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OB NASTOPU MANDATA 
 

 
Spoštovane članice in člani Društva invalidov Hrastnik! 
 
Društvo invalidov Hrastnik deluje kot humanitarna, neprofitna in 
nevladna organizacija pod okriljem Zveze delovnih invalidov 
Slovenije (ZDIS) od leta 1973. Ob 35-letnici lahko s ponosom trdimo, 
da je društvo s svojo dejavnostjo nedvomno dokazalo smiselnost 
svojega obstoja. Življenje invalidov v hrastniški dolini je vedno bolj 

kakovostno, kar nenazadnje dokazuje tudi listina »Občina po meri invalidov«, ki jo je 
Hrastnik prejel leta 2006. Bili smo med prvimi v državi, ki so prejeli to listino, natančneje peti 
na ozemlju naše Slovenije. Listina »Občina po meri invalidov« je nedvomno potrditev 
uspešnega dela in sodelovanja DI Hrastnik z Občino Hrastnik. 
 
Poleg tega v okviru našega društva deluje od leta 2006 Aktiv invalidov Sinet d.o.o., ki šteje že 
preko 60 zaposlenih invalidov. Na vse to in še marsikaj drugega (predanost članic na 
socialnem področju, ustvarjalnost članic sekcije ročnih del, trud in uspehi naših športnikov 
invalidov…) smo v DI Hrastnik upravičeno ponosni. Vse to smo dosegli skupaj z vami, 
članicami in člani in z dobro vodstveno zasedbo, ki jo je zadnjih 8 let nesebično in z največjo 
odgovornostjo vodil  njen predsednik Zvone Majes. 
 
Tako kot vsako leto, smo tudi letos – leta 2008 – izvedli zbor članov, ki je bil vendarle prav 
poseben, saj smo volili in izvolili novo vodstvo in predsednika DI Hrastnik. Toda bodimo 
odkriti, da, če so izvedene samo kadrovske spremembe, še ne moremo govoriti o prenovi. Za 
to so potrebna pomembna dejanja in samo to naj šteje. Vsi člani pa smo zagotovo najmočnejši 
člen te verige. 
 
Vodstvo se zaveda dosežkov in pridobljenega ugleda DI Hrastnik v hrastniški dolini in v 
širšem prostoru. To nam je v ponos, hkrati pa se tudi zavedamo odgovornosti, ki smo jo 
prevzeli nase. Ne nameravamo spati na osvojenih lovorikah, le-te so nam še večja vzpodbuda 
za naprej. 
 
Pomembno je, da se družimo med seboj, spoznavamo, poslušamo in učimo drug drugega. 
Tako bomo kot prava ekipa opravili veliko koristnega za dobro vseh nas, invalidov in širše 
skupnosti. 
 
      
  Predsednik DI Hrastnik 
   Rajko Žagar 
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BESEDA ŽUPANA 
 
 

Spoštovani! 
 
Vaše društvo je humanitarna organizacija, ki za svoje številčno 
članstvo opravlja pomembne naloge, ki jim  lajšajo njihove 
življenjske tegobe.  Humana skrb za sočloveka, še posebej za 
invalida, mora biti v današnji družbi, ko vsak hiti po svoje in se le 
nerad ozira na druge, še posebej spoštovana in visoko cenjena. Vaša 

skrb za prvo osebno in socialno pomoč, za ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti in 
vključevanje članov v kulturno in družbeno življenje je zelo pomembna, temu pa moramo in 
želimo prisluhniti tudi v lokalni skupnosti. 
 
Zato je vključitev Občine Hrastnik v projekt »Občina po meri invalidov«  predstavljala za 
občino na eni strani zelo velik izziv, na drugi strani pa obvezo, da s sodelovanjem in 
združitvijo vseh potencialov v občini ustvarimo pogoje za boljšo kvaliteto življenja  ne le 
invalidom, temveč tudi vsem občanom.  Skozi realizacijo sprejetega Akcijskega načrta za 
neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2006-2010 nam to korak za 
korakom tudi uspeva. Žal ne gre vse naenkrat, saj se je v preteklosti precej pozabljalo na tako 
pomembne stvari, kot so odprava ovir za invalide ipd., pa vendar sledimo našim ciljem. 
 
Skupaj  smo odpravili že mnoge ovire, ki so bistveno vplivale na neodvisno življenje invalidov. 
Odpravljanje arhitekturnih ovir pa predstavlja le eno od  aktivnosti.  Poudarek je dan tudi  
obveščanju in osveščanju občanov, vključevanju invalidov v procese odločanja, in razvijanju 
podpornega okolja za čimbolj neodvisno življenje invalidov. Ustanovitev Aktiva invalidov 
Društva invalidov Hrastnik v invalidskem podjetju Sinet, d.o.o. Hrastnik štejemo za  
pomembno dejanje, saj omogoča, da so zaposleni invalidi organizirano vključeni v 
sprejemanje odločitev, ki jih neposredno zadevajo.  
 
V letu 2006 prejeta listina »Občina po meri invalidov« nas zavezuje, da z uspešnim delom 
nadaljujemo in realiziramo  akcijski načrt,  ki se preko zelo aktivnega dela Sveta za invalide 
pri Občini Hrastnik dograjuje, realizacija pa tekoče spremlja. Seveda poteka realizacija tega 
načrta preko številnih projektov, ki se vodijo v občini, zato nekateri včasih neupravičeno 
mislijo, da se na ta načrt pozablja, ker tega ne vidijo »na enem mestu«. 
 
Prepričan sem, da bomo z razumevanjem in malce potrpežljivosti, predvsem pa dobrim 
sodelovanjem skupaj dosegli, kar smo si zastavili. 
 
Vsem članom društva se za njihovo požrtvovalno delo iskreno zahvaljujem, prav tako staremu 
vodstvu društva, novemu pa želim uspešno delo. 
 
 
 Župan Občine Hrastnik 
 Miran Jerič 
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BESEDA PREDSEDNIKA SVETA ZA INVALIDE V OBČINI 
HRASTNIK 
 

 
Za nami je tretje leto uresničevanja nalog in aktivnosti, opredeljenih v 
sprejetem Akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini 
Hrastnik za obdobje 2006-2010. Tudi za leto 2008 lahko rečemo, da je 
bilo delo Sveta za invalide pri občini Hrastnik uspešno.  
 
To se odraža v medsebojni koordinaciji in delu ter  pripravi in realizaciji 
terminskih planov dela vseh akterjev, vključenih v realizacijo  projekta 
»Občina po meri invalidov«. Prav tako uspešno povezujemo delo 

invalidskih organizacij z vsemi dejavniki družbenega življenja v občini (šolstvo, kultura, 
šport, sociala, zdravstvo), preko Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik  pa skrbimo za 
računalniško opismenjevanje invalidov.   
 
V občini smo nadaljevali z odpravljanjem ovir, ki bistveno vplivajo na neodvisno življenje 
invalidov. V zvezi s tem je bila nameščena pri stanovanjskem objektu Log 28/c ograja za 
dostop gibalno oviranim osebam v objekt, uredilo se je parkirišče za invalide pri Delavskem 
domu in uredile klančine za prehod preko cestišča na področju Loga in Novega Loga.  
 
Koncem leta pa se je svet odločil, da pripravi temeljito analizo o trenutno zaposlenih 
invalidnih osebah, njihovem položaju ter možnostih zaposlovanja invalidnih oseb v 
gospodarskih družbah in javnih zavodih v občini Hrastnik. Za podatke smo zaprosili družbe 
in zavode. Analiza je v zaključni fazi priprave in bo predstavljena na okrogli mizi. 
 
Kljub temu, da je bilo v teh letih že marsikaj postorjenega pa nas čaka še precej dela in 
prizadevanj. To pa bo mogoče doseči le z nadaljnjim ozaveščanjem in uspešnim sodelovanjem  
vseh dejavnikov v občini. 
 
   

                                                                      Predsednik Sveta za invalide v občini Hrastnik 
                                                                                            Marjan Dolanc 
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1   DELO VODSTVA 
 
 
OBČNI ZBOR 
 
29.2.2008 je bil sklican OBČNI ZBOR DRUŠTVA. Občni zbor je vodilo delovno 
predsedstvo v sestavi: predsednik Martin Mlinar, člana pa Otilija Kupec in Franci Salmič. 
Uvodoma je bil sprejet Poslovnik o delu občnega zbora, nato so bili izvoljeni organi občnega 
zbora. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na zboru navzočih 155 rednih članov – 
invalidov in 26 podpornih članov, kar je zadostovalo za sklepčnost zbora po 26. členu Statuta. 
Glede na 4. in 9. člen Zakona o društvih iz leta 2006 je bilo potrebno uskladiti Statut društva. 
Prisotni so spremembe, ki jih je podal Srečko Klenovšek, soglasno potrdili. 
Po sprejemu sprememb Statuta so podali poročila o delovanju društva v letu 2007 predsednik 
društva Zvone Majes, predsedniki delujočih komisij, poročilo o realizaciji finančnega 
programa in zaključnega računa za leto 2007 ter o delu nadzornega odbora. 
V 6. točki dnevnega reda je bil podan finančno ovrednoten program dela za leto 2008. Sledila 
je razprava, v kateri so sodelovali: župan Miran Jerič, predsednik Sveta za invalide pri občini 
Hrastnik Marjan Dolanc, predsednik ZDIS Drago Novak, predsednik DU Hrastnik Franjo 
Krsnik, direktor Doma starejših Drago Kopušar, Miro Vidic, predsednik DI Litija, Marta 
Leben, predsednica DI Zagorje. Po končani razpravi so navzoči soglasno potrdili tako 
poročila kot zaključni račun ter program dela za leto 2008. 
Dosedanjim članom organov društva je potekel mandat in navzoči so soglasno potrdili 
razrešnico dosedanjim članom. Predsednik kandidacijsko volilne komisije Karli Medved je 
podal predlog novih kandidatov za IO, častno razsodišče, nadzorni odbor. Na predlog 
predsedujočega so bile volitve javne z dvigom rok. Tako so bili izvoljeni: 
 
Izvršni odbor: 
Didka Cigelnjak, Gregor Erman, Bojan Hameršak, Milena Koritnik, Zvone Majes, 
Andrej Mlinar, Martin Mlinar, Jana Perpar, Franc Salmič, Ivan Senegačnik, Vera 
Senegačnik, Rajko Žagar, Avgust Žibert. 
 
Častno razsodišče: 
Predsednik Anton Bratuša, namestnik Ivan Ranzinger 
Članica Marjeta Kolarič, namestnik Dušan Selinšek 
Članica Joži Centrih, namestnik Andrej Povše. 
 
Nadzorni odbor: 
Predsednica: Marija Rupnik 
Članici: Heda Lamovšek in Jerica Laznik. 
 
Za predsednika sta bila dva kandidata, in sicer: Rajko Žagar in Avgust Žibert. Volitve 
predsednika so bile tajne. Izvoljen je bil Rajko Žagar s 103 glasovi. Kandidat Avgust Žibert 
je prejel 52 glasov. 
 
Predsedujoči je podal obrazložitev aktivnega dela Marjana Dolanca v Svetu invalidov in 
povabil predsednika ZDIS-a, da mu podeli LISTINO ČASTNEGA ČLANA DRUŠTVA 
INVALIDOV HRASTNIK. Marjan Dolanc se je zahvalil za prejeto listino in obljubil, da bo 
tudi v bodoče delal za dobrobit invalidov. 
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IZVRŠNI ODBOR 
 
Prva seja izvršnega odbora je bila sklicana 14.3.2008. Na dnevnem redu je bil podan in 
sprejet zapisnik občnega zbora in sklepi tega zbora; izvolitev podpredsednika, tajnika in 
blagajnika, imenovanje komisij in vodje sekcij ter sprejem Pravilnika o materialno finančnem 
poslovanju. 
 
Za podpredsednika društva je bil izvoljen Gregor Erman, za tajnico Majda Rodošek in 
za blagajničarko Minka Rizvič. 
 
V komisijo za šport in rekreacijo so bili izvoljeni          V socialno komisijo so bili izvoljeni: 
-  za  predsednika Zvone Majes             - za predsednico Milena Koritnik     
- za vodjo nordijske hoje Andrej Mlinar                        - za članico Zvonka Zupančič 
- za vodjo pikadistov Toni Bratuša                                 - za člana Avgust Žibert 
- za vodjo sekcije za balinanje Franc Salmič                 - za člana Franc Salmič 
- za vodjo sekcije za ribištvo Karl Medved                    - za člana Bojan Hameršak 
- za vodjo terapevtske telovadbe Vera Senegačnik 
 
V komisijo za ustvarjalne delavnice in kulturo:  V komisijo za stike z javnostjo: 
- za predsednico Minka Rizvič    - za  predsednika Gregor Erman 
- za članico Manja Golec     - za člana Martin Mlinar 
- za članico Jana Perpar     - za članico Irena Kavšek 
 
Izvoljen je bil tudi 7-članski kolegij: 

- predsednik Rajko Žagar 
- podpredsednik in predsednik komisije za stike z javnostjo Gregor Erman 
-    tajnica Majda Rodošek 
- blagajničarka in predsednica komisije za ustvarjalne delavnice in kulturo Minka 

Rizvič 
- predsednik aktiva SINET bo imenovan naknadno 
- predsednik komisije za šport in rekreacijo Zvone Majes 
- predsednica komisije za socialne zadeve Milena Koritnik 

 
Na seji so bili sprejeti še naslednji sklepi: 
Potrjen je bil pravilnik o finančno materialnem poslovanju, blagajniški maksimum, ki 
znaša 430 €, podpisniki za bančne storitve so: Rajko Žagar, Gregor Erman in Marija 
Rizvič, za prejem poštnih pošiljk pa Rajko Žagar in Majda Rodošek, višina izplačil 
stroškov ostaja ista kot v letu 2007, potrjen je bil Poslovnik o delu izvršnega odbora. 
 
Druga seja izvršnega odbora je bila 29.9.2008, na kateri je bila obravnavana izvedba 
proslave ob 35-letnici delovanja društva, poročilo o delu društva do 15.8., pregled porabe 
prihodkov in odhodkov do 15.9. ter izvedba programa dela do konca leta 2008. Sprejeti so 
bili naslednji sklepi: 

- Proslava ob 35-letnici delovanja društva se organizira v kino dvorani 17/11, 
predsednik društva je skupaj s komisijo za ustvarjalne delavnice in kulturo 
zadolžen za pripravo kulturnega programa 

- Srečanje invalidov bo po programu 6.12. 
- Program, sprejet na občnem zboru, je bil v celoti izpolnjen. 
- Nabavi se komplet balinarskih krogel za balinarsko sekcijo 
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- Za novo sprejete člane se s 1.1.2009 obračunava izdana članska izkaznica 1€, za 
izgubljeno prav tako 1€, če pa se ugotovi, da je bila izguba iz malomarnosti, pa se 
obračuna 5€ 

- 9.10. je organizirana ekskurzija v Šaleško dolino, 
- 15.10. pohod v Steklarno, zunanji ogled gradu in njegova zgodovina 
- 17.11. kulturni dan povezan s 35-letnico delovanja društva 
- 6.12. srečanje invalidov 
- Predsednik Rajko Žagar je bil zadolžen, da se skuša dogovoriti z Mercatorjem 

glede odkupa poslovnih prostorov in pridobi predračun. 
- Koledar za vse člane društva ostaja v takšni velikosti in obliki kot doslej, 

predsednik pa je zadolžen, da pridobi najboljšega ponudnika. 
 
Tretja seja IO je bila 25.11.2008, na kateri so člani obravnavali gradivo po naslednjem 
dnevnem redu: 

- Obravnava in potrditev Pravilnika o postopku dodelitve socialno-zdravstvene 
pomoči invalidom 

- Rebalans plana 2008 
- Finančno poročilo do 30.10.2008 
- Program dela za leto 2009 in osnutek finančnega plana 2009 
- Imenovanje inventurne komisije. 

 
 
KOLEGIJ 
 
Prva seja kolegija je bila 2.4.2008. Na seji so se dogovorili o zadolžitvah in izvajanju 
programa aktivnosti za leto 2008. 
Obravnavani sta bili pritožbi na ocenitev in dodelitev koriščenja kapacitet ZDIS-a v Termah 
Čatež.Ugotovljeno je bilo, da je komisija ocenitve kandidatov točkovala pravilno in ni bilo 
ugotovljenih napak. Podpredsednik je prisotne seznanil, da bo na Radio Kum v sredo 9.4. v 
okviru programa »Upokojenci med nami« predstavitev našega društva v živo. 
 
Druga seja kolegija je bila skupaj s poverjeniki 11.6.2008. Na seji je bilo dogovorjeno o 
izvedbi in zadolžitvah društvenega piknika, ki bo 19.7.2008. 
 
Na tretji seji kolegija, ki je bila sklicana 28.6.2008, so bili sprejeti zaključki: 

- Zvone Majes je bil predlagan za priznanje ob praznovanju 40-letnica ZDIS. 
- Potrjena je bila prijava na razpisane ustvarjalne delavnice pri ZDIS. 
- 25.7. bo organiziran ogled kulturne predstave v Studencu. 
- Pri kalkulaciji za aktivnosti društva (izleti, srečanja) naj se upošteva udeležba 

najmanj 45 članov. 
 
Na četrti seji kolegija 25.8.2008 so bile priprave na sejo izvršnega odbora – podana so bila 
poročila o delu društva, pregled prihodkov in odhodkov ter program do konca leta. 
 
Na peti seji kolegija, ki je bila 22.10.2008, je bila razprava in sklepanje o izdelavi letnega 
koledarčka za leto 2009.Izdelan je bil program srečanj in ekskurzij. Rekreacija ostaja ob istih 
dnevih, le ustvarjalne delavnice ne bodo več ob četrtkih, ampak so prestavljene na 
ponedeljek. Komisija za socialne zadeve skupaj s poverjeniki pripravi spiske invalidov za 
obiske, darila se nabavi za vse enako v vrednosti 11,94 € po osebi. 
20.11. ob 8. uri bo ogled Steklarne Hrastnik. 
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Na šesti seji kolegija dne 19.11.2008 so bili člani seznanjeni z novostmi finančnega 
poslovanja in dohodnine, o katerih so bili poučeni blagajniki in predsedniki na izobraževanju, 
ki ga je organizirala ZDIS. Poročala je blagajničarka Minka Rizvič. 
Predsednik je prisotne seznanil, da SINET zaradi težav, ki jih pestijo, ne more izdelati 
koledarčka, zato se je potrebno obrniti na prejšnjega izvajalca. Za spenjanje Biltena pa je pri 
direktorju dobil zagotovilo, da bodo to opravili. 
 
Predsednik društva je sklical tudi 4 seje s poverjeniki, na katerih so bile obravnavane 
aktivnosti v zvezi z organizacijo ekskurzij, kopalnega dne, piknika, srečanj invalidov in se z 
njimi pogovoril o problematiki, ki jo imajo na terenu. Poverjeniki so tudi opozarjali na 
težave, ki jih imajo invalidi doma. 
 
 Tajnica DI Hrastnik: Majda Rodošek 
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2   USTVARJALNE DELAVNICE IN KULTURA 
 
Izvršni odbor Društva invalidov Hrastnik je za bogatenje kulturnega življenja med svojimi 
člani imenoval 3-člansko komisijo, ki bo delovala na tem področju. Za predsednika komisije 
je bila imenovana Minka Rizvič, za člana sta bili imenovani Manja Golec in Janja Perpar. 
Komisija se je takoj sestala in izdelala program kulturnih prireditev, ki so bile tudi 
realizirane: 

- 6. februarja 2008 je bil v sklopu praznovanja kulturnega dne 8. februarja ogled 
lutkovne predstave »Kozlovska sodba«. Lutkovna predstava je bila v hrastniškem 
muzeju. Člani so si lahko ogledali tudi muzejsko zbirko lutk. 
Kljub dobremu obveščanju naših članov, se je ogleda udeležilo samo 18 članov. 

- 25. julija smo si že šestič ogledali kulturne predstave, ki jih organizira poletno 
gledališče Studenec pri Domžalah. Ogledali smo si komedijo »Klopčič«, ki jo je 
režiral Alojz Stražar. Žal pa nam finančna sredstva, kljub sofinanciranju s strani 
ZDIS, ne omogočajo, da bi si to prireditev ogledalo večje število kot 50 (en avtobus) 
članov. 

- Kulturni dan in praznovanje 35-letnice delovanja društva invalidov smo obeležili 
17.11.2008 v Delavskem domu KRC-a Hrastnik. Dramska sekcija KD Svobode Dol 
nas je razveselila s komedijo »Nune.com«, ki jo je uprizorila v čast članom društva ob 
35. obletnici obstoja. 

Sekcija ročnih del pri DI dela že 8. leto. Iz dneva v dan je število članic večje, zato je tudi 
delo lažje, kajti več glav več zna. Da lahko pokažemo svoje izdelke in znanje, organiziramo 
kar nekaj razstav doma in v drugih krajih. 
Članice Društva invalidov Sevnica so nas povabile na ogled razstave ročnih del v Sevnico. 
Razstava je bila 2.2.2008 in si jo je ogledalo osem članic našega društva. Čeprav je bila to 
šele njihova druga razstava ročnih del, je bila vredna ogleda. 
10. marca 2008 smo v počastitev 8. marca organizirale razstavo ročnih del v galeriji 
Delavskega doma. Na razstavi je sodeloval tudi naš dolgoletni član slikar Jože Barachini iz 
Radeč. Razstavo si je ogledalo več kot 180 krajanov in vsak je prejel skromno spominsko 
darilo. Članice je letos razveselil tudi župan hrastniške občine Miran Jerič, ki jih je obdaril z 
zelo lepim darilom. Na otvoritvi razstave je bil organiziran tudi kulturni program, ki ga je 
vodila Manja Golec, popestrila pa ga je vokalno instrumentalna skupina DU Trbovlje pod 
vodstvom Franca Vrtačnika. Na razstavi smo članice pokazale tudi kuharske spretnosti, saj se 
je vsak obiskovalec lahko posladkal z domačim pecivom. 
V času velikonočnih praznikov od 17.3. do 21.3.2008 smo imele razstavo velikonočnih 
izdelkov v knjižnici Antona Sovreta Hrastnik. 
Naše članice sodelujejo tudi z drugimi sorodnimi društvi z nasveti in z ogledi njihovih 
razstav: ogledale smo si razstavo društev invalidov v Sevnici, v Radečah, v Trbovljah in 
društev upokojencev: Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Laško in Trbovlje. 
Moto  naših članic je prenašanje znanj, tradicije in kulture na mlajše, zato sodelujemo z 
Osnovno šolo narodnega heroja Rajka in Vzgojno varstveno ustanovo Hrastnik. Imeli smo 
kar nekaj ustvarjalnih delavnic, kjer so se otroci naučili izdelovati rože iz papirja, vizitke in 
voščilnice. 
18.4.2008 smo razstavljale svoje izdelke tudi na republiški razstavi ZDIS, ki jo vsako drugo 
leto organizirajo v Slovenj Gradcu. Letos je bila ta razstava posvečena 40. obletnici 
delovanja Zveze. Same otvoritve smo se udeležile tudi članice sekcije. Ta razstava je iz leta v 
leto obširnejša in so se naše članice spet lahko kaj novega naučile. 
 

Predsednica komisije za ustvarjalne delavnice in kulturo 
 Minka Rizvič 
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RAZSTAVA ROČNIH DEL SEKCIJE DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 
 
V ponedeljek, 10. marca 2008 smo se zbrali v galeriji Delavskega doma v Hrastniku. Stene in 
mize so krasili čudoviti izdelki pridnih invalidk. Občudovali smo prtičke, pisane rutice, bluze 
in umetne rože, ki so bile tako pristne, da smo jih nekateri dvomljivci potipali, ker nismo 
mogli verjeti, da res niso zrasle v naravi. Občudovanja vreden je bil Vesnin šopek velikih 
zvončkov. Med izdelki naših invalidk so na stenah visele tudi slike Jožeta Barachinija iz 
Radeč, po rodu Dolana. 
Prizadevna voditeljica sekcije ročnih del Minka Rizvič je podala poročilo preteklega leta in 
se za dobro in nesebično delo zahvalila gospodu Zvonetu Majesu, dosedanjemu predsedniku 
društva invalidov. 
Kulturni program je popestrila Vokalno-instrumentalna skupina Društva upokojencev 
Trbovlje pod vodstvom Francija Vrtačnika. Dolgoletne pevke Anka Grahek, Jelka Zmrzlak in 
Silva Avbelj so nas ob spremljavi harmonike razveselile s pesmimi naše mladosti, kot so 
Mandolina, Čolnič, Zemlja pleše in še z nekaterimi drugimi. 
Povabilu na jubilejno razstavo se je odzval tudi naš župan Miran Jerič. Nad izdelki je bil 
zares navdušen, saj je predlagal, da bi »štrikarice«, kot jih po domače imenujemo, predstavile 
svoje izdelke na vsakoletnem kramarskem sejmu na Dolu, kamor sodi bolj domača obrt kot pa 
prodaja tekstila sumljive kvalitete iz uvoza. Čestitke in darila so prinesle predstavnice 
podobnih sekcij iz Trbovelj, Dola, Litije, Zagorja, Laškega, prireditve pa se je udeležil tudi 
direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar. 
Vzdušje je bilo prijetno. Spomnili smo se marčnih praznikov in ugotovili, da si najbolj želimo 
enakopravnih odnosov med spoloma, pogovorov, veselega domačega vzdušja. 
Vsak udeleženec je prejel darilo, ženske blazinice za šivanke, ki jih morajo nesebično posojati 
partnerjem, moški, predstavniki »copatarjev«, pa le en copatek, da se bodo še bolj utrdili v 
prepričanju, da z enim copatkom nimajo kaj početi, tako kot ne brez ljubeče partnerice. 
Prireditev je potekala sproščeno. Gospa Marija Klajn nam je prebrala ganljivo pismo hčeri 
oziroma sinu, ki ga v celoti objavljamo. 
         Manja  Golec 
 
 
 

»Za tiste, ki imajo starše, za tiste, ki ste starši in za vse … 
ki delajo s starši nekoga drugega« 

 
Nekoč boš spoznal, da sem ti navkljub vsem storjenim napakam želel le najboljše in te skušal 
pripraviti na življenjsko pot… 
Sedaj še nisem ostarel, a ko me boš nekoč videl kot takega, bodi potrpežljiv z menoj in me skušaj 
razumeti. 
Če se med jedjo umažem, če se ne morem sam obleči, bodi potrpežljiv, spomni se ur, ki sem jih 
porabil, da sem te tega naučil… 
Če v pogovoru ponavljam iste stvari znova in znova, me ne prekinjaj… Prisluhni mi… Ko si bil 
majhen, sem ti moral isto zgodbo prebrati znova in znova, preden si zaspal… 
Če se ne želim okopati, me ne zasmehuj in zmerjaj, spomni se, kako sem te moral jaz loviti in si 
izmišljati tisoč razlogov, da si šel v kad… 
Če opaziš moje nepoznavanje tehnologije, mi daj potreben čas in me ne glej s posmehljivim 
nasmehom na obrazu… 
Jaz sem tebe naučil veliko stvari: pravilno jesti, se pravilno obleči, soočiti z življenjem. 
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Če bom kdaj v pogovoru kaj pozabil ali izgubil nit pogovora, mi daj potreben čas, da se spet 
spomnim… in če se ne bom mogel, se ne vznemirjaj. Ni mi najpomembnejša stvar najin pogovor, 
ampak to, da sem s teboj in da me poslušaš.... 
In kdaj ne bom želel jesti, me ne sili s hrano… sam najbolj vem, kdaj jo potrebujem in kdaj ne… 
Ko mi moje utrujene noge ne bodo več dovolile hoditi, mi podaj roko, enako kot sem jaz tebi, ko si 
delal prve korake… 
Ne bodi žalosten, jezen ali nebogljen, ko me gledaš ob sebi, bodi ob meni in me skušaj razumeti in 
mi pomagati, kot sem jaz tebi, ko si začel živeti. 
Skušaj razumeti, da se v starosti ne živi, ampak preživlja. 
Če ti bom nekoč rekel, da nočem več živeti, da hočem umreti, ne jezi se…Nekega dne me boš 
razumel. 
Plačal ti bom z nasmehom in neizmerno ljubeznijo, ki sem jo vedno čutil do tebe… 
Bodi mi v oporo, pomagaj mi zaključiti pot z ljubeznijo in potrpežljivostjo… 
           Marija Klajn 
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IGRALNO GOVORILNA URICA 
 
V torek 18.3.2008 smo v našem vrtcu – vrtcu Lučka v skupini Žogic (starejši oddelek, otrok 
starih  5-6 let) gostili članice Društva invalidov Hrastnik. Povabili smo jih na željo otrok in 
staršev, da so nam prikazale izdelovanje cvetja iz »krep« papirja. 
Prisotnih je bilo 15 otrok in njihovih staršev ali starih staršev. Z zanimanjem so spremljali 
prikaz izdelave cvetja. Izdelovali smo zvonč »krokose« in mini vrtnice. 
Ker je bila predstavitev izdelave cvetlic nazorna, so prisotni ustvarjali z velikim interesom in 
zanimanjem. Vsak si je izdelal toliko cvetlic, da je oblikoval najmanj dva šopka. Nekateri so 
bili tako navdušeni, da bi najraje še kar naprej ustvarjali. 
Naslednji dan sem se z otroki pogovarjala o oblikovanju šopkov. Dobila sem nekaj zanimivih 
odgovorov. 
NEŽA: Bilo mi je lepo, ker smo delali zanimive rožice in ker je bila z mano mami. 
TJAŠA: Imela sem se lepo, ker mi je mami pomagala rožice delat. 
GAJ:Imel sem se fajn, ker sem fajne rožice delal in ker jih bom dal mamici. 
JURIJ: Imel sem se super, ker sem delal rožice. Spravil sem jih v dnevno sobo za okras. Babi 
je rekla, da jih je tudi ona delala, ko je bila še mlada. 
 
          Vzgojiteljica : Nuša 
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DELAVNICA ZA IZDELAVO NOVOLETNIH ČESTITK 
 
Dne 18.11.2008 sem organizirala in vodila delavnice za izdelovanje novoletnih čestitk na 
Osnovni šoli Vitka Pavliča Hrastnik. Delavnice so potekale v okviru likovnega pouka. 
Na začetku sem otrokom in učiteljici Heleni pokazala vzorce novoletnih čestitk, nad katerimi 
so bili vsi navdušeni. Z velikim veseljem so se lotili dela in v zelo kratkem času izdelali kar 
zajeten kup čestitk. Te bodo na prireditvi, ki jo bodo organizirali v sklopu novoletnega 
praznovanja, razstavili in prodali. 
Otroci so bili nad delavnicami zelo navdušeni in morala sem jim obljubiti, da bom še prišla in 
jim pomagala pri njihovem ustvarjalnem delu. 
Me članice pa tudi razveseljujemo naše člane z lastnoročno izdelanimi voščilnicami za rojstne 
dneve (nad 70 let) in novoletne voščilnice. 
 
     Članica komisije za ustvarjalne delavnice in kulturo 
                                                                   Jana Perpar 
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3   ŠPORT IN REKREACIJA 
 
 
Člani komisije za šport in rekreacijo so imeli sklic treh sej, in sicer so se na prvi seji sestali 
4.2., na kateri so obravnavali finančni plan za izvedbo programov sekcij. Drugo sejo so imeli 
16.4., na kateri so pregledali koledar programov in sprejeli zadolžitve za izvedbo programa. 
Tretja seja je bila 27..8., na kateri so obravnavali izvedbo športnih tekmovanj za prehodni 
pokal društva, po posameznih sekcijah. 
 
 
ŠAH 
 
16.2.2008 je bilo organizirano v Novem mestu tekmovanje v šahu – posamezno (hitropotezni 
šah). Sodelovalo je 32 šahistov. Naši šahisti so dosegli naslednja mesta: 
Miro Kirič 21.,Alojz Ašič22., Aleksander Jerič 23., Mirko Gračnar 24. in Mustafa Hrstič 27. 
mesto. 
 
Regijsko tekmovanje v šahu ekipo je bilo v Črnomlju 4.10.2008, kjer je sodelovalo 8 ekip. 
Ekipa Društva invalidov Hrastnik je dosegla zadnje mesto med ekipami. 
 
1.12. je bilo zaradi bolezni vodje organiziran z zamudo šahovski turnir v hitropoteznem šahu 
za društveni pokal. Udeležilo se je 13 članov. 

- prvo mesto in prehodni pokal je osvojil Aleksander Jerič, 
- drugo mesto Miro Kirič, 
- tretje pa Mustafa Hrstič. 

Po končanem turnirju so bila podeljena odličja in pokal. Zaključili pa smo ga s prijetnim 
klepetom. 
 
 
BALINANJE 
 
Regijsko tekmovanje v balinanju (moški) je bilo organizirano 31.5. v Trbovljah, kjer je 
sodelovalo 10 ekip. Ekipa DI Hrastnik je dosegla 4. mesto. 
 
Na tekmovanju v balinanju Za Savo pri Logarju je sodelovalo 22 članov in članic. Prvo mesto 
je osvojila ženska ekipa Steklarne Hrastnik, tekmovale so: Joži Centrih, Nadi Godicelj, Vika 
Bajda, Mari Holešek in Hermina Orožen; drugo moška ekipa Podkraj Hrastnik in tretje mesto 
moška ekipa Dol pri Hrastniku, balinali so: Zvone Majes, Ciril Jazbinšek, Rajko Žagar, 
Franci Salmič, Zlatko Bevc, Vinko Godicelj. 
 
 
KEGLJANJE 
 
Regijsko tekmovanje v kegljanju posamezno na 100 lučajev je bilo 12. aprila 2008 v športni 
dvorani Zagorje. Tekmovanja sta se udeležila dva naša člana, in sicer Janez Kotnik in Boris 
Rižnar. 
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RIBOLOV 
 
Regijsko tekmovanje v lovu rib s plovcem posamezno je bilo organizirano 8.5., naši ribiči so 
dosegli: v B skupini 1. mesto Edi Pufler, 2. mesto Robert Sticher; v C sektorju 1. mesto Karli 
Medved, vsi trije so se uvrstili tudi na državno prvenstvo, ki je bilo v Radečah. Udeležilo se ga 
je 30 tekmovalcev,  naši člani pa so se dobro odrezali in zasedli: Edi Pufler 3. mesto, Karli 
Medved 7. in Robert Sticher 8.mesto. 
 
Na ribiškem tekmovanju v lovu s plovcem na Savi v Hrastniku posamezno je sodelovalo 12 
članov. Prvo mesto in prehodni pokal je prvič osvojil Robert Sticher, drugo mesto Alojz Selan 
in tretje mesto Slobodan Mladenovič. 
 
 
PIKADO 
 
28. marca so se na troboju srečali člani sekcije pikada z DI Radeče in Rimskih Toplic. 
Udeležila se ga je tako moška kot ženska ekipa. Oboji so zasedli prvo mesto in prehodni 
pokal. 
 
Regijsko tekmovanje v pikadu ekipno je bilo organizirano 13.9. v Brežicah. Sodelovalo je 12 
ekip moških in 12 ekip ženskih. Tudi člani našega društva so se ga udeležili: moška in ženska 
ekipa. Ženska ekipa je osvojila prvo mesto in se tako uvrstila na državno prvenstvo, moška pa 
tretje mesto in jim zato letos ni uspela uvrstitev na državno prvenstvo. 
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Državnega prvenstva se je tako udeležila ženska ekipa, ki so jo sestavljale: Slavi Dvornik, 
Majda Rodošek, Smilja Bratuša, Greti Uldrijan in Majda Korbar. Tekmovanje je potekalo v 
Logatcu 11.10.2008. Naša dekleta so izmed 10 ekip osvojila 5.-6. mesto. Povedati moram, da 
to ni slaba uvrstitev. Iskrene čestitke dekletom, ki nas vsako leto presenetijo z lepimi uspehi. 
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V MESECU SEPTEMBRU JE DI HRASTNIK ORGANIZIRALO ŠPORTNE IGRE 
ZA PREHODNI POKAL 
 
Tekmovanja v pikadu – Porto pub se je udeležilo 20 članov. Prvo mesto ženske je osvojila 
prvič Majda Korbar, drugo mesto Smilja Bratuša in tretje mesto Greti Uldrijan. Pri moških je 
osvojil pokal že tretjič Toni Bratuša, drugo mesto Iztok Vavtar in tretje Tomo Uldrijan. 
 
Vsi udeleženci tekmovanja za prehodni pokal so prejeli za prva tri mesta medalje, zmagovalci 
prvega mesta pa tudi prehodne pokale. 
 
Vsem športnikom želim tudi v bodoče obilo športne sreče in obilo športnih užitkov. 
 
 

Predsednik komisije za šport in rekreacijo: 
 Zvone Majes 
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4   ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE ZADEVE 
TER IZOBRAŽEVANJE 

 
 
Komisija za zdravstvene in socialne zadeve pri DI Hrastnik v sestavi: predsednica Milena 
Koritnik, člani Antonija Zupančič, Franci Salmič, Bojan Hameršak in Avgust Žibert se je v 
letu 2008 sestala trikrat. Na prvi seji je obravnavala prispele vloge za koriščenje kapacitet, ki 
smo jih prejeli od ZDIS-a. Na drugi seji je obravnavala spremembe oziroma dopolnitve k 
pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči invalidom. Na tretjem pa se je posvetila 
obravnavi posebnih socialnih programov za leto 2009, ki jih organizira Zveza in društvo. 
Obravnavala je tudi razpis koriščenja kapacitet za leto 2009 in le-te razpisala. 
Članici komisije za zdravstvene in socialne zadeve Antonija Zupančič in Milena Koritnik sta 
19. marca pred materinskim praznikom (25. marec) s svojim obiskom v Domu starejših  
Hrastnik razveselili 6 naših članic. Pridružila se jima je tudi socialna delavka v domu ga. 
Jasna Rižnar Kosem, za kar se ji lepo zahvaljujeta. Z žalostjo sta ugotovili, da so nekatere 
članice zdravstveno zelo opešale, zato sta jim zaželele hitrega okrevanja. 
Obiska ob dnevu žena so bile deležne tudi bolne članice, ki se praznovanja niso mogle 
udeležiti. Te so obiskali člani komisije in poverjeniki. Z njimi so pokramljali in jim prinesli 
skromno darilo. Obiska je bilo deležnih  38 članic. 
 Prav tako so člani komisije s poverjeniki obiskali težje invalide in invalidke po srečanju 
Dneva invalidov 3. decembra Tega obiska s primernim darilom so bili deležni invalidi, ki se 
zaradi svojega zdravstvenega stanja niso mogli udeležiti srečanja. Žal je število teh, ki so 
potrebni takih obiskov iz leta v leto večje. Letos je njihova številka znašala že 11 invalidov. 
Med letom so bili obiskov deležni tudi bolni člani tako na domu kakor tudi v bolnišnici. Tudi 
te so obiskali člani komisije. 
 
Koliko je vreden tak obisk, pove tudi naslednji prispevek članice, ki nam ga je poslala. 

 
Predsednica komisije za zdravstvene in socialne zadeve 

 Milena Koritnik 
 
 
 
 
»Spoštovani! 
Pred novim letom ste me spet razveselili. Pa ne le zaradi darila, ki je zares uporabno in lahko 
tistemu, ki ga je izbral, samo čestitam, ampak predvsem zato, ker ste nam, starim invalidom, spet 
pokazali, da v tej družbi nismo pozabljeni in odrinjeni na rob.  
Pri svojih dobrih petinosemdesetih ne hodim na izlete. To bi bilo preveč naporno. Vsakič pa se z 
veseljem odzovem povabilu na kopanje v Zdravilišče Laško. 
Ko bova s hčerko ob toplih dneh sedeli na vrtu, si bova nesli kavico s seboj. Takrat bom pomislila 
na Vas in si rekla: »Tole je pa od društva. Le kako so se spomnili na tako praktično darilo?« 
V prihajajočem letu želim vsem veliko smeha, prijetnih druženj in predvsem zdravja! 
S toplo mislijo! 

Valerija Dragar«. 
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Terapevtska telovadba poteka že od septembra 2001. V letošnji sezoni se nam je spet 
pridružila fizioterapevtka Jadranka Škorjanc, ki je bila zaradi operacije nekaj časa odsotna. 
Letošnjo sezono smo zaključile v bazenu v Zdravilišču Laško. Po plavanju in vodeni telovadbi 
smo se še nekaj časa družile ob klepetu. Telovadbo rade obiskujemo zaradi telovadbe same, ki 
je koristna za naše zdravje, in pa zaradi druženja. 
 
      Vodja terapevtska telovadbe Vera Senegačnik 
 
 
V društvu smo organizirali dvema invalidoma nakup negovalne postelje ter eni invalidki 
pomoč pri urejanju kopalnice, prilagojene za njene potrebe. Sredstva za to je prispevala naša 
ZDIS, manjkajoča sredstva pa Občina Hrastnik, pri drugi postelji pa tudi Sožitje Hrastnik. 
Vsem hvala za pomoč. 
 
 
JAVNA ZAHVALA 

 

Rad bi se zahvalil vsem, ki so svojim doprinosom pripomogli, da je tudi v moje življenje pokukal 
nov žarek upanja. 
Poimensko naj navedem le nekaj tistih, ki so bili odločilni v teh trenutkih, to je seveda g. Majes, 
g. Klenovšek, g. župan Jerič in g. Gole. 
Zahvala se nanaša na pomoč pri postavitvi ograje, s pomočjo katere se lažje in varneje gibljem. 
 
Lep pozdrav! 
        Bogdan Peruci 
 
 
KOPANJE TEŽKIH INVALIDOV 
 
V času od 14. aprila do 7. maja 2008 je društvo kot že več let organiziralo kopanje težkih 
invalidov v Zdravilišču Laško. Prvič smo tovrstno aktivnost organizirali leta 2004 z 
namenom, da našim članom, ki so gibljivi le s pomočjo invalidskih pripomočkov (bergle, 
hodalica, voziček…) ali pa so posebej socialno ogroženi, omogočimo brezplačno kopanje in 
rekreacijo v termalni vodi. Društvo je pripravilo to akcijo v okviru svojega socialnega 
programa. Takšna rekreacija je za težke invalide izjemno dobrodošla in pomembna 
sprememba v življenju. Udeleženci iz preteklih let so bili zelo zadovoljni, zato tovrstno 
aktivnost letos izvajamo že peto leto zapored. 
3-urna vodna rekreacija praviloma poteka v več skupinah po 8 članov. DIH financira 
kopanje, organiziran prevoz in zadnji dan toplo malico, medtem ko zaradi omejenih finančnih 
virov društva spremljevalci invalidov krijejo stroške kopanja sami. Prav tako si vsi, tako 
invalidi kot spremljevalci, krijejo stroške malice prvi in drugi dan kopanja. 
Letos smo organizirali 4 skupine težje gibljivih, ki so se udeležili 3-dnevnega brezplačnega 
kopanja v Zdravilišču Laško. (termini 14.-16. april, 21.-23. april, 28.-30. april in 5.-7. maj). 
Vseh 32 udeležencev je bilo zelo zadovoljnih z organizacijo in izvedbo 3-dnevnega kopanja, s 
prevozom in malico. Bili so veseli ne samo kopanja, temveč tudi druženja. 
Člani društva se moramo zavedati, da je brezplačno 3-dnevno kopanje namenjeno res le 
tistim članom, ki se gibajo s pomočjo invalidskih pripomočkov, žal pa ne tisti, ki se tudi težje 
gibajo, a niso upravičeni do invalidskih pripomočkov. Čeprav vemo, da je kriterij o socialni 
ogroženosti upravičencev kopanja danes nedvomno potreben spremembe, pa invalidska 
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društva nimamo nikakršne zakonske osnove za pregled ustreznih dokumentov, ki bi izkazovali 
socialno stanje naših članov. Torej je dejansko nemogoče ugotoviti, kateri član je upravičen 
do brezplačnega kopanja zaradi svojega gmotnega stanja in kdo ne. 
 

Zapisala Minka Rizvič, udeleženka 3-dnevne rekreacije v Zdravilišču Laško 
 

 
 
 
PRISPEVKA UDELEŽENK 
 
Društvo invalidov Hrastnik že vrsto let organizira kopanje v Zdravilišču Laško. Tudi letos so 
poskrbeli za prevoz težjih invalidov. Razdeljeni smo bili v štiri skupine. 
Moja skupina je bila tretja po vrstnem redu. Zelo pohvalno je za naše društvo, da tako dobro 
poskrbijo, da imamo lahko spremstvo. Tako smo invalidi, med katere spadam tudi jaz, še posebej 
hvaležni za takšno organiziranost. 
Po tridnevnem kopanju v zdravilišču smo se med seboj pogovarjali in ugotovili, da smo si nabrali 
veliko pozitivne energije in na sploh boljšega počutja. 
Pohvaliti moram našega šoferja – Srečka Majcna, ki je lepo poskrbel za varen vstop in izstop v 
svoj kombi. Omeniti moram tudi to, da smo imeli po kopanju organizirano toplo malico v gostišču 
Marjetka v Rimskih Toplicah. Nam je precej pomenilo, saj smo ob prihodu domov lahko počivali, 
kar nam je dobro delo. 
V upanju, da bo takšno organiziranje v društvu še naprej, bomo invalidi zelo hvaležni. 
V imenu tretje skupine, ki smo imeli kopanje 28., 29. in 30. aprila 2008, se organizatorjem iz srca 
zahvaljujemo. In prav lepo pozdravljeni. 
        Udeleženka Jožica Roglič  
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Silva Legvart  se najlepše zahvaljujem Društvu invalidov Hrastnik in organizacijskemu odboru za 
3-dnevno kopanje v Zdravilišču Laško. Kopanja sem se udeležila v terminu 14.-16. aprila, torej v 
drugi skupini težkih invalidov, ki jim je bilo omogočeno brezplačno kopanje. Rada bi povedala, da 
sta nam bila šofer in gospa Kupec res naklonjena. Naš šofer je bil zelo vljuden in nam je bil vedno 
pripravljen pomagati pri vstopanju oz. izstopanju iz kombija, gospa Kupec pa nam je po potrebi 
povsod priskočila na pomoč in nasploh skrbela, da je bilo vse v najlepšem redu. Hvala ji za vsako 
minuto dobre volje. Skupaj smo bili kot eno, še posebej zgovorni pa smo bili v gostišču Marjetka v 
Rimskih Toplicah, kjer smo se vsak dan po kopanju še okrepčali z malico. Še najbolj pa mi bo v 
spominu ostal zadnji dan kopanja, ko nas je po malici gospa Kupec povabila še na svoj dom in nas 
pogostila s kavico in kozarčkom rujnega. Tako smo res veselo in zadovoljno zaključili naše 3-
dnevno kopanje. 
Še enkrat najlepša hvala vsem za vse. Le tako vodite naše društvo še naprej! 
Naj sonce in zadovoljstvo vsak dan svetita vam vsem, naj smeh in zdravje ves čas v očeh 

žarita. 

Z lepimi pozdravi 
Silva Legvart 

 
 
 
DELAVNICE IN USPOSABLJANJA 
 
Poleg prej predstavljenih dejavnosti (kopalni dan, srečanje invalidov Slovenije na Boču), je 
ZDIS organizirala tudi delavnice in izobraževanja. V letu 2008 so nam bile dodeljene 
delavnice v Radencih (Obrezovanje drevja, Opletanje steklenic) in Izoli (Izdelovanje pisanic, 
Izdelovanje punčk iz cunj), katerih pa se žal lahko udeleži le po en član našega društva. 
Udeležili smo se tudi naslednjih izobraževalnih usposabljanj: Delovni invalidi za 
spodbujanje osebnostne rasti obdelovanja invalidnosti, Usposabljanje za aktivno življenje in 
delo, Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov. 
 
 
 
PRISPEVKI UDELEŽENCEV DELAVNIC 
 
ZDIS je organizirala od 19.2. do 24.2. delavnico Izdelovanja pisanic v Izoli. S pomočjo mentorice 
ge. Marte smo spoznale barvanje pisanic z akrilnimi barvami, izdelavo artičoke, opletanje in 
okrasitev z vrvjo in barvanje oziroma risanje z voščenkami. Bile smo neutrudne. Pod  spretnimi 
rokami mentorice in tudi našimi rokami so nastajali zanimivi unikati pisanic. Dnevi druženja in 
učenja so kar prehitro minili. 
       Udeleženka delavnice Viktorija Matekelj 
 
 
29.2. je ZDIS v Izoli organizirala petdnevno delavnico Izdelava punčk iz cunj. Imele smo se 
čudovito. Čeprav smo imele dovolj dela z izdelavo punčk, smo se tudi med seboj spoznavale in 
družile. Mentorica Marinka iz Pirana je bila super, saj nas je zelo veliko naučila. Svoje znanje o 
izdelavi punčk sem prenesla na moje kolegice v sekciji ročnih del. 
 
       Udeleženka delavnice Marjetka Kolarič 
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Od 15.3. do 20.3. smo imeli v Radencih delavnico Obrezovanja sadnega drevja in trte. V skupini 
nas je bilo osem. Delavnice sem se udeležil prvič in lahko rečem, da sem imel pred odhodom kar 
nekaj treme, a je ta popustila, ko sem spoznal, da sem v res dobri družbi. Najprej smo si ogledali 
Radence, nato pa smo v ponedeljek pričeli z delom. 
Bilo je čudovito in poučno in se zahvaljujem mentorju in vsem, ki so mi to omogočili. 
 
       Udeleženec delavnice Anton Levačič 
 
 
POROČILA Z USPOSABLJANJ 
 
7.6.2008 je bilo v Rogaški Slatini organizirano izobraževanje invalidov s tematiko  »Delovni 
invalidi za spodbujanje osebnostne rasti obdelovanja invalidnosti«. Udeležila sta se ga dva 
invalida iz invalidskega podjetja Sinet. 
 
12. in 13. septembra je bilo v Čatežu organizirano usposabljanje za aktivno življenje in delo. 
Usposabljanja sta se udeležila Rajko Žagar in Gregor Erman. 
 
 
Udeleženci, skupaj nas je bilo 86, smo sodelovali na različnih predavanjih in delavnicah. Prav vsi 
smo se udeležili naslednjih predavanj: 
• ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) so nam predavali direktor sektorja 

ZPIZ Boris Gačnik ter njegovi sodelavci Polona Čižman-Žagar, mag. Dejan Premik in dr. Života 
Lovrenov 

• Zgodovina ZDIS  ter aktivnosti ob 40-letnici delovanja Zveze (predaval nam je predsednik 
ZDIS Drago Novak) 

• Ali smo motivirani za lastno zdravje? (kot je že v navadi pri bolj psiholoških temah nam je 
tudi tokrat izvrstno predavala Marija Strojin, univ. dipl. psihologinja) 

Poleg tega smo se udeleženci razdelili tudi v 4 skupine za lažjo izvedbo naslednjih delavnic: 
• Invalidnost in spolnost, 
• Kakšne nove oblike zaposlovanja invalidov potrebujemo?, 
• Moje zdravje in moja zaposljivost, 
• Program zaposlovanja za reinteagracijo delovnih invalidov na trgu delovne sile. 
Vsak izmed udeležencev je lahko sodeloval le v eni skupini in tako sem se sam odločil za »delo« v 
1. delavnici, torej v delavnici z naslovom »Invalidi in spolnost«, ki sta jo vodila priznana 
psihologinja Marija Strojin in Drago Kolar. 
Udeleženci delavnice »Invalidi in spolnost« res nismo razpravljali o težavah pri spolnem odnosu, 
temveč o kakovostnem ljubezenskem razmerju in tako spoznali pravo vlogo in mesto spolnosti v 
takšnem odnosu. Dobili smo več nasvetov in spoznali kar nekaj življenjskih resnic. Najbolj sem si 
zapomnil naslednji dve: 
• »bolj ko nekoga vežeš, manj ga imaš« in 
• »če ljubiš, boš jokal«. 
Ta delavnica je bila torej »zadetek v polno« in upam, da so tudi ostale več kot zadovoljile svoje 
udeležence. Na ostalih predavanjih, kjer smo sodelovali vsi udeleženci skupaj, pa smo se lahko res 
podrobno seznanili z delovanjem dveh za nas pomembnih institucij – ZPIS in ZDIS ter o pomenu 
resnične motivacije za naše celostno zdravje. 
 
       Udeleženec usposabljanja Gregor Erman 
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28. in 29.11.2008 je bilo organizirano izobraževanje z naslovom »Usposabljanje za aktivno 
sodelovanje in neodvisno življenje invalidov« v Rogaški Slatini. Izobraževanja sta se 
udeležila predsednik Rajko Žagar in blagajničarka Minka Rizvič. 
 
 
 
 
REHABILITACIJSKI PROGRAM 
 
V rehabilitacijskem programu 25. – 21.11.08 v Radenci sta bila udeležena dva naša invalida 
Toni in Smilja Bratuša. V ta program se vključujejo brezposelni in zaposleni invalidi. S 
programom sta bila zadovoljna in njuna ugotovitev je, da bi bilo na takšnem nivoju dobro 
organizirati predavanja tudi v društvih, kjer bi se s problematiko, pravicah, težavah in 
dolžnostih seznanilo več invalidov. 
 
 
 
 
OHRANJEVANJE ZDRAVJA V OBJEKTIH ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV 
SLOVENIJE 
 
V programu ohranjevanje zdravja v objektih ZDIS smo v letošnjem letu imeli 13 terminov, in 
sicer v Izoli, Čatežu, Radencih in Rogaški Slatini. Za te programe je veliko zanimanje, žal pa 
nam je dodeljeno premajhno število terminov, da bi lahko zadostili vsem zainteresiranim. 
 
V času od 14.4. do 24.4. sem počitnikovala v hišici zdravja v Radencih. Z mano so bili še 4 invalidi. 
Moram pohvaliti, da je v Radencih resnično lepo. Naša počitniška hiša je oddaljena okoli 800 m od 
kopališča v hotelu Radin. Pot se da prehoditi peš, lahko pa se pripeljete do kopališča z 
avtomobilom. Hiša ima pritlične prostore in prostore v I. nadstropju. Je zelo lepo urejena, za kar 
imata zasluge oskrbnik Mirko Damjan in njegova žena, ki vestno pregledata, če je vsak stanovalec 
zapustil prostore čiste in urejene. Na razpolago je tudi kuhinja, tako, da smo si sami pripravljali 
hrano po svoji želji in okusu. 
V ceno koriščenja je upoštevana tudi karta za vstop v bazen (za 3 ure ali celi dan). 
Moram priznati, da smo se resnično odpočili, naužili čistega zraka, vsak dan smo se kopali. 
Žal pa je našemu društvu ta apartma (ali v pritličju ali v I. nadstropju) na razpolago samo enkrat 
na leto. To pa je za nas premalo, saj bi kar nekaj članov rado letovalo v lepih Radencih. 
 
       Udeleženka Minka Rizvič 
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IN MEMORIAM 
 
Saj ni rečeno, da te ni, 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
Povsod te čutimo mi vsi, 
Saj ni rečeno, da te ni – med nami si. 
 
Sredi preteklega leta 2008 je naše društvo izgubila dva zelo aktivna člana. V svoj beli in 
hladni objem ju je vzela kruta in neizprosna smrt. 
 
Jože LACA – dolgoletni član – je bil požrtvovalen poverjenik, društveni praporščak, redni 
obiskovalec treningov in udeleženec tekmovanj v pikadu. 
 
Janez KIRBIŠ – Jano – mentor spletne strani DI Hrastnik (www.invalidi-hrastnik.si) je s 
svojim računalniškim znanjem pomagal oživiti našo spletno stran in nam tako omogočil 
predstavitev društva na internetu. Hkrati pa je našim članom, ki se ukvarjajo s to sodobno 
komunikacijo, svetoval in jih vzpodbujal. 
 
Pogrešali ju bomo. Obema hvala za vse. 
 
       Člani Društva invalidov Hrastnik 
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5   STIKI Z JAVNOSTJO 
 
 
Leto 2008 je bilo za DI Hrastnik volilno leto in tako je prišlo v društvu do določenih 
kadrovskih in posledično tudi vsebinskih sprememb. Ena takšnih je odločenost komisije za 
stike z javnostjo, da povečamo prepoznavnost našega društva z rednim in sprotnim 
seznanjanjem javnosti o aktivnostih DI Hrastnik. Hrastniški invalidi tako obveščamo javnost 
o naših aktivnostih preko: 
• Radia Kum, 
• Časopisa Zasavc in 
• svetovnega spleta oz. interneta (www.invalidi-hrastnik. si) 
Kmalu po prvi seji izvršnega odbora DI Hrastnik (14.3.), na kateri je bila konstituirana tudi 
komisija za stike z javnostjo, smo podrobneje predstavili naše društvo preko radia Kum 
Trbovlje. Tako smo že 9. aprila v priljubljeni oddaji »Upokojenci med nami« javnosti »v živo« 
posredovali: 
• osnovne podatke DI Hrastnik (ustanovitev, lokacija društvenih prostorov, uradne ure, 

kontakti …) 
• ugodnosti članstva, 
• glavne sklepe letošnjega zbora članov (sprememba vodstva), 
• aktivnosti novoizvoljenega vodstva (sklic izvršnega odbora, sklic kolegija) in 
• program srečanj in izletov ter rekreacije v letu 2008 
Prav gotovo bi lahko posebej izpostavili še kakšno aktivnost DI Hrastnik, toda glede na 
pozitivne odzive poslušalcev sklepamo, da smo razpoložljivi čas (20 minut) očitno dobro 
izkoristili. Z voditeljico oddaje, go. Marjo Kužnik, smo spoznali, da obstaja precejšen 
obojestranski interes tudi za nadaljnje sodelovanje med DI Hrastnik in oddajo »Upokojenci 
med nami«, ki smo ga v nadaljevanju tudi dobro uresničevali v praksi. Tako smo tekom leta 
večkrat obveščali javnost o naših aktivnostih preko radijskega medija, bodisi »v živo«, bodisi 
preko obvestil in poročil v oddaji »Upokojenci med nami« oz. po spremembi programske 
sheme Radia Kum Trbovlje v oddaji »Srebrni val« (kopanje težkih invalidov, kopalni dan v 
termah Snovik, piknik, ogled gledališke predstave v Poletnem gledališču Studenec, planinski 
izlet, pohod »Spoznavajmo Hrastnik«, ogled Steklarne Hrastnik itd.). Posebno pozornost smo 
posvetili 35-letnici našega društva, ko smo 4.11. zopet »v živo« predstavili zgodovino in 
aktualne aktivnosti DI Hrastnik. Hkrati smo povabili vse naše članice in člane, Hrastničanke 
in Hrastničane ter Zasavke in Zasavce naj se pridružijo obeležiti te obletnice z brezplačnim 
ogledom gledališke komedije »Nune.com«. 
Oktobra smo vzpostavili stik z zasavskim 14-dnevnikom Zasavc. Tako obveščamo naše članice 
in člane, pa tudi širšo javnost, o aktivnostih DI Hrastnik tudi preko osrednjega zasavskega 
tiskanega medija, za kar se še posebej zahvaljujemo ge. Fanči Moljk – sodelavki časopisa 
Zasavc, ki dokončno poskrbi za objavo našega prispevka. Naš prvi prispevek v Zasavcu je 
bilo poročilo o pohodu »Spoznavajmo Hrastnik«, nato pa smo poročali še o 35-letnici našega 
društva in delavnici izdelovanja novoletnih voščilnic. Za poročanje v tiskanem mediju je zelo 
pomembno, da besedilo spremlja tudi kakšna fotografija. Seveda si želimo kar najbolje 
sodelovati tudi z Zasavcem, zato bomo ob besedilu skušali vedno poslati tudi kakšno 
fotografijo. Prav zaradi tega vas, draga članice in člani, pozivamo, da na različnih 
aktivnostih uporabljate tudi svoje fotoaparate in nam ob svojem poročilu posredujete tudi 
fotografijo. Tako bodo vsi dogodki še bolj barvito ovekovečeni, sodelovanje s časopisom 
Zasavc pa še bolj zanimivo za vse nas. 
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Že ob konstituiranju Komisije za stike z javnostjo v novi sestavi smo si zadali posebno nalogo 
in željo: oživiti spletno stran DI Hrastnik. Pri prvih korakih tega projekta nam je nesebično 
pomagal »oče spletne strani www.invalidi-hrastnik.si«, naš član, Janez Kirbiš – Jano. Učil, 
svetoval in vzpodbujal nas je na vsakem koraku, 7. junija pa je njegova napredujoča bolezen 
dokončno zmagala. Jano nas je res zapustil, a njegova ideja o e-DI Hrastnik živi naprej. Na 
nadaljnji poti nam pomaga Simon Medvešek. Skupaj s Simonom smo uresničili sen z začetka 
leta 2008, kajti DI Hrastnik se ažurno predstavlja tudi na svetovnem spletu. Naša domača 
spletna stran www.invalidi-hrastnik.si vsebuje vse aktualne informacije o DI Hrastnik in 
njegovih aktivnostih. Zdaj smo odprti za vsakega 24 ur na dan, 365 dni v letu! Poleg tega se 
naša spletna stran še vedno razvija, saj bi jo radi dopolnili še s fotografijami številnih 
aktivnosti DI Hrastnik. To pa je naš nadaljnji cilj za leto 2009… 
Komisija za stike z javnostjo v novi sestavi se je leta 2008 sešla 3-krat (15.10, 28.10, 11.11.). 
Sestanki so bili v največji meri namenjeni vsebini, pripravi in izdelavi Biltena 2008. Ne samo 
sestanki, tudi precej ur prostovoljnega dela je vloženih v bilten, ki je zdaj v vaših rokah. 
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se DI Hrastnik vedno bolj posveča stikom z javnostjo (Radio 
Kum Trbovlje, časopis Zasavc, spletna stran www.invalidi-hrastnik.si), za še večjo prisotnost 
in bolj kakovostno predstavitev našega društva v medijih pa bo več  kot dobrodošlo večje 
sodelovanje vseh članic in članov društva. Želimo si, da bi pogosteje prejeli poročila članov 
društva o aktivnostih, ki so se jih udeležili, po možnosti pa naj bodo besedila obogatena tudi s 
kakšno fotografijo. Seveda je pomembna tudi ažurnosti poročil, ki nam jih boste posredovali, 
kajti javnost moramo sproti obveščati o naših aktivnostih. Nesmiselno bi bilo npr. obveščati 
javnost o praznovanju mednarodnega dneva žena (8. marec) v DI Hrastnik proti koncu 
meseca, kaj šele v naslednjem mesecu… Se strinjate? 
 
Verjemite, le s skupnimi močmi nam bo uspelo še povečati prepoznavnost DI Hrastnik! 
 
 

      Predsednik komisije za stike z javnostjo 
 Gregor Erman 
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6   EKSKURZIJE IN SREČANJA 
 
 
DAN ŽENA 
 
Društvo invalidov Hrastnik že kar nekaj let organizira praznovanje dneva žena. Tudi letos niso 
pozabili na svoje članice. Pod vodstvom starega predsednika Zvoneta Majesa in novega 
predsednika Rajka Žagarja je bilo praznovanje dneva žena organizirano v Laškem v petek 7. 
marca. Zanimanje zanj je bilo veliko, saj se jih je prijavilo kar 106. Dva avtobusa sta bila 
premajhna, dodatno je bilo potrebno naročiti še kombi, da so se lahko vse prijavljenke udeležile 
praznovanja. 
Gostilna Bezgovšek iz Laškega je poskrbela za izvrstno hrano, za zabavo pa sta poskrbela DUO 
SMA iz Hrastnika. Štefka Kladnik je organizirala maškarado, pa Zvone Majes je obdaril vsako 
članico, ki je sodelovala na tekmovanjih. Ker se je gospod Zvone letos poslovil od predsedniškega 
stolčka, so se mu članice oddolžile s skromnim darilom. 
Spomin na praznovanje dneva žena nam bo ostal še dolgo v lepem spominu, tako naj bo tudi v 
prihodnjem letu. 
 
        Udeleženka: Minka Rizvič 
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KOPALNI DAN 
 
15. maja je bil s sofinanciranjem ZDIS organiziran kopalni dan. 40 članov se je z avtobusom 
odpeljalo do Arboretuma Volčji potok, od tu naprej v terme Snovik. Tu so se naužili termalne 
vode in masaž. Polni energije so se vračali proti domu, saj so v mislih s seboj nesli tudi 
nepozabne podobe zasneženih Kamniških Alp in zeleno barvo Kamniške Bistrice. 
 
       Organizatorka in vodja  kopalnega dne 
 Minka Rizvič 
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SREČANJE INVALIDOV SLOVENIJE NA BOČU 
 
14.6.2008 se je 50 članov DI Hrastnik udeležilo 31. srečanja invalidov Slovenije na Boču, ki 
ga je organiziralo DI Posotelje. Srečanje je bilo združeno s praznovanjem 40-letnice 
delovanja Zveze delovnih invalidov Slovenije. 
Ob prihodu je za dobrodošlico igrala godba na pihala Steklarne Rogaška. Po uvodni maši na 
prostem pred Planinskim domom je sledil pozdravni nagovor predsednika DI Zgornje 
Posotelje Anđelka Bendlja. Za njim je srečanje pozdravil župan Rogaške Slatine in poslanec 
mag. dr. Branko Kidrič in župan občine Kozje Milan Kocman. Slavnostni govornik je bil mag. 
Cveto Uršič, direktor direktorata RS za invalide. Srečanja so se udeležili tudi poslanec mag. 
dr. Franc Žnidaršič, podpredsednica ZDIS-a Zdenka Ornik in sekretarka ZDIS-a Tanja 
Hočevar. 
Sledil je zabavni program. Ob živi glasbi so nastopili učenci gimnazije Rogaška ter folklorne 
skupine. Sledile so tudi tradicionalne športne igre, ki jih prirejajo vsako leto ter bogati 
srečelov, ki ga imenujejo »Maček v žaklju«. 
Na srečanju je DI Posotelje društvom, ki se vsako leto udeležujejo  njihovega srečanja za 
sodelovanje podelilo priznanja. Med temi društvi je tudi naše društvo. 
Organizacijo srečanja in vodenje naših članov sta prevzela Zvone Majes in sedanji 
predsednik društva Rajko Žagar. Srečanja smo se udeležili tudi s pomočjo financiranja s 
strani ZDIS. 
 
        Vodja srečanja Zvone Majes 
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PIKNIK 
 
V soboto 19. julija 2008 smo se člani društva zbrali na tradicionalnem pikniku v Gorah. 
Organiziran je bil prevoz, poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo, pa tudi glasba je dvignila 
vsakega člana in ga pripeljala na plesišče. Piknika se je udeležilo 98 naših članov. Med njimi 
je bilo kar nekaj športnikov. Pomirili so se med seboj v metanju obročev, v pikadu in 
balinanju. Najboljši so bili nagrajeni, nekateri pa so se vrnili domov tudi s pokalom. 
 
 
 
 
PLANINSKI IZLET 
 
Na predlog Minke Rizvič naj bi se planinski izlet v mesecu avgustu prenesel v redni program 
društva (že nekaj let je bil to izredni program, ki so se ga lahko udeležili tudi nečlani). Zato je 
letos organizirala planinski izlet v Kamniško – Savinjske Alpe. Izveden je bil 8.8.2008. 
Udeležilo se ga je 70 članov. Ogledali so si Logarsko dolino preko multivizije, ker jim vreme 
ni dopuščalo drugače. Tudi Potočko zijalko so si lahko ogledali samo preko multivizije, kajti 
naši člani bi te naporne poti ne zmogli. Člani so bili s tem ogledom zelo zadovoljni, kajti kar 
nekaj jih je bilo, ki še niso videli Logarske doline. Pot jih je vodila preko pobočja pod Olševo, 
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po glavni cesti na Pavličevo sedlo (kjer so prečkali nekoč znani mejni prehod) in se ustavili 
na Gornjem Jezerskem. Tu so se posladkali s priznanimi kremnimi rezinami. Nato so se 
peljali mimo Kamnika do Trojan, kjer so se založili še z znameniti krofi za domov. 
 
 
 
 
SPOZNAVANJE HRASTNIKA IN OGLED STEKLARNE HRASTNIK 
 
Tudi Društvo invalidov Hrastnik se je spomnilo svetovnega dneva hoje 15.10. Zato je bil 
organiziran sprehod po Hrastniku. Ogledali smo si vilo De Seppi, oziroma po domače 
Steklarski grad. Žal pa si te vile nismo mogli ogledati znotraj, ker propada in je za 
obiskovalce zaprta. Po ogledu zunanjega dela gradu smo bili povabljeni v steklarski godbeni 
dom, kjer smo bili postreženi s čajem in kavo. Pogledi naših 11 članov so se ozirali proti 
Steklarni. Porodila se je želja, da bi si ogledali notranji del Steklarne. Tako je predsednik 
društva 20.11.2008 organiziral ogled starega dela Steklarne. Za ogled Steklarne pa je bilo 
kar več zanimanj. Ogleda se je udeležilo več kot 70 članov. Prisotni so bili zelo veseli in 
srečni, saj jih je večina služila svoj kruh v Steklarni Hrastnik. Nekateri člani so predlagali, da 
bi si drugo leto ogledali novo Steklarno. 
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OGLED SADJARSKE RAZSTAVE 
 
Člani DI Hrastnik smo se z veseljem odzvali vabilu Sadjarskega društva Hrastnik, ki je 
organiziralo sadjarsko razstavo v sodelovanju s Čebelarskim društvom Hrastnik., z Društvom 
kmečkih žena Hrastnik in Osnovno šolo NH Rajka Hrastnik v sredo, 15. oktobra ob 18. uri v 
športni dvorani na Dolu pri Hrastniku. Vsi prisotni, med njimi tudi deset članov našega društva, 
smo bili navdušeni nad pestrim kulturnim programom, v katerem sta sodelovala glasbenika Monika 
in Luka Rožej, ženski pevski zbor z Dola ter recitatorka Minka Orožen. Z zanimanjem smo si 
ogledali razstavljene stare in najnovejše vrste jabolk ter različne vrste zdravilnega meda 
hrastniških in dolskih čebelarjev ter  občudovali pekovske dobrote Društva kmečkih žena in 
deklet Hrastnika. Za plodno delo Sadjarskega društva gre velika zasluga predvsem njeni večletni 
predsednici Ivanki Rožej. 
                                                                                                   Irena Kavšek 
                  
                              
    
MARTINOVANJE 
 
Tudi na veselo martinovanje nismo pozabili. To veselo rajanje je sproščeno druženje članov 
društva. Iz leta v leto zbiramo nove lokacije in kraje, kjer bi naši člani spoznali njihovo 
tradicionalno praznovanje tega praznika. 7.11.2008 ob 17. uri se je zbralo 81 članov na 
tržnici. Pot nas je vodila do kmečkega turizma v Račje selo na Dolenjskem. Med potjo smo si 
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ogledali grad Bogenšperg in se ustavili v pražarni kave v Trebnjem. Na kmečkem turizmu smo 
bili seznanjeni z zgodovino tega praznika, kako in zakaj je nastalo praznovanje Sv. Martina. 
Preizkušali smo mošt, ki smo ga prekrstili v vino. Razlike nismo opazili. Ob dobri glasbi in 
hrani je žal kar prehitro minil čas. 
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PRAZNOVANJE 35-LETNICE DELOVANJA DI HRASTNIK 
 
Praznovanje 35-letnice DI Hrastnik smo obeležili 17.11.2008 v Delavskem domu Kulturno 
rekreacijskega centra Hrastnik. Bil sem resnično presenečen nad odzivom naših članov, kajti 
praznovanja se je udeležilo preko 100 invalidov, da ne omenim še vseh ostalih prisotnih. 
V pozdravnem nagovoru sem na kratko preletel zgodovino DI Hrastnik vse do današnjih dni ter 
poudaril, da se je trud vseh članov in pristojnih služb nedvomno izplačal, kar dokazuje tudi listina 
»Občina po meri invalidov«,ki jo je podelila ZDIS občini Hrastnik in tudi DI Hrastnik leta 2006. 
V nadaljevanju sem poudaril, da je prejeta Listina res velika nagrada za opravljeno delo,hkrati pa 
tudi obveza in vzpodbuda za nadaljnje delo. Veseli me, da se glas invalidov v hrastniški dolini 
vedno bolj sliši. Tudi to je dodatna vzpodbuda za vse nas, da nam bo še naprej glavna prioriteta 
skrb za invalida in sočloveka. 
Na koncu govora sem vse navzoče še pozval, da se skupaj poveselimo ob gledališki predstavi – 
komedije Nune.com dramske sekcije Kulturnega društva Svobode Dol, ki je bila njihovo darilo 
vsem invalidom in podpornim članom ob 35-letnici obstoja DI Hrastnik. 
Ob tej priložnosti namenjam iskreno zahvalo igralcem dramske sekcije za odigrano komedijo ter 
ge. Deželak za vzpodbudne besede in dobre želje, namenjene vsem invalidom. 
 
Vsem članicam in članom DI Hrastnik pa želim še naprej veliko zadovoljstva in vse dobro. 
 
       Predsednik DI Hrastnik: Rajko Žagar 
 
 
 
 
SVETOVNI DAN INVALIDOV 
 
Leto je naokoli in z njim se je zgodilo tudi novo srečanje naših članic in članov ob svetovnem 
dnevu invalidov v poslovni zgradbi KRC-a Hrastnik. Svetovni dan invalidov je 3. decembra, mi pa 
smo se srečali že tradicionalno prvo soboto v decembru, tokrat 6. decembra. 
Kot predsednik DI Hrastnik sem najprej pozdravil kar 190 prisotnih članic in članov našega 
društva, kakor tudi vse povabljene goste. Na kratko sem predstavil pomen svetovnega dne 
invalidov, ki ga je leta 1992 razglasila Organizacija združenih narodov (OZN). Prav tako sem 
poudaril vložek in trud Slovenije ob sprejemu posebne Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je 
naša država tudi med prvimi sprejela. Vsem prisotnim sem zaželel še vesele božične praznike in 
polno uspeha v letu 2009, da se vsem izpolnijo vse skrite želje. Mojim željam se je pridružil tudi 
naš župan Miran Jerič. 
Vsem prisotnim smo popestrili večer z lutkovno predstavo »Koliko je ura?«, ki so jo odigrali 
učenke in učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik pod mentorstvom ge. Erman in ge. 
Pasičnjak. Za tako lepo pripravljeno in odigrano igro se vsem skupaj zahvaljujemo.  
Po pričakovanju smo se tudi malo podprli in odgnali žejo, za kar je poskrbela lastnica restavracije 
»Milena« in njeni zaposleni. Želodčki so bili polni in zato je bilo potrebno tudi zaplesati na 
prijetno glasbo, za katero je poskrbel družinski duo »2sma«. 
Seveda ni manjkalo medsebojnega druženja in kramljanja vse do 22. ure, ko se je srečanje 
invalidov tudi uradno zaključilo. 
 
       Predsednik DI Hrastnik: Rajko Žagar 
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DI Hrastnik si želi iz leta v leto organizirati več aktivnosti, da bi se naši člani čim večkrat 
srečali, da bi jim še bolj popestrili življenje. Tako smo letos organizirali (izven programa – 
poskusno): 
• obiranje češenj na Vipavskem, 
• vinska trgatev na Vipavskem, 
• ogled vinske kleti na domu vinske kraljice Slovenija pri Ptuju ter 
• silvestrovanje na Studencu pri Sevnici. 
V kolikor bi člani društva bili zainteresirani, bi se morda v naslednjih letih tudi te 
dejavnosti vnesle v redni letni program društva. 
 

Predsednica komisije za ustvarjalne delavnice in kulturo 
 Minka Rizvič 

 
 
 
 
 
 
OBIRANJE ČEŠENJ NA VIPAVSKEM 
 
Naša Minka Rizvič ne bi bila Minka, če ne bi vedno »pogruntala« kaj novega in tudi to pot je bilo 
tako. Gremo po češnje. Pri nas so še zelene, doli na Primorskem pa že zrele. V naših trgovinah so 
zelo drage, doli pa se dobijo za neprimerno nižjo ceno, če pa si jih sam nabereš, pa še ceneje. Tu 
je prednost še to, da z njimi lahko po svoji želji polniš tudi svoj želodec. 
V torek zjutraj nas je pobrala v avtobus prijazna voznica in odpeljali smo se proti Primorski. 
Okrog 11. ure smo prispeli v kraljestvo češenj in pršuta. 
Posedli smo za mizo in željno posegli, seveda, najprej po pršutu. Na mizi pa se znašle še mnoge 
druge dobrote,razna peciva in celo metina potica je bila tu. To pa so napekle naše »šivankarice« 
same in prinesle s seboj. Bilo je res vsega več kot dovolj. 
Ker nas je malo strašilo vreme, pripravljalo se je za dež, smo kar hitro navalili na češnje. Joj, 
koliko jih je bilo in še kako so bile dobre. Pozneje se je res ulila manjša ploha, vendar češnje so že 
bile nabrane.  
Sedaj smo se vrnili za še vedno polne mize in muzikant je raztegnil svoj meh. Ker so bile z nami 
tudi tri Trboveljčanke, so nam tudi one s svojim petjem popestrile izlet. Pele so večinoma nam 
znane pesmi in tako smo peli vsi skupaj. 
Res lep in prijeten izlet na Vipavsko. 
 
Minka, hvala ti za ta prečudoviti izlet, pa še naprej poštudiraj kaj lepega. 
 
       Udeleženka izleta : Marija Klajn 
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OGLED VINSKE KLETI NA DOMU VINSKE KRALJICE SLOVENIJA PRI PTUJU 
 

 
 

 



Letni bilten DI Hrastnik – letnik 2008 
 

 40/42 

SILVESTROVANJE NA STUDENCU PRI SEVNICI 
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PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2009 
 
 
Februar 9.2. kulturni dan 
 27.2. zbor članov 
 
Marec 3- 5.3. razstava ustvarjalnih delavnic 
 6.3. praznovanje dneva žena 
 
April datum naknadno 3-dnevno kopanje težkih invalidov 
 
Maj 21.5. kopalni dan 
 
Junij okrog 15.6. srečanje invalidov Slovenije na Boču 
 
Julij 11.7. društveni piknik 

24.7.  obisk gledališča 
 
Avgust 6.8. planinski izlet 
 
September datum naknadno športna tekmovanja za prehodni pokal DI Hrastnik 
 datum naknadno športno tekmovanje z DI Zasavsko-Posavske regije 
 
Oktober 15.10. dan hoje 
 24.10. ekskurzija 
 
November 6.11. martinovanje 
 
December 5.12. srečanje ob svetovnem dnevu invalidov 
 
 
 
 
 
REKREACIJA 
 
 
Ponedeljek šah, balinanje, pikado, nordijska hoja, ročna dela 
 
Torek kopanje v bazenu KRC Hrastnik 
 
Sreda telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik, balinanje 
 
Četrtek pikado 
 
Petek balinanje 
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OB KONCU PRVEGA LETA MANDATA 
 
 
Leto dni je minilo odkar ste mi članice in člani DI Hrastnik zaupali 4-letni mandat 
predsednika društva. Danes ugotavljam, da je bilo to leto res zahtevno in naporno, a hkrati 
tudi lepo in uspešno. Verjemite mi, zelo zahtevno, odgovorno in tudi naporno je voditi najbolj 
številčno društvo v hrastniški dolini. Skupaj nas je več kot 700. Bilo je kar nekaj vzponov in 
padcev, toda vzponi nas niso zapeljali na pota samovšečnosti, padci pa tudi ne v brezup. Učili 
smo se, učili in vztrajali po najboljših močeh. 
 
Vem, vsem nikdar ne moremo ugoditi, trudili pa smo se, da bi večini in tako generalno vsaj 
malce izboljšali življenje invalidov v našem Hrastniku, »Občini po meri invalidov«. Menim, 
da smo bili pri svojem delu uspešni in da se je ves trud tudi vidno poplačal. Leta 2008 smo 
namreč uspešno izpeljali več aktivnosti DI Hrastnik kot kdajkoli prej, v letu 2009 pa želimo 
vse skupaj še nadgraditi in izboljšati. 
 
Uspešnega leta 2008 in smelo zastavljenih načrtov za prihodnost seveda ne bi bilo brez 
sodelovanja lokalne skupnosti ter aktivnosti vodstva in posameznih članov našega društva. 
Najprej se za vso podporo in pomoč pri povečevanju prepoznavnosti in vloge DI Hrastnik v 
naši dolini zahvaljujem županu občine Hrastnik, g. Miranu Jeriču, in predsedniku Sveta za 
invalide v občini Hrastnik, g. Marjanu Dolancu. Z njuno dovzetnostjo za invalidsko 
problematiko lahko nedvomno optimistično zremo v prihodnost. 
 
Seveda pa je prihodnost najbolj odvisna od nas samih in naše delavnosti, zato se ob koncu 
prvega leta zaupanega mandata še posebej zahvaljujem prizadevnim poverjenicam,  
predsednicam in predsednikom komisij DI Hrastnik ter »motorju« našega društva – 
blagajničarki in tajnici. Vsem se iskreno zahvaljujem za ves trud, vložen v dobrobit invalidk in 
invalidov. Vaš trud je neprecenljiv. Tako kot uspehi naših športnic in športnikov, ki 
promovirajo DI Hrastnik tudi na državni ravni! 
 
Hvala, ker DI Hrastnik stojite ob strani! 
 
 
 Predsednik DI Hrastnik 
 Rajko Žagar 
 


