskana 
časopisa Savus in Hrastov list ter spletni časopis Savus (www.savus.si). Vsako sredo 
prebirajo novice iz našega društva tudi v oddaji Srebrni val na radiu Aktual Kum. 
Vsa obvestila si lahko preberete tudi v naših omaricah, ki na pobudo Sveta invalidov 
pri Občini Hrastnik stojijo na tržnici v Hrastniku, na Dolu pri Hrastniku in v Podkraju. 
Vsi prihajajoči dogodki so objavljeni na naši spletni stani, v tiskani obliki pa na 
koledarčku za leto 2020, katerega lahko dobite na sedežu društva v času uradnih ur 
– vsako sredo od 9.00 do 12. ure. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invalidi-hrastnik.si/
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Zbrani na predavanju v Termah Čatež 

 

4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Namen usposabljanja za aktivno življenje in delo je pridobivanje dodatnih in novih 
znanj za invalide preko različnih metod dela, kot so predavanja, tematske delavnice 
in fokusne skupine. Preko usposabljanj pridobivamo invalidi nova znanja in veščine 
za sprejemanje svoje invalidnosti, lažje integriranje v družbo in premagovaje težav, s 
katerimi se srečujemo zaradi naše invalidnosti. 
DI Hrastnik je leta 2019 v sklopu usposabljanja invalidov za aktivno življenje in delo 
med drugim tudi priskočilo na pomoč svojim članom pri iskanju zaposlitve in pisanju 
vlog ter jim svetovalo in nudilo pomoč pri uvajanju v pridobivanje osnovnega 
računalniškega znanja. Za lažje izvajanje tovrstne pomoči smo se povezovali s 
Centrom za socialno delo Zasavje – Enota Hrastnik, z Občino Hrastnik in Uradom za 
delo Hrastnik. 

4.1. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Usposabljanja ZDIS za aktivno življenje in delo so namenjena: 
- usposabljanju aktivnih delovnih invalidov - zaposlenih invalidov in invalidov, ki 

iščejo zaposlitev preko Zavoda za zaposlovanje ter 
- usposabljanju aktivnih prostovoljcev na društvih invalidov, ki pogosto svetujejo in 

pomagajo invalidom v stiski. 
Članice in člani DI Hrastnik so se udeležili treh tovrstnih usposabljanj, in sicer v 
Zdravilišču Radenci (31. januar - 1. februar), Temah Čatež (6.-7. junij) in Termah 
Topolšica (28.-29. november). Na takšnih dvodnevnih usposabljanjih žal ni na voljo 
dovolj časa za koriščenje vseh ponujenih aktivnosti, res pa je, da se prav vsakdo 
lahko nauči kaj novega 
iz predavanj in 
zanimivih delavnic. 
Gradiva z vseh 
predavanj in delavnic, 
ki so se jih udeležili 
člani in članice DI 
Hrastnik v sklopu 
usposabljanj ZDIS za 
aktivno življenje in delo 
invalidov, so vsem  
zainteresiranim na voljo 
na sedežu društva. 
 

4.2. USTVARJALNE DELAVNICE ZDIS 

Tedenske ustvarjalne delavnice ZDIS, ki vključujejo elemente socialnega dela, 
rehabilitacije, izobraževanja in usposabljanja, kjer so invalidi aktivni udeleženci, so 
kot posebni socialni program namenjene socialnemu vključevanju invalidov. Članice 
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Posebna pisava Italika 
izpod rok udeležencev delavnice kaligrafije  

 

Udeleženke delavnice izdelovanja nakita so bile ponosne na svoje umetnine 

 

DI Hrastnik, ki so aktivne tudi v društveni sekciji ročnih del, so se udeležile naslednjih 
ustvarjalnih delavnic: 
- Izdelovanje vizitk z različnimi tehnikami (Izola, 20. – 27. februar 2019), 
- Izdelovanje nakita (Radenci, 25. september - 2. oktober 2019), 
- Kaligrafija (Radenci, 13. – 20. november 

2019). 
Naše udeleženke delavnic so pokazale 
izredno zanimanje za delo. Marsikaj so se 
naučile ter sodelovale pri izdelovanju tako 
osnovnih kot tudi zahtevnejših izdelkov. Še 
posebej zahtevno je bilo učenje pisave 
Italike, s katero so se spoprijeli na delavnici 
kaligrafije. Vsa znanja, ki so jih udeleženke 
ustvarjalnih delavnic na novo pridobile, so 
posredovale med ostale članice sekcije 
ročnih del, imenovane Sončnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3. PREDAVANJA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

Predavanje o koži, 16. maj 2019 
Tudi letošnje zdravstveno predavanje nam je pripravil Ladislav Golouh, doktor 
medicine in specialist družinske medicine, za katerega že iz predavanj preteklih let  
vemo, da zagovarja predvsem preventivo, to je zdrav življenjski slog, 
obvladovanje stresnih situacij, zdravo prehrano in gibanje. 
Koža je največji človeški organ in vse ostale organe v telesu, je pa najbolj 
izpostavljena zunanjim vplivom. Na predavanju smo se naučili prepoznati nekatere 
bolezni kože, ki so lahko življenjsko nevarne za človeka, kot je npr. kožni rak. Zelo 
pomembno je, da se redno pregledujemo, da pravočasno opazimo spremembe na 
koži ter z obiskom zdravnika preprečimo možne hude posledice. Ladislav Golouh nam 
je na fotografijah tudi nazorno prikazal, kako prepoznamo nenevarna znamenja na 
koži in kako znamenja, zaradi katerih je potreben obisk zdravnika in zdravljenje, ki je 
v večini primerov uspešno. 
Dvourno predavanje v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik je bilo izredno zanimivo, saj 
smo izvedeli kar nekaj pomembnih dejstev o koži in njenih boleznih. 
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Ladislav Golouh, dr.med.,spec.druž.med. nam je letos predaval o koži in njenih boleznih 

Pozorno smo prisluhnili policistu Tomažu Kellnerju – 
domačinu, ki dobro pozna razmere v Hrastniku  

 

 
 
  

 

 

 

 

 

Računalniški tečaj, 17. september 2019 
V sklopu izobraževanja smo imeli v prostorih našega društva krajši računalniški tečaj 
za naše člane. Letos smo se pod vodstvom Simona Medveška posvetili pošiljanju 
fotografij in obsežnih elektronskih dokumentov s spletnim orodjem WeTransfer. 
Zanimivega tečaja se je udeležilo šest novega znanja željnih hrastniških invalidov. 
Najprej smo se seznanili s potekom pošiljanja, nato pa se je še vsak tečajnik sam 
preizkusil v tovrstnem pošiljanju podatkov. Zdaj smo vešči tudi brezplačnega 
elektronskega pošiljanja dokumentov, ki so preobsežni za pošiljanje po običajni 
elektronski pošti. 
Preživeli smo dobri dve uri v prijetni družbi. Hvala Simonu in vsem udeležencem. 
 

Varnost starejših v prometu, 10. december 2019 
Teden varnosti invalidov v prometu smo obogatili s predavanjem o varnosti v 
prometu. V prostorih DI Hrastnik smo od policista Policijske postaje Hrastnik Tomaža 
Kellnera izvedeli marsikaj zanimivega in predvsem uporabnega. 
Pešec mora biti pri prečkanju ceste 
pozoren na oddaljenost vozila preden 
stopi na prehod. Prednost, ki jo imamo, 
nikakor ni zagotovilo, da bomo prečkali 
cesto varno, saj mora voznik varno in 
pravočasno ustaviti. Pri hitrosti 50 km/h 
potrebuje vozilo približno 30 metrov za 
zaustavitev. Temna oblačila niso 
primerna za sprehode, predvsem v 
zimskem času, ko je že zelo kmalu 
tema. Oblačimo se raje v svetla oblačila 
oziroma raje uporabimo odsevni trak ali 
kresničko, saj bomo tako vidni že dosti 
prej, preden avto pride do nas. Policist nas je seznanil tudi z nevarnostjo uporabe 
mobilnega telefona med vožnjo, kajti takšna uporaba pogosto zakrivi spremembo 
smeri vožnje zaradi same koordinacije gibov in nezbranosti. 
Ob koncu so sledila še naša vprašanja. Izvedeli smo, kakšni so postopki urejanja 
postavitve prometnih znakov, prehodov, omejitev, itd. 



Društvo invalidov Hrastnik Bilten 2019 

 

 
21 

 

Skupinski pozdrav neposredno iz termalne vode Zdravilišča Laško 

 

5. OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI 
REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

Z ohranjevanjem zdravja utrjujemo in krepimo medsebojno socialno moč in dajemo 
invalidom možnost enakopravne vključenosti v družbo. Cilj je izboljšati kvaliteto 
življenja s pravočasno pomočjo, z doseganjem čim večje neodvisnosti in 
samostojnosti, z ohranjanjem in nadgradnjo obstoječih sposobnosti ter oblikovanjem 
in ohranjanjem socialne mreže v okolju, kjer invalid živi in dela. 

5.1. OHRANJEVANJE ZDRAVJA V OBJEKTIH ZDIS 

Ohranjevanje zdravja se izvaja v objektih, ki jih ima ZDIS v Izoli (Simonov zaliv), v 
Termah Čatež, na Ptuju, v Rogaški Slatini (Vila Golf), v Radencih (Dom zdravja 
Radenci) in Fiesi. Članice in člani DI Hrastnik smo leta 2019 koristili za tedensko 
ohranjevanje zdravja naslednje objekte ZDIS: 
- objekti v Termah Čatež (8 terminov), 
- objekti v Izoli (8 terminov), 
- objekti v Termah Ptuj (1 termin), 
- objekti v Radencih (1 termin) in 
- objekti v Rogaški – Vila Golf (1 termin). 
Poleg ohranjevanja telesnega zdravja invalidov prispeva 7-dnevno ohranjevanje 
zdravja v objektih ZDIS tudi k psihičnemu uravnovešenju znotraj članov družine 
invalida, saj se program v večini primerov izvaja kot družinska terapija. Aktivnosti v 
zdraviliških bazenih in na morju ter druženje deluje na uporabnike preventivno in 
terapevtsko. 

5.2. DVODNEVNO KOPANJE TEŽJIH INVALIDOV 

Tradicionalno kopanje težje invalidnih članov našega društva smo izvedli 22. in 23. 
aprila v Zdravilišču Laško. Na osnovi predlogov poverjenikov je Komisija za 
zdravstvene in socialne razmere izbrala skupino 35 težjih invalidk in invalidov. Za 
prevoz smo priskrbeli ustrezen kombi in mali avtobus. Zdravilišče Laško že dobro 
poznamo, tako da ni bilo nobenih težav s prilagajanjem. Poleg tega so za varno 
rehabilitacijo poskrbeli še spremljevalci: Gusti, Vera in Vojka. 
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Prva skupinska kopalna fotografija v letu 2019. 
Terme Topolšica, hvala, bilo je lepo. 

 

Po kratkem uvodnem nagovoru predsednika društva Rajka Žagarja je sledil „skok” v 
termalno vodo. To je bil pravi balzam za naše sklepe in ude ter posledično tudi za 
naše počutje, kar je kaj kmalu potrdilo tudi spontano petje v bazenu. Po kopanju 
smo se vsak dan lepo ohladili in si nabrali novih moči z okusnim kosilom.  
Ob zaključku dvodnevnega kopanja smo bili soglasni, takšne oblike druženja težjih 
invalidov so zelo zaželene še tudi v bodoče. Najlepša hvala osebju Thermane Laško 
za prijaznost, avtoprevozništvu Kajič d.o.o. za varno vožnjo in ne nazadnje tudi 
našim prostovoljnim spremljevalcem za dobro in varno opravljeno delo. 

5.3. MESEČNA ORGANIZIRANA KOPANJA 

Zelo priljubljena oblika ohranjanja zdravja članic in članov DI Hrastnik so mesečna 
organizirana kopanja, ki smo jih izvedli praviloma vsak prvi četrtek v mesecih od 
aprila do oktobra. Za organizirano ohranjanje zdravja smo tako skrbeli v termalnih 
zdraviliščih, v najbolj vročih poletnih mesecih – juliju in avgustu – pa tudi na 
slovenski Obali. Organizirana kopanja so nas prijetno sprostila ter nam vsaj malce 
odgnala skrbi in težave, ki jih prinaša vsakdanje življenje. 
 

Aprilsko organizirano kopanje, 4. april 2019 
Z aprilom smo tradicionalno začeli s sezono kopalnih dni. Za prvo kopanje smo izbrali 
Terme Topolšica. Celo dopoldne smo uživali v pokritem notranjem športnem bazenu, 
zunanjem bazenu in raznolikih vodnih masažah. Poleg tega smo se v velikem številu 
udeležili tudi organizirane terapevtske vodne telovadbe, ki jo je vodil usposobljeni 
inštruktor Term Topolšica. Vsak trenutek smo tako uživali v prijetnem druženju in se 
greli v topli vodi. 
Po kosilu v restavraciji, 
med katerim se je ulila 
manjša ploha, smo se 
odpeljali proti Velenju. 
Tam se je že pokazalo 
sonce, zato smo se 
takoj ustavili še ob 
Velenjskem jezeru in si 
na sprehodu ob njem 
pošteno pretegnili noge. 
 

Majsko organizirano kopanje, 9. maj 2019 
Za majsko organizirano kopanje so smo si izbrali Zdravilišče Radenci. S hrastniške 
tržnice smo se v lepem številu, 44 invalidk in invalidov, odpravili že ob 7. uri zjutraj. 
Pot nas je pot vodila preko Dola in Marnega, kjer so se nam pridružili še nekateri 
člani, do Celja, potem pa naprej na avtocesto, vse do počivališča Tepanje, kjer smo 
se ustavili, pretegnili noge in se okrepčali z jutranjo kavico. Potem pa naprej, proti 
Svetemu Juriju ob Ščavnici, preko Kapelskega vrha v Radence. 
Po prihodu v Zdravilišče Radenci smo se kaj hitro preoblekli v kopalke in zaplavali v 
topli termalni vodi. Štiriurno kopanje je bilo čudovito, a kaj, ko vse, kar je lepo, tudi 
hitro mine. Sicer pa nas je zdravilna voda tudi dokaj utrudila in vsi smo se že veselili 
kosila. Po okusnem kosilu v hotelu smo se dobre volje in siti vkrcali na avtobus, na 
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Blagodejne učinke banovskega termalnega vrelca 
smo občutili na lastni koži 

 

Mehurčkanje in sproščena debata v Radencih preverjeno poživi telo in duha  

 

poti domov pa kar ni bilo konca smeha ob pripovedovanju vicev. Tako dobro 
razpoloženi smo se ustavili še na kremnih rezinah v restavraciji Hochkraut in se nato 
okrog 18.30 ure vrnili domov veseli, zdravi in prijetno utrujeni. 

 
 

Junijsko organizirano kopanje, 30. maj 2019 
Ne, ni napaka. Junijsko organizirano kopanje smo resnično izvedli zadnji četrtek v 
maju, kajti prvi četrtek v juniju je potekala slavnostna akademija ob 50-letni ZDIS, ki 
so se je udeležili tudi predstavniki vodstva in poverjenika DI Hrastnik, na ta dan pa 
se je začelo tudi Usposabljanje ZDIS za aktivno življenje in delo v Termah Čatež. Prvi 
teden v juniju je bil tako povsem zapolnjen, poleg tega pa imamo junija že tako 
natrpan urnik društvenih aktivnosti. Zakaj torej junijskega organiziranega kopanja ne 
bi izvedli kar konec maja? 
Zadnji četrtek v mesecu maju smo se tako kopalci DI Hrastnik zbrali na tržnici v 
Hrastniku in se odpeljali v Terme Banovci. Dež, hladno vreme in zgodnja ura niso 
prav nič vplivali na naše razpoloženje. Na avtobusu nas je, tako kot vedno, najprej 
pozdravil predsednik Rajko Žagar in nam predstavil dnevni program. Počivališče 
Tepanje je bil znova pravi kraj za krajši postanek in jutranjo kavico. 
Banovski termalni vrelec je dediščina nekdanjega Panonskega morja. 
Termomineralna voda je bogata s fluoridom in pripomore k dobremu počutju in 
izboljšanju revmatskih tegob. Morda so 
tudi zaradi tega učinka termomineralne 
vode naši člani postali tako dobre volje 
in v bazenu zapeli nekaj pesmi. Res pa 
je, da nas je ta voda tudi pošteno 
utrudila, zato smo se že kar veselili 
kosila. V restavraciji hotela so nam 
postregli kosilo, veliko porcijo pečenega 
piščanca. Po kosilu smo se odpravili na 
avtobus in proti domu, na poti nazaj pa 
smo se ustavili še v znani domači 
gostilni v Pragerskem. 
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Najprej malo sončenja, potem pa skok v toplo in čisto morje 

 

Julijsko organizirano kopanje, 4. julij 2019 
Prvi četrtek v juliju smo se šli kopat v Izolo. Vročinski val in ugodna cena sta 
napolnila naš avtobus do zadnjega sedeža. 
Na počivališču Lom smo imeli postanek za jutranjo kavico, potem pa naprej, da 
pridemo čim prej na morje. Na parkirišču v Izoli pri Hotelu Delfin smo izstopili iz 
avtobusa in pohiteli na obalo, da si vsak poišče zase najboljši kotiček. Eni v senco, 
drugi na ležalnik in sonce, tretji na hladno pijačo, četrti pa kljub rahlo vzvalovanemu 
morju zaradi šibke burje kar takoj v vodo. Vreme je bilo čudovito, sijalo je sonce, 
vendar pa ni bilo prevroče. Vmes je prijetno pihljalo, popoldan pa se je tudi morje 
umirilo. 
Časa je bilo dovolj, izkoristili smo ga za kopanje in sončenje, nekateri tudi za lep 
sprehod ob obali. V dobri družbi čas hitro mine in že je bila ura pol šestih, čas našega 
odhoda. 
 

Avgustovsko organizirano kopanje, 15. avgust 2019 
Poletje, čas počitnic in brezskrbnih dni. Še več, letošnji praznik Marijinega 
vnebovzetja je prišel ravno na četrtek in tako smo praznični dan izkoristili za izlet na 
slovensko Obalo in kopanje v Strunjanu. Vremenska napoved je obetala vroč poletni 
dan, pričakovati je bilo precejšnjo selitev Slovencev proti Obali, zato smo na pot 
krenili že ob 6. uri zjutraj. Seveda smo se na poti ustavili še na jutranji kavici na 
Lomu in kljub temu še vedno prispeli na cilj v zgodnjih dopoldanskih urah. To pa je 
organizacija! 
Morje je bilo zelo čisto in 
prijetno toplo, prav tako 
ozračje. K sreči se tudi 
temperatura ni dvignila čez 
trideset stopinj tako kot 
prejšnje dni. Čisti užitek: 
malo kopanja, malo senčke, 
vmes pa še na kosilo. 
Prijetno druženje in 
kramljanje nam je krajšalo 
čas tudi na poti nazaj proti 
domu. 
 

Septembrsko organizirano kopanje, 5. september 2019 
Septembra pa organiziranega kopanja nismo več opravili na morju, temveč znova v 
zdravilišču. Skupina 37 članic in članov se je v s soncem obsijanem dnevu odpravila v 
Terme Olimia v Podčetrtek. V kompleksu bazenov se je lahko vsakdo izmed nas v 
dobrih treh urah naplaval in dobro razmigal. Za našo lakoto in žejo je bilo dobro 
poskrbljeno kar v bazenski restavraciji. 
Popoldan smo izkoristili za obisk bližnjega Olimja, oddaljenega le 2 km, kjer smo bili 
deležni sladke degustacije domače čokolade in zelo zanimivega predavanja v poznani 
Čokoladnici. V njeni neposredni bližini stoji veličastna in razkošno opremljena Cerkev 
Marijinega vnebovzetja, ki nas je vse prevzela s svojo umetniško veličino iz 
baročnega in pozno gotskega sloga. V njenem prizidku smo si v najstarejši lekarni na 
Slovenskem iz leta 176 lahko nakupili domačih zdravilnih izdelkov patrov minoritov. 
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Septembra smo se z organiziranimi kopanji vrnili z morja v zdravilišča. 
Terme Olimia so nas prav lepo sprejele in razvajale. 

 

Za slovo od organiziranih kopanj v letu 2019 smo 
se odpravili v mnogim ljube Treme Paradiso 

 

Odločili smo se še za en koristen postanek v domači pivovarni pri Halerju. Pot do 
doma smo zaokrožili 
po dolini Bistrice 
mimo Podsrede proti 
Brestanici in ob Savi 
vse do Hrastnika. 
Prisotni na avtobusu 
nismo pozabili niti 
na rojstnodnevno 
čestitko in zdravico 
predsedniku Rajku 
Žagarju. 
 

 
Oktobrsko organizirano kopanje, 10. oktober 2019 

Terme Paradiso, terme na obrobju Posavja, tik ob železniški postaji Dobova, so bile 
naša oktobrska kopalna destinacija. Kot običajno smo se zbrali na hrastniški tržnici, 
zaradi bližine term šele ob 8 uri. Rahel dež, malo nižje temperature in pa slaba 
vremenska napoved niso nikogar motile. Prevoznik Kajič nam je dodelil šoferja 
Štefana, ki postaja že kar naš šofer. Avtobus je bil ogret, vrtela se je super glasba. 
Predsednik Rajko Žagar nas je preštel in prijazno pozdravil, nato pa se je druščina 42 
kopalcev odpravila na zadnje mesečno organizirano kopanje v tem letu. 
Organizirano kopanje pa pri nas praviloma ne pomeni samo kopanja. Na poti v 
Dobovo smo se ustavili v Gostišču Pečnik, po domače Na gnoju, gostišču ob 
brestaniškem mostu, ki je znano po domačih ocvirkih krškopoljskega prašiča in dobri 
kavi. Opravili smo prve nakupe in spili še kakšno kavico ali pivo. 
Nekje ob 10. uri smo že čofotali v zdravilni vodi Term Paradiso. Prenehalo je 
deževati, zato smo s pridom koristili tudi zunanji bazen. Eni smo plavali, drugi so se 
razvajali v vodnih masažah, spet tretji pa so le enostavno uživali v notranjem bazenu. 
Kmalu se je iz bazena razlegala pesem. Bravo naš mali pevski zbor! Po treh urah 
kopanja se nam je že pošteno prileglo kosilo, katerega so nam v termah odlično 
pripravili in postregli. 
Po kosilu smo se odpravili v bližnjo športno trgovino, kjer smo nekateri kupili športno 
obutev in oblačila, ostali pa so si v bližnjem lokalu privoščili kozarček ali kavico. Več 
ljudi več ve in tako se je kmalu izvedelo, da se v bližini prodaja domači mladi sir. 
Skupinica udeležencev se je peš odpravila po sir. Zadnjih 100 metrov ob povratku so 
morali že pošteno bežati pred dežjem, ki 
je zopet začel nagajati. Skoraj suhi so 
uspeli priteči v varno zavetje našega 
avtobusa.  
Sledil je povratek domov, bolj zgodaj 
kot običajno, saj je našega šoferja 
čakala še večerna vožnja. Kljub 
njegovim obveznostim smo imeli še čas 
za kratek postanek Na gnoju, potem pa 
naravnost domov. 
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Pohodniki, ki so otvorili sezono 2019 

 

6. REKREACIJA IN ŠPORT 

Rekreacija in šport obsegata organizirano rekreacijo za skupine invalidov, možnost 
vključevanja invalidov po interesnih športnih dejavnostih, doseganje boljše telesne 
kondicije in ohranitev zdravja skozi različne športno – rekreativne panoge. 
DI Hrastnik organizira: 
- mesečne pohode v naravo v okolici Hrastnika in po Sloveniji, 
- tedensko strokovno vodeno terapevtsko telovadbo, 
- plavanje z vodeno telovadbo v vodi, ki jo vodi terapevt, 
- tedenske treninge v balinanju, kegljanju, pikadu, šahu, ribolovu. 

6.1. PLANINSKI POHODI 

Planinski pohodi, ki jih organizira vodja društvene Planinske sekcije Antonija 
Zupančič, so namenjeni vsem ljubiteljem naših planin. Tudi v letu 2019 so naši 
planinci obiskali različne vrhove prelepe Slovenije. 
 

Aprilski planinski pohod, 26. april 2019 
Tako kot s kopalnimi dnevi tudi s planinskimi pohodi postanemo aktivni aprila, 
seveda pa smo pri planinarjenju precej bolj odvisni od vremena kot pri kopanju. Za 
prvo pohodno turo v letu 2019 smo načrtovali pohod na Lisco in Sveti Lovrenc. Bili 
smo kar malce skeptični, kajti prejšnje dni je skoraj vsak dan deževalo, zato nismo 
povsem verjeli napovedi, da bo prav na dan našega predvidenega pohoda suho 
vreme. Pa je bilo res, še več, dan se je odvijal v vseh presežkih, kar jih lahko ponudi 
narava v mesecu aprilu. Res čudovito. 
Tako kot vsa leta poprej smo se tudi tokrat zbrali na hrastniški tržnici. Že v Hrastniku 
nas je na avtobus vstopilo 22 pohodnikov, na postajališčih Brnica, Dol pri Hrastniku, 
Čerdenc, Marno in Rimske Toplice pa se nam je pridružilo še 8 članov. Nekaj ovinkov 
nad vasjo Razbor smo izstopili in se peš podali proti Tončkovemu domu na Lisci. 
Nekateri so bili zelo hitri in so dom dosegli že v dobre pol ure, drugi pa so uživali v 
soncu in počasi premagovali strmino. Seveda smo se na Lisci znova združili in skupaj 
občudovali preurejeno notranjost 
doma, si privoščili malico, nekaj 
popili in nato pot nadaljevali proti 
Lovrencu. Upali smo, da še nismo 
zamudili časa cvetenja encijanov, ki 
so na rastišču na Svetem Lovrencu 
že kar znamenitost tega področja. 
Bil je še pravi čas, encijan je še 
cvetel, njegove ogromne, izredno 
lepe plave glavice so polepšale že 
tako lep travnik. Sončen dan, 
prečudovit pogled na cerkev 
Svetega Lovrenca, travnik posejan z 
encijani ter še drugimi rožicami je 
podoba, ki smo jo doživeli in nam je polepšala dan. 
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Gremo v hribe! 

 

Zvonka nas vedno seznani s potjo in lepotami ob njej 

 

Čudovita Gorenjska 

 

Junijski planinski pohod, 26. junij 2019 
Kot običajno smo se zbrali na tržnici v Hrastniku, vendar tokrat smo se na pot z 
udobnim avtobusom odpravili že ob 6. uri. Bilo nas je 25. Na Zgornjem Jezerskem ob 
jezeru smo izstopili, si pripravili palice in klobuke ter se odpravili na potep po dolini 
Ravenske Kočne. Hodili smo po travnikih mimo Šenkove kmetije, po obrobju 
ravenskih travnikov in tudi malo navkreber ob potočku Jezernica po obrobju gozda, 
vmes pa smo občudovali 
ostenje Kamniško-
Savinjskih Alp z najvišjim 
vrhom Grintovec. Počasi 
smo prispeli do parkirišča 
za pohod na Češko kočo, 
kjer smo si malo oddahnili 
in opazovali ledenik pod 
Skuto, ki se občutno 
manjša, zato strokovnjaki 
menijo, da bo v naslednjih 
dvajsetih letih izginil... 
Nato smo se vrnili k jezeru, 
se malo okrepčali in naužili 

lepot ter se odpeljali nazaj 

proti Kranju. Mimogrede 
smo se ustavili še v 
Preddvoru. Tam smo si 
zopet malo pretegnili 
noge in se globoko 
nadihali ob jezeru Črnava. 
Veličastna Zaplata,  
cerkvica sv. Jakoba na 
vrhu hriba, Krvavec, Mali 
Grintovec in Storžič dajejo 
jezeru še poseben čar. 
Z napolnjenimi pljuči smo 
se veselo odpeljali domov 
in prav nihče ni bil videti 
utrujen. 
 

Julijski planinski pohod, 16. julij 2019 
Julija smo se planinci DI Hrastnik odpravili 
proti Vršiču. Z avtobusom smo se pripeljali do 
čudovitega jezera Jasna pri Kranjski Gori, 
nato pa odšli peš proti Krnici. Za planince je 
to lažja pot, ki traja eno uro in 30 minut. 
Sledil je počitek, prava planinska malica in 
seveda užitek na svežem gorenjskem zraku. 
Naslednji postanek smo opravili pri Mihovem 
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Naši ljubitelji pohodov in gora 

 

Odločeni, da osvojimo tudi Limbarsko goro 

 

domu. Od tam smo se odpeljali do Ruske kapelice. 
Naša naslednja postojanka je bil Tičarjev dom. Nekaj utrujenih pohodnikov se je tu 
ustavilo, drugi pa so se odpravili še do Poštarskega doma. Pohod smo zaključili na 
našem izhodišču: pri jezeru Jasna. Tam pa kakšen sladoled in kavica, potem pa 
veselo nazaj v Zasavje. 

 
 
 

Septembrski planinski pohod, 26. september 2019 
Poletje je bilo za nami in planinci so se pod vodstvom Zvonke Zupančič septembra 
podali na Limbarsko goro. Z avtobusom 
so se zapeljali do Moravč, tam je ena 
skupina pohodnikov že izstopila, druga 
skupina pa se je peljala še malce dlje, 
proti vasi Gabrje. Seveda smo se vsi 
skupaj ponovno zbrali na našem cilju – 
Limbarski gori. Tam pa najprej počitek 
na soncu, malica in tudi dobra kavica, 
ki nam jo se skuhala oskrbnica doma. 
Sledil je še krajši sprehod po okolici, 
kjer smo opazovali Zasavsko hribovje in 
obrise Kamniško-Savinjskih Alp. 
 

 
Oktobrski planinski pohod, 20. oktober 2019 

Za zaključek planinske sezone smo si že kar tradicionalno izbrali pohod in kostanjev 
piknik na našem čudovitem Kalu. Nekateri so se odločili, da prehodijo celotno pot do 
Kala, drugi pa so se del poti peljali z osebnimi vozili. Tisti, ki so pohod do Kala 
kombinirali s prevozom, so se nato s Kala povzpeli še na Mrzlico. 
Vreme je bilo sicer zelo lepo, a z eno napako: pihal je močan veter. Kljub temu je že 
pred domom na Kalu dišalo na eni strani po pečenem kostanju in na drugi strani po 
krumpantoču. 
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Smo same fit punce! Kaj pa fantje? Junaki, vabljeni! 

 

Na Kalu je pihalo in dišalo 

 

Kostanjev piknik je sicer organiziralo Planinsko društvo Hrastnik, poleg pohodnikov 
DI Hrastnik pa so se piknika udeležili tudi pohodniki drugih invalidskih organizacij ter 
mladi planinci Osnovne šole narodnega heroja Rajka iz Hrastnika. Priča smo bili zelo 
pestremu dogajanju pred domom na Kalu.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. TERAPEVTSKA TELOVADBA 

Že vrsto let imamo sredine popoldneve rezervirane za telovadbo v telovadnici 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Dobimo se enkrat v večjem, drugič v 
nekoliko manjšem številu, vedno pa poskrbimo, da se pod terapevtskim vodstvom 
dobro razgibamo. Našo uro telovadbe od 18. do 19. ure občasno spremlja tudi 
glasba, tako da je terapevtsko razgibavanje še bolj prijetno. Saj veste, za zdravje 
lahko največ storimo sami, zato se nam le pridružite! 
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Balinarke in balinarji DI Hrastnik 

 

6.3. TERAPEVTSKA TELOVADBA V VODI 

Torkove popoldneve imamo rezervirane za  terapevtsko telovadbo v bazenu KRC 
Hrastnik na Logu v Hrastniku. Od 16. do 18. ure se skupaj s članicami in člani 
Društva hrbteničarjev Zasavje razgibavamo v še dodatno ogrevani vodi za našo 
vadbo. Posebno izbrane vaje za hrbtenico vodi fizioterapevtka. Tako se vedno 
dodobra in pravilno razgibamo. Vabljeni v našo družbo! 

6.4. BALINANJE 

Območno ekipno tekmovanje, 11. maj 2019 
Območno ekipno tekmovanje balinarjev, ki predstavlja kvalifikacijsko sito za uvrstitev 
na državno prvenstvo, je potekalo v Trbovljah. Ženske so se pomerile na balinišču 
AMD na Neži, moški pa na balinišču Buldog. Med 5. ženskimi in 8. moškimi 
prijavljenimi ekipami sta barve DI Hrastnik zastopali tako ženska kot tudi moška 
ekipa. Žensko ekipo DI Hrastnik so predstavljale Vika Bajda, Majda Korbar, Vojka 
Žagar in Jožefa Centrih, moško ekipo pa Božo Brajer, Blaž Dvornik, Boris Rižnar in 
Slavko Plaznik. 
Naša dekleta in fantje so se trudili po najboljših močeh, dobro merili v balinčka, 
vendar se jim v hudi konkurenci ni uspelo uvrstiti med najboljše in posledično na 
državno prvenstvo. Tako v moški kot tudi v ženski konkurenci so bili premočni 

predstavniki MDI Litija – Šmartno pri Litiji. V obeh konkurencah so osvojili prvo 
mesto in se uvrstili na državno prvenstvo invalidov v balinanju, ki so ga meseca junija 
prav tako gostile Trbovlje. 

 

Turnir trojk v Sevnici, 5. september 2019 
V sklopu prireditev ob sevniškem občinskem prazniku je DI Sevnica organiziralo 
balinarski Turnir trojk. Poleg gostiteljev so se turnirja udeležile še ekipe balinarjev DI 
Postojna, DI Zgornje Posotelje ter DI Hrastnik. V zelo močni konkurenci se je moška 
ekipa DI Hrastnik v postavi Blaž Dvornik, Slavko Plaznik in Boris Rižnar borila po 
svojih najboljših močeh. Premočno so sicer zmagali večkratni državni prvaki iz DI 
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Skupna fotografija sodelujočih ekip na Turnirju trojk v Sevnici 

 

Postojna, drugo mesto je osvojila ekipa iz Rogaške Slatine (Zgornje Posotelje), tretja 
pa je bila ekipa iz DI Sevnica. 
Po končanem tekmovanju je predsednik DI Sevnica Franc Boljte podelil pokale in 
medalje najboljšim ter udeležence tekmovanja povabil še na kosilo in druženje v 
gostišče Felicijan. 

 

6.5. KEGLJANJE 

Območno tekmovanje, 13. april 2019 
Območnega tekmovanja v kegljanju, ki je potekalo v 
Brežicah, sta se udeležila Slavko Plaznik in Boris Rižnar. 
Oba sta dostojno predstavljala barve DI Hrastnik, a se žal 
nista uvrstila med prvih pet tekmovalcev, ki so se uvrstili na 
državno prvenstvo. Letos tako ni bilo predstavnika DI 
Hrastnik na državnem prvenstvu v kegljanju, ki je potekalo 
11. maja v Celju, vendar mi se ne damo in se znova 
vrnemo naslednje leto na območno kvalifikacijsko sito. 
 

6.6. RIBOLOV 

Območno ekipno tekmovanje, 20. julij 2019 
Območno tekmovanje invalidov v ribolovu je potekalo na trasi Orehovo pri 
Sevnici. Tekmovanja so se udeležili tudi naši člani, ribiči DI Hrastnik: Karli Medved, 
Edi Pufler in Franc Jug. V zelo vročem poletnem dnevu so se trudili uloviti čim več rib 
in se s tem posledično uvrstiti na mesta, ki vodijo na državno prvenstvo. Žal to ni 
uspelo nobenemu iz naše ekipe. Državno prvenstvo najboljših ribičev je sicer 
potekalo 21. septembra v Brežicah. 
 

Naša kegljača: Slavko Plaznik 
in Boris Rižnar 

 



Društvo invalidov Hrastnik Bilten 2019 

 

 
32 

 

Naši so se izkazali tudi 
na tokratnem prijateljskem četveroboju  

 

 
 

6.7. PIKADO 

Prijateljski četveroboj, 16. april 2019 
V prostorih DI Rimske Toplice je potekal že tretji četveroboj prijateljskih društev 
invalidov v  pikadu, ki so se ga poleg ekipe gostiteljev udeležile še ekipe DI Sevnica, 
DI Radeče in DI Hrastnik. 
V moški konkurenci so bili pikadisti DI 
Hrastnik v postavi Stane Korbar, Zvone 
Plazar in Blaž Dvornik že drugo leto 
zapored najboljši ter tako ubranili 
prehodni pokal. V ženski konkurenci so 
slavile članice DI Sevnica, ki so prevzele 
prehodni pokal od naše ženske ekipe, ki 
so jo letos predstavljale Slavi Bratuša, 
Tehvida Spahič in Majda Korbar. 
Pikadistke DI Hrastnik so se letos 
morale zadovoljiti s tretjim mestom. 
Po končanem tekmovanju je Andrej 
Mažgon, vodja športnih aktivnosti DI 
Rimske Toplice, podelil pokale in 
priznanja najboljšim ter sporočil, da bo 
naslednje leto četveroboj v pikadu v 
Sevnici. 

 
Tekmovanje ob dnevu upokojencev, 25. september 2019 

Društvo upokojencev Hrastnik je ob praznovanju dneva upokojencev tudi letos 
organiziralo tekmovanje v pikadu, ki je potekalo v prostorih Ribiške družine Steklar. 
Na tekmovanju je sodelovalo pet ekip: ekipa iz Trbovelj, ženska ekipa iz Radeč, 
moška in ženska ekipa upokojencev iz Steklarne Hrastnik in mešana ekipa našega DI 
Hrastnik. 
Po uvodnem govoru Franja Krsnika je bil izveden žreb tekmovanja. Tekmovanje je 
potekalo v športnem in družabnem vzdušju. Najboljše ekipe so prejele medalje in 
najboljša med vsemi je bila ravno ekipa DI Hrastnik. 

Ribe smo lovili na Savi… 

 
…in jih kar nekaj tudi ulovili 
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Po tekmovanju smo še takole prijateljsko pozirali pred Steklarno Hrastnik 

 

Pripravljeni pokali in medalje za najboljše 

 

Glede na to, da se je bližal čas kosila, smo se napotili pred Steklarno Hrastnik, 
opravili nekaj spominskih fotografij in se odpravili na kosilo v menzo Steklarne 
Hrastnik. Takšna srečanja nas povezujejo, zato si želimo čim več takšnih druženj. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Območno ekipno tekmovanje, 12. oktober 2019 

Območno ekipno tekmovanje ZDIS v pikadu je organiziralo DI Hrastnik. V 
hrastniškem Porto Pubu je tekmovanje potekalo ločeno v ženski in moški konkurenci. 
Za prvi dve mesti v 
vsaki konkurenci, ki 
vodita na državno 
prvenstvo, se je 
potegovalo 11 ženskih 
in 12 moških ekip, 
med njimi tudi moška 
in ženska ekipa DI 
Hrastnik. Žensko 
ekipo DI Hrastnik so 
predstavljale: Majda 

Korbar, Fani Ule, 
Tehvida Spahič, 
Dolores Plazar in Vida Jokanović. Moško ekipo DI Hrastnik so predstavljali: Janko 
Felicijan, Agan Đogić, Ivan Ranzinger, Blaž Dvornik in Rajko Žagar. 
Uvodoma je vse prisotne pozdravil predsednik DI Hrastnik Žagar Rajko, jim zaželel 
dobrodošlico ter bilo športne sreče. Zmaga pa naj najboljši! Točno ob 9. uri se je 
tekmovanje pričelo in puščice so pridno letele v tarče. Napetost se je stopnjevala, 
naše predstavnice in tudi predstavniki pa nikakor niso imeli tistega potrebnega 
kančka športne sreče. Naša dekleta so tako ob koncu tekmovanja osvojila 5.-6. 
mesto, fantje pa 9.-12. mesto. Najboljši v moški konkurenci so bili predstavniki DI 
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Po napornem tekmovanju se še kako prileže sprostitev 
v družbi soigralcev  

 

Trbovlje, drugi so bili pikadisti DI Črnomelj, tretji pa člani DI Sevnica. V ženski 
konkurenci je slavila ekipa DI Metlika pred ekipo DI Rimske Toplice, tretje pa so bile 
predstavnice DI Sevnica. 
Po končanem tekmovanju sta sledili razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov in 
medalj najboljšim. V DI Hrastnik sicer nismo bili najbolj zadovoljni z uspehi naših ekip 
na tokratnem tekmovanju, kljub temu pa smo bili zelo veseli in ponosni, da smo tudi 
tokrat z odliko opravili 
težko vlogo organizatorja 
tekmovanja. Hvala vsem, 
ki so pripomogli, da je 
bilo tekmovanje izpeljano 
brezhibno. Prav posebno 
zahvalo pa namenjamo 
Joško Janu, lastniku Porto 
Puba, ki  je s svojo ekipo 
poskrbel za prehrano in 
pijačo sodelujočih v tej 
lepi, s soncem obsijani 
soboti. 

6.8. ŠAH 

Območno tekmovanje v šahu - posamezno, 2. februar 2019 
Območno tekmovanje invalidov v 
šahu - posamezno je potekalo v 
Kanižarici, natančneje v gostišču 
Štajdohar. Tekmovanja sta se 
udeležila tudi naša šahista Milan 
Laznik in Blaž Dvornik. Oba sta 
spretno in modro premikala figure, a 
žal to ni zadostovalo za uvrstitev na 
državno prvenstvo, ki ga je marca 
gostilo ravno naše DI Hrastnik. 

 
 

Državno prvenstvo v šahu - posamezno, 16. marec 2019 
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu za posameznike – invalide je prvič v svoji 
46-letni zgodovini gostilo DI Hrastnik. Prvenstvo je potekalo v gostišču Zasavski 
Gurman na Dolu pri Hrastniku, na njem pa je sodelovalo 19 žensk in 31 moških, 
skupaj torej natanko 50 šahistk in šahistov. 
Predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar je uvodoma izrekel dobrodošlico vsem 
sodelujočim, nato pa besedo predal še podžupanji občine Hrastnik Vojki Šergan in 
Primožu Jeraliču, strokovnemu sodelavcu Paraolimpijskega komiteja, Zveze za šport 
invalidov Slovenije. Tekmovanje, na katerem je bilo odigrano 9 krogov po švicarskem 
sistemu, je vodil glavni sodnik Marko Jurič skupaj s svojim pomočnikom. Tekmovalci, 
ki zaradi svoje invalidnosti niso samostojno sposobni premikati šahovskih figur (slepi 

Prav vsak si želi uvrstitve na državno prvenstvo 
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Najboljše šahistke in najboljši šahisti v letu 2019 

 

Boji za naslov državnega prvaka 

 

Prijateljsko, a napeto je bilo tudi v Sevnici 

 

ali slabovidni, predstavniki distrofikov in paraplegikov), so imeli dodatek k času, in 
sicer 2 minuti. 
Na Dolu smo lahko občudovali dobro 
premišljene in hitre poteze najboljših 
slovenskih invalidnih šahistk in šahistov. 
Pri moških je malce presenetljivo, 
vendar povsem zasluženo, zmagal 16 
letni Jaka Juvan iz DI Muta. V ženski 
konkurenci je bila najboljša Pavla Košir iz 
MDI Kamnik. Ob zaključku prvenstva so 
vsi najboljši prejeli medalje, DI Hrastnik 
pa številne pohvale in zahvale za odlično 
izvedbo tekmovanja. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Turnir v Sevnici, 17. november 2019 

DI Sevnica je organiziralo spominski 
ekipni šahovski turnir v Športnem domu 
Sevnica. Ekipe DI Sevnica 1, DI Sevnica 
2, DI Krško 1, DI Krško 2, DI Zagorje in 
DI Hrastnik so tekmovale 7 krogov po 
švicarskem sistemu, posamezna igra pa 
je lahko trajala največ 10 minut. Naši 
fantje – Blaž Dvornik, Milan Laznik in 
Drago Hribšek – so se pogumno borili z 
vsemi ekipami, zasluženo pa so se z 
zmago vrnili domov aktualni ekipni 
državni prvaki – člani DI Zagorje. 
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    Stojnica DI Hrastnik na Razstavi ročnih in umetniških 
del invalidov ob 50-letnici ZDIS 

 

7. DNEVNI CENTRI, KLUBI 

Program dnevnih centov in klubov obsega izvajanje aktivnosti, pri katerih invalidi 
razvijajo svoje spretnosti preko ustvarjanja različnih izdelkov. Ljubiteljske dejavnosti 
spodbujajo interes invalidov za ustvarjalnost, ki je morda prikrita zaradi 
nezainteresiranosti okolja ali nedostopnosti do pogojev za izvedo le-te. Invalidi 
na raznih delavnicah, razstavah ipd. razvijajo svoje spretnosti z ustvarjanjem različnih 
izdelkov in si ob tem krepijo samozavest. 

7.1. SONČNICE - SEKCIJA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

Članice Sekcije ročnih del DI Hrastnik, imenovane Sončnice, se srečujejo vsak 
ponedeljek ob 17. uri v društvenih prostorih. Srečanja so namenjena predvsem 
izdelovanju različnih unikatnih izdelkov ročnih del, pripravam na sodelovanje na 
različnih razstavah in ustvarjalnih delavnicah ter seveda izmenjavi novih spoznaj in 
izkušenj. 

Ogledi razstav 
Naše Sončnice si z veseljem ogledajo različne razstave izdelkov ročnih del, kajti vsaka 
takšna razstava ponuja priložnost za pridobitev novih idej, ki jim še kako pridejo prav 
pri nadaljnjem ustvarjanju. 
Ob 50-letnici ustanovitve ZDIS je naša krovna organizacija skupaj z Mestno občino 
Slovenj Gradec in DI Slovenj Gradec organizirala Razstavo ročnih in umetniških del 
invalidov ZDIS z mednarodno 
udeležbo. Razstava v Mladinskem 
kulturnem centru Slovenj Gradec je 
bila na ogled od 11. do 15. aprila. 
Otvoritve razstave, na kateri so med 
40 sodelujočimi društvi invalidov 
svoje izdelke postavili na ogled tudi 
članice in član DI Hrastnik, so se 
udeležile tudi naše Sončnice. Ob 
ogledu razstave so si Sončnice 
napasle oči, dobile veliko novih 
ustvarjalnih idej in hkrati spoznale, 
da s svojimi izdelki prav nič ne 
zaostajajo za drugimi čudovitimi 
razstavljenimi izdelki. 
Ob občinskem prazniku občine 
Hrastnik so julija na ogled tudi različne razstave izdelkov ročnih del, ki jih pripravijo 
hrastniška društva in ustanove. Naše Sončnice so si tako 2. julija ogledale razstavo 
ročnih del stanovalcev Doma starejših Hrastnik, dan kasneje, 3. julija, pa še razstavo 
Planik - sekcije ročnih del Društva upokojencev Dol pri Hrastniku. Tako stanovalcem 
Doma kot Planikam resnično ne zmanjka idej in nas vsako leto razveseljujejo s 
svojimi izdelki. 
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Sončnice pri ogledu razstave ročnih 
del DI Trbovlje 

 

Pri ogledu razstav ročnih del oskrbovancev Doma starejših Hrastnik ter razstav zasavskih DI in DU 
dobijo članice sekcije ročnih del DI Hrastnik tudi nove ideje za nadaljnje ustvarjanje  

 

Po počitnicah, jeseni pa sledijo 
ogledi novih razstav in novo 
pridobivanje znanj ročnih 
spretnosti. 16. septembra so se 
tako Sončnice udeležile otvoritve 
razstave Marjetic - sekcije ročnih 
del Društva upokojencev 
Hrastnik. Ravno na Martinovo, 
11. novembra, pa so se z 
veseljem odzvale tudi vabilu 
sekcije ročnih del DI Trbovlje na 
otvoritev njihove razstave. 
Z ogledi razstav ročnih del so 
Sončnice zaključile v veselem 
decembru, ko so si 5. decembra, 
ogledale še razstavo ročnih del DI Radeče. Na prav vsaki razstavi opazijo kakšen nov 
izdelek in kakšno zanimivost, ki jo s pridom nato uporabijo tudi pri svojem delu. Tako 
nastajajo novi prtički, svečniki, slike, vizitke, nakit… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ustvarjalne delavnice 
Članice Sekcije ročnih del DI Hrastnik že vrsto let prenašajo svoje bogato znanje in 
spretnosti na hrastniške mlajše rodove. Še posebej aktivno sodelujejo z Osnovno šolo 
narodnega heroja Rajka Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik. 
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Sočnice so učile učence OŠNHR Hrastnik 
izdelovanja cvetja iz krep papirja  

 

Izdelovanje novoletnih voščilnic pod vodstvom Sončnic DI Hrastnik v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik 
je postalo že decembrska tradicija 

 

Pridni za jelo, pridni za delo 

 

Letos so Sončnice obiskale Osnovno šolo narodnega heroja Rajka Hrastnik kar trikrat. 
Najprej so 25. marca organizirale delavnico izdelovanja cvetja iz krep papirja v 
Podružnični šoli Dol. Jana Perpar, Mihaela Deželak, Tilka Kupec in Slavi Grmšek so 
delavnico izvedle kar v šolski jedilnici, saj se jo 
je udeležilo kar 50 četrto in petošolcev. Učenci 
so bili sprva malo zadržani, nato pa jim je šlo 
delo zelo dobro od rok. Naslednji dan, torej 26. 
marca, so naše Sončnice obiskale še razred 
petošolcev Matične osnovne šole v Hrastniku. 
Glede na veliko zanimanje za delavnico, so le-
to ponovile še 29. marca, še za en razred 
petošolcev. Po dve uri ustvarjanja sta vedno 
kar prehitro minili. Vsi pa so bili zadovoljni, 
tako Sončnice, ki so prenašale svoje znanje na 
mlajše rodove, kot tudi učenci, ki so novo 
znanje z veseljem sprejemali. 
Delavnica izdelovanja novoletnih voščilnic v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik v 
veselem decembru je postala že kar tradicionalna. Članice sekcije ročnih del DI 
Hrastnik so prikazale različne načine izdelovanja novoletnih voščilnic številnim mladim 
nadobudnežem in tudi njihovim staršem. Bilo je lepo, 12. decembra so se udeleženci 
delavnice razveselili prav vsake unikatne voščilnice, ki so jo izdelali sami. 

 
Izlet 

Oktobra, natančneje na prelepo sončno soboto, 12. oktobra, 
so se Sončnice s spremljevalci odpravile proti Dolenjski. V 
Orešju, vasici pri Šmarjeških Toplicah, sta jih pričakala 
Alenka s pehtranovo potico in kavico ter Samo, Alenkin mož, 
ki je že pridno sukal kuhalnico v kotličku, kjer je počasi 
brbotal divjačinski golaž. Kuharja ne kaže preveč motiti pri 
njegovem opravilu, zato so se naše Sončnice najprej 
odpravile v Klevevž. Klevevžka Toplica je izvir termalne vode, 
ki pride na dan pod skalo in se potem zbira v majhnem 
bazenu ob soteski potoka Radulja. Voda ima tam vsak dan, 
tudi v najbolj mrzli zimi, najmanj 22 stopinj, zato je vedno 
primerna za kopanje. Tudi tokrat je bilo v bazenčku kar 
precej kopalcev. Vredno ogleda in obiska. 



Društvo invalidov Hrastnik Bilten 2019 

 

 
39 

 

Tudi mladi hrastniški nadebudneži 
 so si ogledali našo razstavo ročnih del 

 

Le nekaj izmed razstavljenih umetnin na Razstavi ročnih del DI Hrastnik 

 

Potem pa nazaj na golaž. Bil je več kot odličen. Torta in kavica po kosilu sta vendarle 
delovali malce uspavalno, zato je gostiteljica Alenka predlagala pohod do približno 
4,5 km oddaljenih Šmarjeških Toplic. Hoja po svežem zraku skozi gozd, kjer so 
Sončnicam namenile pozdrav celo srnice, je dala novih moči. Ogledale so si še ribnik 
z lokvanji, želvicami in drugimi „stanovalci ribnika”.  
Ob prihodu nazaj pa sta Alenka in Samo poskrbela še za pečen kostanj, mladi mošt 
in druge domače dobrote. Ob prijetnem druženju je čas kar prehitro mineval in v 
poznih večernih urah so se Sončnice počasi zapirale oz. odpravile proti domu. Seveda 
polne novih moči, energije in idej za nove delavnice. 

7.2. 3-DNEVNA RAZSTAVA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

Vsako leto se veselimo razstave ročnih del 
DI Hrastnik, na kateri svoje izdelke, ki so 
jih ustvarili v zadnjem letu, predstavijo 
Sončnice - članice sekcije ročnih del DI 
Hrastnik, ostali člani našega društva in tudi 
oskrbovanci Doma starejših Hrastnik. Vsak 
se po svojih močeh resnično potrudi in s 
skupnimi močmi postavimo na ogled 
čudovite izdelke ročnih del.  
Razstavo je 4. marca z uvodnim 
nagovorom otvoril predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar, popestrili pa so jo še člani 
Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik ter sladke dobrote naših Sončnic. 
Razstava je bila na ogled še v torek in sredo, 5. in 6. marca. Razstava je bila znova 
uspešna, vsaj tako so nam sporočali obiskovalci. Sicer pa fotografija pove več kot 
100 besed… 
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Odlična igralska zasedba čudovite predstave 
Lepo je biti muzikant, 2. del 

Ni se nas zbralo veliko, bilo je pa lepo 

8. KULTURNA DEJAVNOST 

Kulturna dejavnost obsega vključevanje invalidov v družbeno življenje preko 
doživljanja kulturno umetniških storitev. Na DI Hrastnik skrbimo za ohranjanje stika 
članov s kulturno dediščino z organizacijo kulturnega dne ter ogledi predstav in 
razstav. Tako ohranjamo vključenost invalidov v družbeno okolje in hkrati 
izboljšujemo njihovo kvaliteto življenja. 

8.1. KULTURNI DAN 

DI Hrastnik že tradicionalno organizira poseben kulturni dan ob slovenskem 
kulturnem prazniku, s katerim se 8. februarja spominjamo našega največjega poeta 
dr. Franceta Prešerna. Zbrali smo se 14. februarja v Knjižnici Antona Sovreta 
Hrastnik, za kulturni program pa so poskrbeli učenci Osnovne šole narodnega heroja 
Rajka Hrastnik: Nikita Ojsteršek nam je čudovito zapela Zdravljico, Lina Golotič nam 
je že kar profesionalno deklamirala Prešernove pesmi, Niko Selič pa nas je 
razveseljeval še z zvoki harmonike. 
Glede na množično članstvo našega društva smo pričakovali večjo udeležbo na 
prireditvi. V organizacijo in izvedbo 
društvenega kulturnega dne je namreč 
vsako leto vloženega precej truda, le-ta 
pa nikakor ni namenjen zgolj veselju 
organizatorjev in izvajalcev, temveč 
predvsem temu, da ob slovenskem 
kulturnem prazniku prenesemo delček 
kulture tudi drugim članom DI Hrastnik, 
občanom občine Hrastnik in ostalim 
Zasavčanom. 

8.2. OGLED GLEDALIŠKIH PREDSTAV 

 
Ogled gledališke predstave na Studencu, 19. julij 2019 

Ljubitelji kulture smo se tudi letos odpravili na ogled predstave v Poletno gledališče 
Studenec. Že lansko leto smo se zabavali ob komični zgodbi, prepleteni s čudovitimi 
melodijami bratov Avsenik, letos pa je sledilo njeno nadaljevanje. Znova smo bili 
prevzeti nad dogodivščinami in igro 
igralcev Kulturnega društva Miran Jarc. Še 
najbolj  pa nas je navdušil Konrad Pižorn - 
Kondi, ki je imel glavno vlogo. Smehu kar 
ni bilo konca in dobri dve uri sta kar 
prehitro minili. 
Z lepimi vtisi smo se podali proti domu, z 
zvenom čudovitih Avsenikovih pesmi v 
naših ušesih. Vsi smo se strinjali: glasba 
bratov Avsenik živela večno! 
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Na naši stojnici sta imeli glavno besedo Nataša in Vida, 
predsednik Rajko pa je bil v oporo  

 

Abonma 
DI Hrastnik je pred štirimi leti nadgradilo svoj program aktivnosti na kulturnem 
področju z nakupom dveh vstopnic za ogled gledaliških predstav v sklopu letnega 
abonmaja Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik. Novost je bila dobro sprejeta in z 
nakupom abonmajskih vstopnic nadaljujemo že peto leto zapored. Zainteresirani 
člani DI Hrastnik si lahko brezplačno izposodijo vstopnici na sedežu društva v času 
uradnih ur. 
Glede na to, da smo tudi v sezoni 2019/20 omejeni z dvema vstopnicama za 
posamezno predstavo, so seveda potrebne predhodne prijave. V primeru večjega 
zanimanja se pri izposoji vstopnic upoštevajo naslednji kriteriji: 
- prednost imajo redni člani DI Hrastnik z odločbo ZPIZ ali ZZZS,  
- vrstni red prijav, 
- število koriščenj abonmajske karte. 
Vabljeni! 
 

8.3. HRASTKOV FESTIVAL 

DI Hrastnik je vsako leto predstavljalo svoje delovanje na Tržnici hrastniških društev, 
organizacij in malih podjetij, ki jo je organizirala Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. 
Letos pa je tržnica društev potekala v sklopu Hrastkovega festivala in tam smo bili 
tudi mi. V športnem parku na Logu se je na vročo soboto, 8. junija, dogajalo marsikaj 
zanimivega za otroke, mladino, starše in družine. 
Zbralo se je tudi približno 15 društev iz Hrastnika in celotnega Zasavja, ki so 
predstavljala svoje aktivnosti, s katerimi vsako leto popestrijo družbeno dogajanje v 
naših krajih. Tako kot vsa 
pretekla leta smo tudi tokrat 
obiskovalcem naše stojnice 
skušali kar najbolje predstaviti 
aktivnosti in pomen DI Hrastnik. 
Na našo stojnico smo postavili 
raznolik razstavni material: 
izdelke ročnih del, letne biltene in 
koledarčke, voščilnice in še in še. 
Mimoidoči so se ustavili na 
krajšem klepetu, nekateri so 
povprašali o samem društvu, 
prav vsi pa so občudovali naše 
razstavljene umetnine. 

8.4. FESTIVAL STEKLA IN ZASAVSKE KULINARIKE FUNŠTERC 

DI Hrastnik s svojimi predstavniki še ni manjkalo na nobenem Funštercu in udeležili 
smo se tudi devetega Festivala stekla in zasavske kulinarike. Udeležba je presegla 
vsa pričakovanja, k temu pa je na soboto, 14. septembra, pripomoglo tudi lepo 
vreme. 
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Prvi violini peke funšterca DI Hrastnik 
Slavi in Cvetka (levo) ter del njunih podpornikov 

 

Izdelki Sončnic so poželi precej pozornosti 
na Miklavževanju na Dolu pri Hrastniku 

 

Na tokratnem Funštercu sta 
našo ekipo, ki se je tudi tokrat 
odločila za peko funštercev in ne 
krumpantočev, odlično zastopali 
Slavi Grmšek in Cvetka Bočko, 
malce pa so pripomogli tudi Vida 
Jokanović, Nataša Markovič, 
Jana Perpar in Blaž Dvornik. 
Pokuševalci so bili nad našo 
jedjo navdušeni, pri glasovanju o 
najboljšem funštercu pa nismo 
bili prav uspešni. Pa nič zato, 
pomembno je, da sodelujemo in 
se družimo. 
Čestitke organizatorjem in vsem 
sodelujočim! 

8.5. MIKLAVŽEVANJE 

Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik, imenovane Sončnice, so se 4. decembra znova 
odzvale povabilu Doma starejših Hrastnik k sodelovanju s svojimi izdelki na 
tradicionalnem Miklavževem bazarju. Tokrat je bil tovrstni bazar organiziran že peto 
leto zapored. Znova so bili na ogled občudovanja vredni izdelki, ki so bili še kako 
primerni tudi za unikatno obdaritev ob 
prihajajočih praznikih. Hvala Andreji Kurbus za 
povabilo, naše Sončnice so z veseljem 
sodelovale s svojimi izdelki pri popestritvi 
večera oskrbovancev Doma starejših Hrastnik. 
Le dan kasneje, torej 5. decembra, pa so se 
Sončnice predstavile s svojimi izdelki še na 
Miklavževanju na Dolu pri Hrastniku. Na ogled 
so postavile vso pestrost svojega ustvarjanja, 
ki jo tvorijo prti, pobarvani kozarci, svečniki, 
vaze, slike, voščilnice, raznovrstni leseni izdelki 
in še in še… 
 

 
 

Pestrost Miklavževega bazarja v Domu starejših Hrastnik 
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PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2020 
 
Februar 04.02. kulturni dan 
 

Marec 02.03. – 04.03. razstava ročnih del 
  07.03. praznovanje dneva žena 
  14.03. zbor članov 
 

April 02.04. organizirano kopanje 
  20.04. – 21.04. kopanje težkih invalidov 
   planinski pohod 
 

Maj 07.05. organizirano kopanje 
  14.05. predavanje dr. Ladislav Golouh 
   planinski pohod 
 

Junij 04.06. organizirano kopanje 
   ekskurzija 
   tržnica društev 
   srečanje invalidov Slovenije 
   planinski pohod 
 

Julij 02.07. organizirano kopanje 
   obisk letnega gledališča Studenec 
   planinski pohod  
 

Avgust 06.08. organizirano kopanje 
   srečanje invalidov Slovenije na Kopah 
   piknik težjih invalidov 
   društveni piknik 
 

September 03.09. organizirano kopanje 
   7-dnevno letovanje 
   festival stekla zasavske kulinarike Funšterc 
   planinski pohod 
 

Oktober 01.10. organizirano kopanje 
   planinski pohod 
 

November 14.11. srečanje ob martinovanju 
 

December 05.12. srečanje ob dnevu invalidov 
 
 
 

REKREACIJA V LETU 2020 
 
Ponedeljek Balinanje, pikado, ročna dela 
Torek Kopanje „hrbteničarjev” v bazenu KRC Hrastnik 
Sreda Telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik, šah 
Četrtek Pikado 
Petek Balinanje 



 

 
 

Izdajatelj: 
DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 
Cesta 1. maja 52, 1430 Hrastnik 
Telefon: (03) 56 43 306 
E-pošta: info@invalidi-hrastnik.si 
Medmrežje: www.invalidi-hrastnik.si 
 
Poročila in fotografije so prispevali: 
Člani DI Hrastnik 
 
Priprava besedil in fotografij za tisk: 
Gregor Erman 
 
Oblikovanje: 
Gregor Erman 
 
Tisk: 
Vinkotisk, Metka Podlogar s.p. 
 
Vezava: 
Vinkotisk, Metka Podlogar s.p. 
 
Naklada: 
200 izvodov 
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