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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 
 
 

Spoštovane članice, cenjeni člani Društva invalidov Hrastnik! 
 
Leto 2009 je za nami in z veseljem ugotavljam, da je bilo to uspešno leto 
za Društvo invalidov Hrastnik (DI Hrastnik). Zato najprej zahvala 
vodstvu društva, predsednikom in članom posameznih komisij, vodjem in 
članom sekcij, poverjenikom in vsem članom, ki ste se udeleževali naših 
številnih aktivnosti in podpirali naše delo. DI Hrastnik namreč ni, ne sme 
in ne more biti le vodstvo društva niti predsednik društva ali kateri koli 

drug posameznik oz. skupina. DI Hrastnik je celota vseh njegovih članic in članov. Skupaj 
smo realizirali ves zastavljen program srečanj in ekskurzij ter ohranili različne oblike 
rekreacije. Poleg tega smo tudi v tem letu s pomočjo sredstev posebne socialne pomoči Zveze 
delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) olajšali življenje nekaterim našim najbolj prizadetim 
članom. Vse to z namenom, da bi kar najbolj pripomogli k dvigu kakovosti življenja 
slehernega invalida v naši občini. Prav zato si bom še naprej tudi osebno prizadeval ohraniti 
vse bolj ali manj težko pridobljene in uveljavljene aktivnosti DI Hrastnik ter jih morda še 
nadgraditi. 
 
Tako je preteklo leto DI Hrastnik kot prvo društvo invalidov v Sloveniji organiziralo 
prijateljske športne igre invalidov na regijski ravni. Športne igre v pikadu, balinanju in 
ribolovu so v sproščenem vzdušju povezale preko 120 športnikov DI Litija, DI Zagorje ob 
Savi, DI Radeče in DI Hrastnik. Zbrati tolikšno število udeležencev na prvem tovrstnem 
tekmovanju je res lep uspeh našega društva, toda hkrati tudi velik organizacijski zalogaj. 
Prav zaradi tega se za izkazano podporo pri oranju nove ledine zahvaljujem županu občine 
Hrastnik Miranu Jeriču, direktorju podjetja CEROZ d.o.o. Viliju Petriču in samostojnemu 
podjetniku Kajič Jože s.p. 
 
Tudi za leto 2010 smo pripravili nekaj novih aktivnosti (mesečno organizirano kopanje v 
slovenskih zdraviliščih, mesečni planinski pohodi) in če bodo padle na plodna tla, jih bomo 
prav gotovo vključili v programe srečanj in ekskurzij v prihodnjih letih. 
 
Število aktivnosti in tudi članstva DI Hrastnik raste iz leta v leto. Kvantiteta torej ni 
vprašljiva, kaj pa kvaliteta? Organizatorji posameznih srečanj in ekskurzij se nedvomno 
trudimo po svojih najboljših močeh, seveda pa je nemogoče ustreči prav vsem okusom. Prav 
gotovo se izmed vseh udeležencev vedno najde kdo, ki mu kaj ne ustreza. In s tem ni nič 
narobe. Vsakdo, ki ima kakšno konstruktivno pripombo na katero koli naše srečanje, naj svoje 
mnenje pove naravnost vodji srečanja ali pa poda svojo kritiko na sedež društva, bodisi v 
pisni ali ustni obliki. Konstruktivni kritiki bomo vedno prisluhnili, zahrbtno ogovarjanje pa ni 
naš način dela in bojazljive čenče so “mlatenje prazne slame”. Resnici na ljubo, zahrbtnega 
ogovarjanja ni veliko, praviloma pa se vedno najde kakšna izjema. Vsem tem izjemam 
polagam na srce, naj vendarle zberejo nekaj poguma in nam v obraz povedo naše nenamerne 
napake. Vsi se namreč trudimo po najboljših močeh in odkrita komunikacije je vedno dober 
pristop za razrešitev nesoglasij. Ne glede na vse pa vendarle z veseljem spoznavam, da je 
velika večina vedno zadovoljna z organizacijo in izvedbo naših aktivnosti, kar nedvomno kaže 
na to, da gre naše društvo naprej po pravi poti. 
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Drage članice in dragi člani, verjemite mi, da sem najbolj zadovoljen, ko vas vidim 
nasmejane in srečne na katerem izmed naših srečanj. To je največja zahvala za ves vložen 
trud in glavna vzpodbuda za nadaljnje delo. To je tisto, kar nas združuje. 
  
 Predsednik DI Hrastnik 
 Rajko Žagar 
 
 
 
 
 
BESEDA ŽUPANA OBČINE HRASTNIK 
 
 

Spoštovani! 
 
Spoštovanje dostojanstva in individualne avtonomije,  polno in 
učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo vseh, predvsem pa 
spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidnosti kot dela človeške 
različnosti predstavljajo temelj Konvencije o pravicah invalidov, 
sprejete v Združenih narodih.  

 
Uresničevanje teh načel je tudi za  občino Hrastnik izjemno pomembno in predstavlja zanjo 
ne le izziv, ampak zavezo, da skozi realizacijo sprejetega Akcijskega načrta za neodvisno 
življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2006-2010 naredimo vse, da bomo ta načela 
tudi udejanjili. Tako se akcijski načrt preko aktivnega dela Sveta za invalide pri Občini 
Hrastnik sprotno dograjuje, njegovo udejanjanje pa tekoče spremlja. Seveda realizacija tega 
načrta poteka preko številnih projektov, ki se vodijo v občini, tako v okviru proračunskih 
investicij, kot tudi drugih subjektov v občini. 
   
Za nami je že četrto leto uresničevanja tega načrta, realizacija aktivnosti pa kaže, da smo bili 
skupaj pri tem uspešni, saj nam je v veliki meri uspelo združiti potenciale s ciljem, da 
ustvarimo pogoje za boljšo kvaliteto življenja  ne le invalidom, temveč vsem občanom. 
 
Tej zavezi bomo ostali zvesti tudi v letu, ki prihaja, zato verjamem, da bomo projekt Občina 
po meri invalidov skupaj v celoti uresničili. 
 
Vsem članom društva se za požrtvovalno delo iskreno zahvaljujem z željo po uspešnem 
sodelovanju tudi v bodoče. 
 
 
 Župan Občine Hrastnik 
 Miran Jerič 
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BESEDA PREDSEDNIKA SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI 
HRASTNIK 
 
 

V mesecu februarju bo minilo štiri leta, odkar je občinski svet ustanovil 
Svet za invalide občine Hrastnik. V njega so bili imenovani: Martin 
Mlinar, Jelka Markovič Grahek, Ljudmila Deželak, Ivo Maurovič, Zvone 
Majes, Majda Rodošek, Sandi Simončič, Mirjana Kellner, Anton Hočevar 
(nadomestil Jože Gole) in Marjan Dolanc. Strokovne naloge za svet 
opravlja Ljubo Zalezina. 
 
Z delom Sveta za invalide si je ustanovitelj želel zagotoviti redno 

spremljanje in seznanjenje s problematiko invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami v 
naši občini. Tako se je lahko aktivneje vključil v razreševanje njihovih problemov. 
Najpomembnejša naloga, s katero je zadolžil Svet za invalide, je bilo vodenje projekta 
»Občina po meri invalidov« in ga hkrati obvezal, da mu o poteku dela poroča najmanj enkrat 
letno. Z resnim in strokovnim pristopom smo se lotili dela, izdelali temeljito analizo o 
položaju invalidov v občini Hrastnik glede na standarde OZN. Na podlagi te analize je bil 
izdelan akcijski program za obdobje 2006 – 2010. 
 
Sam začetek našega skupnega dela in dober program, v katerega je bilo vključeno veliko 
število ustanov in društev v občini, posebno DI Hrastnik, je prepričal Zvezo delovnih 
invalidov Slovenije, da nam je 5. decembra 2006 podelila listino »Občina po meri invalidov«. 
Postali smo peta občina v Sloveniji, ki je prejela priznanje. To je bil šele začetek našega dela. 
Skozi vso petletno obdobje smo si prizadevali z usklajevanjem in povezovanjem ter različnimi 
aktivnostmi izboljševati položaj invalidnih oseb. Za vsako leto izdelan in realiziran akcijski 
načrt, v katerem so natančno opredeljene posamezne naloge in njihovi nosilci, so zajemale 
potrebe in želje invalidov ter možnosti, kako jih konkretno reševati. Izvajali smo jih na 
področjih zagotavljanja zdravstvenega varstva, odpravljanju arhitektonskih ovir, 
vključevanja v delo, šport, kulturo, preživljanje prostega časa, obveščanja in osveščanja 
občanov o tej problematiki…V začetku leta 2009 smo izdelali in izvedli anketo o stanju 
zaposlenih invalidnih oseb v gospodarskih družbah in javnih zavodih v občini Hrastnik. V letu 
2010 jo bomo dopolnili z novejšimi podatki in pripravili primerjalno analizo. 
 
V letu 2010 se izteka petletno obdobje programa »Občina po meri invalidov«. Vsi tisti, ki smo 
v njem aktivno sodelovali, smo ponosni na opravljeno delo. Mnenja smo, da se je odnos do 
invalidnih oseb spremenil na bolje, saj so bile odpravljene številne ovire in prepoznavnost 
humanitarnih društev se je uveljavilo v prostoru. Občinskemu svetu bomo skupno z Društvom 
invalidov in drugimi predlagali, da na osnovi nove analize stanja na tem področju, izdelamo 
akcijski načrt za leto 2010 – 2015.  Prepričani smo, da bo naša pobuda sprejeta. S tem bodo 
dane možnosti, da nadgrajujemo začeto delo v korist vseh invalidov naše občine, tako da ne 
bodo nikoli odrinjeni na obrobje kot »nevidni državljani«. 
  
 
 Predsednik Sveta za invalide pri Občini Hrastnik 
 Marjan Dolanc 
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1   DELO VODSTVA 
 
 
V letu 2007 je bilo izvoljeno vodstvo društva, in sicer 13-članski Izvršni odbor, 3-članski 
nadzorni odbor ter 3-člansko častno razsodišče  z namestniki. Izvršni odbor si je  za pomoč 
pri delu izvolil 7-članski kolegij, 8-člansko komisijo za šport in rekreacijo, 3-člansko komisijo 
ustvarjalne delavnice in kulturo, 5-člansko komisijo za socialne zadeve in ne nazadnje 3-
člansko komisijo za stike z javnostjo. Vsi dobro delajo, saj so imeli več sestankov, in sicer: 
Izvršni odbor se je sestal 4 krat, kolegij je imel tudi 4 samostojne seje, s poverjeniki pa še 7 
sej, sestal se je tudi Nadzorni odbor. Naš predsednik se udeležuje tudi sestankov koordinacije 
Zasavje – Posavje, na katerem je običajno prisoten še en član kolegija. Vsa ta poročila so 
lahko člani, ki »srfajo« po internetu zasledili na naši spletni strani oziroma si jih preberejo v 
prostorih društva ob uradnih urah.  
 
V sami sestavi izvršnega odbora smo v letošnjem letu izvedli spremembo. Član Andrej Mlinar 
je zaprosil za razrešitev iz zdravstvenih razlogov, kar so mu člani ugodili. Ker je IO še vedno 
v 2/3 večini, ni potrebno dodatnih volitev.  
Spremembo smo izvršili tudi v Komisiji za šport in rekreacijo, ker se je Miro Kirič preselil iz 
Hrastnika, smo ga zamenjali z Ivanom Rotarjem kot vodjo šahovske sekcije in kot člana KŠR. 
 
Poverjenikov, ki delajo na terenu imamo v društvu 6. Posamezniki delajo na naslednjih 
terenih: 

- Štefka Kladnik, njen teren je del Loga (27,28, 28 ABCDE), Veličkova cesta, Novi Log, 
Prapretno; 

- Breda Dular, obvešča člane na Logu (spodnji del), Novem domu, Taborniški poti 
(tako imenovani Frtici), v Naselju Aleša Kaple, delu Trga Franca Kozarja, Cesti 
padlih borcev; 

- Marjetka Kolarič, deluje  v Čečah, Bobnu, Cesti Adama Dušaka, Ulici prvih borcev, 
Ulici 3. julija, del Trga Franca Kozarja, Studence; 

- Teren Ditke Cigelnjak zajema Podkraj, Šavno peč, Krnice, Za Savo, Cesto 1. maja do 
podjetja TKI, Cesta Hermana Debelaka; 

- Teren dela Otilije Kupec obsega Marno, Na Selah, Brezno, Belovo; 
- Đurinič Miro v sodelovanju z ženo Anito obvladuje teren osrednjega Dola, Grčo, 
Čerdenc, Turje, Gore, Kopitnik, Kovk, Pod Javorjem, Brnico. 

- Naš predsednik društva Rajko Žagar pa je še vedno povezava me Aktivom Sinet in 
društvom. 

Na sestankih velikokrat naši poverjeniki potožijo zaradi obtožb posameznikov, češ da dobijo 
za svoje delo plačilo in so jih dolžni ob vsaki organizirani aktivnosti obveščati. Poudarim 
naj, da so to prostovoljci, ki delajo brez plačila. Vsi člani dobijo letni koledarček, na 
katerem so zapisane aktivnosti, letos so prejeli tudi posebno obvestilo, kjer so bila zapisana 
navodila, da se v aktivnosti, ki jim ustrezajo, lahko prijavijo najmanj en mesec pred 
organizacijo na sedež društva, mi pa bomo o tem obvestili posameznega poverjenika, ki bo 
obiskal zainteresiranega člana. Zavedati se moramo, da pri 100 ali več članih, poverjenik 
ne more vsakega posebej obiskati in priklicati na telefon, saj bo plačal stroške telefona za 
društvo, ki pa mu ne pokriva teh stroškov.  Zatorej natočimo si čistega vina, bodimo strpni 
drug do drugega in naše delo bo še kvalitetnejše. 
 
 Tajnica DI Hrastnik 
 Majda Rodošek 
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2   USTVARJALNE DELAVNICE IN KULTURA 
 
 
Komisijo za ustvarjalne delavnice in kulturo pri Društvu invalidov Hrastnik sestavljajo tri 
članice: predsednica Minka Rizvič in dve članici Jana Perpar in Manja Golec. Komisija  se je 
sestala takoj po imenovanju in pričela z delom. 
Na področju ustvarjalnih delavnic je zelo aktivna sekcija ročnih del našega društva, ki se je v 
letu 2009 preimenovala v Plave orlice. Sestavljajo jo članice različnih starosti in se sestajajo 
enkrat tedensko, kjer ob prijetnem druženju skrbijo za ohranjevanje tradicije ročni del.  
Članice vezejo, pletejo, kvačkajo in izdelujejo  dekorativne izdelke  (rože, nakit, barvanje na 
steklo in svilo, čestitke itd.) Skratka, skrbijo za ohranjevanje kulturne dediščine in vse to  
znanje prenašajo na mlajše rodove. 
Beseda kultura je širokega pomena. Seveda je nemogoče, da bi bili naši člani seznanjeni z 
vsemi kulturnimi dobrinami, ker je za ta namen tudi premalo sredstev pri društvu.  Komisija 
za kulturo pri DI Hrastnik se je tako odločila za ožji zbor prikaza  kulture, prednost je dala 
kulturnemu dnevu in ogledu gledališke predstave. Člane društva informira o  gledališkem 
abonmaju, ki ga organizira KRC, in možnostih obiska hrastniške knjižnice. Morda bi  kazalo 
organizirati še kakšen literarni večer, kjer  bi naši člani pokazali svoje sposobnosti. 
 
 Predsednica komisije za ustvarjalne delavnice in kulturo 

 Minka Rizvič 
 
 

 
 

KULTURNI DAN, 9. februar 2009 
 
Društvo invalidov Hrastnik je s svojim literarnim večerom tudi letos obeležilo praznovanje 
Slovenskega kulturnega praznika. Literarni večer je bil v ponedeljek, 9. februarja, ob 17. uri v 
prostorih galerije v Hrastniku. Program je bil zelo zanimiv, rdeča nit programa pa je bila  
tokrat poleg dr. Franceta prešerna tudi mlada pesnica Ina Brečko iz Hrastnika, sicer 
absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Prebrala je kar nekaj svojih pesmi, ki so včasih 
tudi malo hudomušne in nagajive. 
Na proslavi je sodeloval tudi mešani pevski zbor z Marnega pod vodstvom gospe Kristine 
Lesjak.  Pevski zbor deluje že  4 leta in ima že kar 16 pevcev. Zapeli so nam nekaj domačih 
pesmi. 
Celotni program je vodila gospa Manja Golec, ki  nam je uvodoma povedala nekaj o 
Francetu Prešernu. Tema je bila zelo zanimiva, saj  nas je bilo večina starejših in smo na 
njegov življenjepis skoraj pozabili 
Literarnemu večeru je prisluhnilo okoli 40 poslušalcev, vsi so bili presenečeni ker niso 
pričakovali tako zanimivega in pestrega večera. 
Po končanem uradnem delu so bili obiskovalci  povabljeni tudi na kozarček pijače in na  
debato o organizaciji literarnega večera. 
Ob koncu sem se še sama kot ”krivec“, ker sem bila pobudnik literarnega večera, vsem 
zahvalila za sodelovanje z željo, da bi mi pomagali z nasveti, kakšna naj bi bila tudi v bodoče 
takšna kulturna  srečanja. 
 

Minka Rizvič 
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Pozdravljen i ! 
 M oram  vas pohvaliti za pripravo slovesnosti ob Prešernovem  rojstnem  dnevu. B ilo je dosti 
povedanega o n jegovem  življen ju , ki je bilo res težko. 
N ajlepše pa je bilo, da ste nam  predstavili res pristno SL O V E N K O, kar je danes pri naši 
m ladini že prava redkost. N jeni pesniški prvenci so zelo zanim ivi, tudi šaljivi, brez "kul" in 
"fu l" pa "ok". Take m oram o kakorkoli podpreti. G ospodična Ina, le tako naprej !!!!!!!!!!! 
Pozdrav vsem ! 

M arija K lajn  
 

 
K  pisanju  m e je pritegnila izvedba današnje počastitve kulturnega praznika - poklon 
Prešernu in  slovenski besedi. N ad izvedbo sem  bila prijetno presenečena in ob koncu izredno 
zadovoljna z izvrstnim  vodenjem  ga. G olec M anje, z iskrivostjo in  globino pesm i in  zgodb, 
ki jih je napisala  m lada Ina B rečko, in  petjem  pevskega zbora z  M arnega, ki sm o se m u pri 
zadnji pesm i priključili vsi prisotni. Z aslužnim  in  sodelu jočim  na prireditv i izrekam  pohvalo 
za prijetno doživet kulturni praznik. 

Pohvala na spletni strani 
 
 
 

 
Kulturni dan so zaznamovali mlada hrastniška pesnica Ina Brečko (na sliki desno spodaj) in člani mešanega 
pevskega zbora iz Marnega (na sliki zgoraj). Prireditev je tudi tokrat izvrstno vodila ga. Manja Golec (na sliki 
levo spodaj) 
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RAZSTAVA ROČNIH DEL, 3.-5. marec 2009 
 
Otvoritev razstave ročnih del sekcije ročnih del pri Društvu invalidov je bila v  torek, 3. 
marca  2009 ob  17. uri  v hrastniški galeriji. Prvi obiskovalci so pričeli prihajati že ob 16. 
uri, da so si lahko mirno ogledali naše izdelke. Kmalu je bila galerija polna obiskovalcev in 
gospa Manja Golec  je pričela z uvodnim programom,  povedala o pomenu razstave, zakaj in 
od kdaj praznujemo 8. marec - dan žena. Nadaljeval je podpredsednik društva Gregor Erman 
s pozdravi obiskovalcem, nato pa je bil pričetek kulturnega programa: Manja je ob 
spremljanju harmonikarja Francija zapela štiri  svoje šansone, sama pa sem, kot vodja 
sekcije ročnih del pri DI Hrastnik, podala poročilo o delu sekcije. 
Na koncu uradnega dela so nam zapeli pevci moškega pevskega zbora Svoboda iz Hrastnika. 
Ob pogledu na oči obiskovalcev sem ugotovila, da jih je glasba kar dvignila in marsikateri je 
tudi zapel skupaj s poznanimi pevci. 
Obiskovalcev je bilo okoli 70 in vsi so bili povabljeni  na zakusko in pijačo, kjer so se lahko 
med seboj posvetovali o posameznih izdelkih, o tem, kako se naredijo in zakaj sploh služijo. 
Pred odhodom domov pa so obiskovalci še prejeli skromno spominsko darilce, ki smo ga 
izdelale same članice sekcije. Na razstavi so prikazali svoje izdelke tudi varovanci Varstveno-
delovnega centra iz Zagorja. 
Razstava je bila odprta še v sredo in četrtek. Bilo je kar nekaj obiskovalcev, ki so si želeli 
ogledati naše izdelke. Med njimi so bili tudi starejši občani iz Doma starejših in tudi mali 
občani iz hrastniškega vrtca so si jo ogledali.  Še posebej so bili veseli, ko so videli kako hitro 
nastane papirnata rožica iz spretnih rok naših članic. Rožico so prejeli kot spominsko darilo, 
ki ga bodo lahko podarili svoji mamici ob bližnjem 8. marcu – dnevu žena. 
Ker pa naša sekcija obstoja že devet let, bi bilo potrebno, da se tudi poimenuje na prav 
poseben način. Poimenovala naj bi se po nečem, kar bo predstavljajo naše delo, našo 
voljo,naš polet... To naj bi bile PLAVE ORLICE. 
Mislim, da je ta cvetlica med ljudmi še precej nepoznana. Listi plave orlice so pecljati, 
večkrat  parno deljeni in modrikasto zelene barve. Cvet je pokončen ali poševen  in 
nenavadne oblike. Čas cvetenja je pomlad  -  poletje. Poznamo več vrti orlic: alpska orlica, 
sinja orlica, pahljačasta orlica, rumenocvetna orlica itd. Plave orlice so  staromodne 
ljubljenke, lepo jih je videti na vrtovih, skalnjakih,  primerne pa so tudi za rezano cvetje.  
Sinja ali plava orlica raste na delno sončnem mestu, predvsem pa pod drevesi, prenese pa 
tudi sončna rastišča. Če ji mesto ustreza, se kar sama seje in je enostavna za oskrbovanje. 
Sodi v romantične gredice in okoli sebe ima najraje  zvončnice, trobentice, srče in primule. 
Plave orlice je treba pustiti, da si same ustvarijo svoje ležišče, jih pustiti, da se same 
razmnožujejo, kajti več kot jih je, lepši je pogled na njih. Plava orlica  je botanično zelo 
pomembna, nima pa kakšnega večjega  gospodarskega pomena.  
V vsem tem poročilu o orlicah se lahko najdemo tudi me, članice  sekcije ročnih del pri 
Društvu invalidov Hrastnik. Nismo zahtevne za preživetje, gospodarsko nismo velikega 
pomena, nekaj pa le naredimo za našo zgodovino ljudskega ustvarjanja, saj prenašamo 
znanje ročnega dela iz roda v rod!  Lepše smo, če smo  v skupini (kakor orlice v vazi) kakor 
posamične, pa tudi večje uspehe žanjemo, če delamo v skupini. Orlice so pokončne, kakor 
smo me, sejemo in ustavimo se tam,  kjer nam  prija, in sodimo v romantične gredice kakor 
plave orlice. Vsi obiskovalci so imeli priliko videti kako izgledajo plave orlice v šopku, saj 
smo  izdelale iz nogavic prečudovit šopek plavih orlic. Še enkrat bi povedala, da od otvoritve 
razstave ročnih del, 3. marca 2009 naprej nismo več tako imenovane  ŠTRIKARICE ali 
PLETILJE, smo PLAVE ORLICE. 
 
 Vodja Plavih orlic 
 Minka Rizvič 
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3. marca sem bila na otvoritvi razstave ročnih del DI Hrastnik in bilo je res v redu. 
Najprej nas je pozdravil podpredsednik društva gospod Erman, ki nam je v preprostih besedah 
razložil o pomenu in delu invalidskega društva in o krožku ročnih del v okviru društva, ki ga vodi 
gospa Minka Rizvič. 
Ni kaj, naše šivankarice, pletilje in kvačkarice so res super ! Pa tudi izdelava voščilnic, punčk in 
raznih drugih figuric jim gre zelo dobro od rok. Prav posebno pa me je presenetila izdelava 
rešiljeja, saj se je ta vrsta ročnega dela kar izgubila. Sicer sem to videla že na lanskoletni 
razstavi, a je bila izdelovalka le tega iz Radeč ali Zidanega Mosta, ne vem več točno. Letos pa se 
je za to delo odločila Hrastničanka. Super !!!! 
Zapeli so nam zelo lepo tudi pevci MPZ Svoboda iz Hrastnika in to prelepe domače pesmi. In 
končno nam je zapela nekaj pesmi tudi gospa Marija Golec, sicer tudi voditeljica na prireditvi. 
Pela je ob spremljavi harmonike in brez zvočnika. Tako jo je harmonika skoraj popolnoma 
preglasila. Vseeno pa  se je dalo razumeti in čutiti, da so pesmi zelo v redu, ene čuteče in druge 
šaljive.  
Nazadnje pa so nas naše "plave orlice" še prijazno pogostile tudi z nekaterimi svojimi 
slaščičarskimi izdelki in tako pokazale, da ne znajo samo šivati in plesti, temveč narediti še 
marsikaj drugega. 
Celotnemu DI želim še naprej čim več uspehov! 
Pozdrav! 

Marija Klajn 
 
 
 

 
Tradicionalna razstava sekcije ročnih del DI Hrastnik je bila  tudi tokrat deležna precej zanimanja 
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Na tradicionalni razstavi svojih ročnih de, so nas članice sekcije ročnih del oz. naše “štrikarice” seznanile, da 

so se preimenovale v “Plave orlice” 
 

 
Na razstavi ročnih del smo lahko občudovali različne izdelke spretnih rok 
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AKTIVNOSTI SEKCIJE ROČNIH DEL V MARCU 
 
Naša sekcija Plave orlice pa res ne počiva. Takoj po zaprtju razstave ročnih del, ki je bila od 
3. do 5. marca, smo pričele z izobraževanjem, če temu lahko rečemo tako. Tako smo že 5. 
marca ob 18. uri organizirale ustvarjalno delavnico izdelovanja rožic iz papirja v Knjižnici 
Antona Sovreta Hrastnik, enake spretnosti pa sta naši članici 17., 20. in 24. marca (na)učili 
tudi učence Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik tako v Hrastniku kot na Dolu. 
Kar nekaj hrastniških učencev je tako razveselilo svoje mame ob dnevu žena in materinskem 
dnevu s posebnimi unikatnimi rožicami iz papirja. 
V torek, 24. marca, smo se udeležile ogleda razstave, ki so jo organizirale članice sekcije 
Nagelj pri Društvu vojnih invalidov v Trbovljah.  Razstava je bila zelo lepa, določeni izdelki 
so nam takoj “padli v oči”, zato smo prosile članice sekcije Nagelj tudi za nasvet, kako se 
izdelki  naredijo in kje se lahko kupi cenejši in kvalitetnejši material. S članicami  smo se 
dogovorili za sodelovanje in za izmenjavo izkušenj pri izdelavi razstavljenih predmetov. 
Članice Društva vojnih invalidov Trbovlje so bile navdušene nad našim obiskom in 
zanimanjem za njihovo delo. Želijo si še več takšnega meddruštvenega sodelovanja, kajti 
njihovo druženje traja šele 2 leti. 
Članice Tavžentrože iz Rimskih Toplic so imele otvoritev razstave ročnih del v petek, 27. 
marca ob 17:30 uri. Povabile so nas na otvoritev. Plave orlice so se številno (11 članic) 
udeležile otvoritve razstave. Program je bil zanimiv, saj so otroci iz vrtca zapeli pesmice o 
mamicah. Razstava je bila res nekaj čudovitega in izdelki enkratni. Marsikateri izdelek je naši 
sekciji še nedosegljiv – npr. klekljanje čipk. Resnica je, da članice Tavžentrož delujejo že 
veliko več let kot naša sekcija. Po ogledu so nas povabile na zakusko, kjer smo se dogovorile 
za sodelovanje in nudenje pomoči, kajti tudi Plave orlice izdelujemo takšne izdelke, ki jih 
Tavžentrože še ne poznajo. 
Članice sekcije Plave orlice se z velikim veseljem odzovemo povabilom sorodnih društev, kajti 
več glav več ve in le tako se lahko izpopolnjujemo pri svojem ustvarjanju. 
Bliža se nam mesec april in z njim tudi praznik velika noč. Knjižnica Antona Sovreta nas je že 
povabila, da na posebni delavnici prikažemo izdelavo pisanic. Na delavnici bomo prikazale, 
kako  enostaven  je način, da navadno jajce spremenimo v čudovit velikonočni pirh.  
S takšnim sodelovanjem Plave orlice sodelujemo že vrsto let in obiskovalci si z zanimanjem 
ogledajo naše izdelke. 
 
 Minka Rizvič in Gregor Erman 
 
 
 

DOLGOLETNO SODELOVANJE S KNJIŽNICO ANTONA SOVRETA HRASTNIK 
 
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik že nekaj let tesno sodeluje s Sekcijo ročnih del Društva 
invalidov Hrastnik – “Plave orlice”, ki jo že vrsto let vodi gospa Minka Rizvič.  
Poleg pletenih in kvačkanih mojstrovin, članice sekcije izdelujejo tudi druge najrazličnejše 
unikatne izdelke. Izdelujejo vizitke iz posušenega cvetja, novoletne vizitke, rože iz papirja, 
unikatne velikonočne pirhe, izdelke narejene iz das mase in še bi lahko naštevali. Ves ta svoj elan 
do ročnih del pa so pripravljene deliti tudi z drugimi. 
Sedem let je že minilo od prve ustvarjalne delavnice, ki je bila organizirana v sodelovanju s 
knjižnico. Privabile so tako otroke kot tudi odrasle. Vsaka nadaljnja ustvarjalnica je privabila še 
več obiskovalcev, saj so navdušeni nad njihovim znanjem in izkušnjami. Svoje izdelke dvakrat 
letno postavljajo tudi na ogled na razstavah v knjižnici, kjer si jih uporabniki knjižnice z 
zanimanjem ogledujejo.  
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V letošnjem letu smo organizirali že dve ustvarjalni delavnici in sicer prvo (6. marca 2009) na 
temo dan žena in drugo (9. aprila 2009) velikonočno obarvano. Včasih nam rož, ki jih želimo 
podariti ženam za dan žena, ni potrebno trgati na travniku ali kupiti v cvetličarni, temveč jih 
lahko naredimo kar na ustvarjalni delavnici v knjižnici pod vodstvom članic sekcije ročnih del. In 
prav neverjetno je, kako naravno delujejo te rože. “Knjižnica in članice Sekcije ročnih del so nam 
s svojo domiselnostjo in sproščenostjo ustvarile večer, ki se nam bo za vedno vtisnil v lep 
spomin“, je le ena izmed številnih pohval s strani obiskovalcev. 
Na ustvarjalni delavnici, kjer so članice pokazale, kako lahko na zelo preprost način ustvarjamo 
unikatne velikonočne pirhe, se je ena ura podaljšala kar na dve. Zbralo se je  več ko 30 
udeležencev. Delavnica je obiskovalce tako navdušila, da smo vsi skupaj pozabili, koliko je ura, 
naša mala sobica pa je bila polna do zadnjega kotička. 
Upam, da bomo ohranili to poučno in prijetno sodelovanje, ki vedno bolj navdušuje naše knjižnične 
obiskovalce, kar potrjujejo s svojim številnim obiskom.  
 
 Direktorica Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik 
 mag. Mateja Planko 

 
 
 

ZAHVALA 
 
V torek, 24.3.2009 ob 16.00, sva z učiteljico 3. razredov Podružnične šole Dol priredili 
ustvarjalne delavnice izdelovanja rožic iz papirja za starše in otroke. Naše skupno druženje ne bi 
bilo tako uspešno, ustvarjalno in prijetno brez prijazne pomoči ge. Matjašič in ge. Žagar. Zato se 
Društvu invalidov Hrastnik in obema gospema iskreno zahvaljujeva in upava še na morebitna 
sodelovanja v prihodnje. 
 
Hvala in lep pozdrav, 
 Janja Urlep in Andreja Zakošek 
 

 
“Plava orlica” Vojka Žagar v akciji 
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Učenci Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik s svojimi rožicami iz papirja na Dolu pri Hrastniku 

 

 
Učenci Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik s svojimi rožicami iz papirja v Hrastniku 
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PODELITEV NAGRAD V NATEČAJU 
“DELOVNI INVALIDI – VIDNI USTVARJALCI ENAKIH MOŽNOSTI”, 

31. marec 2009 
 
Naše društvo sodeluje tudi pri aktivnostih ob praznovanju 40-letnice delovanja Zveze 
delovnih  invalidov  Slovenije (ZDIS). Zveza je že v lanskem letu organizirala pedagoško 
akcijo  DELOVNI INVALIDI – VIDNI USTVARJALCI ENAKIH MOŽNOSTI. S to akcijo so 
želeli mlade spodbuditi k razmišljanju o položaju invalidov v družbi. 
ZDIS je zaprosila vsa društva invalidov, da se povežejo z osnovnimi šolami in jih povabijo k 
sodelovanju. Mi smo se seveda povezali z Osnovno šolo narodnega heroja Rajka Hrastnik. 
Hrastniška šola se je povabilu odzvala ter s pomočjo gospe Manje Golec in gospe Mire 
Marinko so nastale čudovite likovne umetnine. Po končanem razpisu se je sestala komisija in 
izdelke tudi nagradila. Tako je učenec Adem Dizdarević iz Osnovne šole Hrastnik prejel 
nagrado za svoj izdelek. Nagrade je ZDIS podelila  v torek, 31. marca ob 11. uri v svojih 
poslovnih prostorih. Nagrajencu čestitamo! 
Člani DI Hrastnik si nedvomno želimo še veliko takšnih sodelovanj z učenci iz osnovnih šol. 
Naj spoznajo, kdo so invalidi ter tudi odnos do invalidnosti nekoč in danes. 
 
 Minka Rizvič 
 

 
Adem Dizdarević in njegova nagrajena risba 
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RAZSTAVA  ROČNIH DEL V RADEČAH, 16.-19. april 2009 

 
Bilo je leta 2006, ko sem se kot članica Društva invalidov (DI) Hrastnik udeležila otvoritve 
razstave ročnih del v Slovenj Gradcu. Na razstavi so bili prikazani izdelki ročnih del sekcij 
ročnih del društev invalidov iz cele Slovenije. Način prikazovanja izdelkov, ki so jih izdelale 
pridne in spretne  roke članov  društev invalidov, mi je bil zelo všeč. V meni je preskočila 
iskrica, zakaj pa ne bi mi v Zasavju in Posavju prikazali naše izdelke. V Slovenj Gradcu je 
namreč vsako društvo imelo na razpolago samo eno mizo, zato je bilo težko izločiti izdelke za 
razstavo. 
Verjela sem, da bo v območju Posavje-Zasavje možnost prikazovanja naših izdelkov vsaj 
malo večja. Že ob vračanju iz Slovenj Gradca sem predsedniku koordinacije Zasavje-Posavje 
na avtobusu povedala svoje želje, predsednik pa se je popolnoma strinjal z mano in dejal: 
“Kar začni  s to akcijo.” Tako sem v letu 2007 za 8. marec organizirala prvo skupno 
razstavo, kjer so razstavljali ročna dela invalidi iz DI Radeče, Sevnica, Litija, Zagorje , 
Trbovlje in Hrastnik. Žal pa se niso vključili v ta projekt tudi iz DI Brežice in Krško. Razstava 
je resnično dobila svoj namen, saj smo lahko prikazali svoje izdelke v večjem številu.  
Že po razstavi smo se takoj dogovorili, naj ta način razstavljanja poteka še naprej, samo ne 
vsako leto, temveč vsako drugo leto. Tako je DI Radeče prevzelo iniciativo in v času od  16.4. 
do 19.4. 2009 organiziralo razstavo ročnih del, kjer so lahko DI Sevnica, Radeče, Hrastnik, 
Trbovlje, Zagorje in Litija zopet prikazali, kako ustvarjajo pridne roke in kaj vse so sposobne 
narediti za domačo uporabo. Otvoritve razstave se je udeležila tudi naša sekcija ročnih del 
Plave orlice. 
Mislim, da je takšen način sodelovanja med društvi zelo koristen, saj si izmenjavamo izkušnje 
in jih nato tudi prenašamo na mlajši rod.  
 
 Vodja sekcije Plave orlice 
 Minka Rizvič 
 

 
Razstavni prostor naših “Plavih orlic” v Radečah 
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Na otvoritvi razstave ročnih del društev invalidov Koordinacije Zasavje-Posavje so se tudi vrteli 

 
 
 
 

DELO PLAVIH ORLIC V APRILU 
 
Bliža se konec resnično delovne sezone za naše članice sekcije ročnih del pri Društvu 
invalidov Hrastnik – PLAVE ORLICE: 
- 4.4. 2009 sta se dve naši članici udeležili delavnic, ki  jih organizira ZDIS v Radencih.  V 

delavnicah  so se učile izdelovati izdelke iz fimo in das mase. (poročilo z delavnice v 
poglavju o izobraževanju,) 

- od 6.4. do 10.4. smo imele v knjižnici razstavo na temo “Velika noč ” 
- 9.4.2009  smo imele v knjižnici delavnice, kjer smo več kot 30 prisotnim prikazovale, kako 

se lahko izdelujejo pisanice in pirhi 
- 8.4. sta se zopet naši dve članici udeležili likovne delavnice v Radencih (poročilo z 

delavnice v poglavju o izobraževanju), 
- od 14. 4. do 19. 4. 2009 smo sodelovale na razstavi ročnih del v Radečah. Na tej razstavi so 

sodelovala društva invalidov iz Posavja in Zasavja, 
- 20.4. pa smo si še ogledale razstavo v Zagorju. 
Iz  vseh  naših poročil je razvidno, da je sezona jesen-zima-pomlad 2008-2009 bila resnično 
naporna, da smo delale s polno paro in tako zdaj potrebujemo tudi malo počitka.  V mesecu 
maju  se pripravljamo na nakupovalni izlet in obiranje češenj na Vipavskem. V poletnem času 
pa bomo organizirale delavnice na temo slikanje na svilo in steklo ter tudi izdelovanje ogrlic 
in drugega nakita. Poleg tega je pred nami še ena delavnica, ki jo organizira ZDIS v 
Radencih, in sicer na temo  ZDRAVA PREHRANA. 
 Vodja Plavih orlic 
 Minka Rizvič 
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NAKUPOVALNI IZLET, 18. maj 2009 

 
Hura, pa smo ga dočakale! Članice sekcije ročnih del pri Društvu invalidov Hrastnik - Plave orlice 
si damo vsako leto pred počitnicam duška in odhitimo na nakupovalni izlet po Sloveniji. Tako smo 
tudi letos dočakale 18. maj in se odpravile po nakupovanju, možje pa so nas lahko pripeljali samo 
do hrastniške tržnice. Pot do Ljubljane  smo nadaljevale same. 
Ogledale smo si ljubljansko tržnico, nakupovale pa še nismo, ker nas je čakal še dolg vroč dan in bi 
se vse rožice posušile od žeje. Pot smo nadaljevale v BTC. Tam imajo pa res zanimive stvari. 
Največ časa smo se zadržale v trgovini Levček, kjer je pa resnično na voljo vse potrebno, kar 
potrebujemo za naš hobi in za naše spretne roke. Trgovka je bila zelo prijazna in nam marsikaj 
svetovala, ker se sama tudi ukvarja z izdelavo  izdelkov iz različnih materialov. 
Ker nas je čakala še naporna pot, smo se kmalu odpeljale proti Škofji Loki, kjer smo nabavile  
prejco za kvačkanje in tudi nekaj volne za pletenje. 
Pridne roke pa potrebujejo še blago za šivanje, zato smo se napotile proti Kamniku v Svilanit. Tudi 
iz te trgovine je prišlo nekaj  vrečk v avtobus. Ker smo bile že v Kamniku, seveda nismo pozabile 
tudi na Eto in njene vložene dobrote. Nazadnje smo si zaželele še malo počitka in kakšno dobo 
kavo, zato smo se ustavile še v veliki trgovini “najboljšega soseda”. V Mercatorju smo nabavile še 
zadnje stvari, postale smo lačne in bilo je potrebno najti dober lokal, kjer se bomo malo 
okrepčale. V Gostilni Soklič pri Moravčah so nas prijazno postregli in sicer s hladnim pivom in 
toplo juho. Žal pa je vsega enkrat konec… Ko smo se bližali Izlakam pa je padla odločitev : kaj pa 
krofi in trojanski sladoled. Pa smo še to opravile, tako da smo dan zaključile vesele in zelo 
utrujene. Nakupovanje je pa resnično utrujajoče, zato smo naše soproge raje pustile doma, da se 
spočijejo. 
Vse članice sekcije ročnih del, ki smo se udeležile nakupovalnega izleta: Jana, Vika, Vesna, Breda, 
Joži, Silva, Heda, Zali, Vojka, Marjeta in Minka smo na kraju izrazile željo, da bi čim prej 
organizirali poletne delavnice, kajti le tako bomo lahko izdelovale izdelke iz nabavljenega 
materiala. 
 Vodja Plavih orlic 
 Minka Rizvič 
 

 
“Plava orlice” po opravljenih nakupih 



Letni bilten DI Hrastnik – letnik 2009 

19/74 

 

 
Seveda se je prilegel tudi sladoled… 

 
 
 
 

RAZSTAVA ROČNIH DEL DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOL PRI HRASTNIKU, 
23. junij 2009 

 
Dne 23.6.2009 smo se PLAVE ORLICE udeležile otvoritve razstave Sekcije ročnih del 
Društva upokojencev Dol pri Hrastniku. Med kulturnim programom so nas popeljali skozi 25 
letno zgodovino njihovega ustvarjalnega delovanja. Z zanimanjem smo si ogledale izdelke.  
Članice sekcije ročnih del pa se od zdaj naprej imenujejo PLANIKE. 
 
 Udeleženka razstave 
 Janja Perpar 
 
 
 
 

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE NA PROSTEM V STUDENCU, 
24. julij 2009 

 
Leto je naokrog in zopet je prišel čas za ogled gledališke predstave v letnem gledališču na 
Studencu. Letos je bila to igra “V Ljubljano jo dajmo”, ki jo je spisal pisatelj in dramaturg 
JOSIP OGRINEC, doma iz Podgorja pri Kamniku. V študentskih letih je bil zaljubljen v 
hčerko kamniškega meščana g. Kecla. Zelo verjetno je, da se njenim staršem Ogrinec ni zdel 
po stanu primeren ženin za njihovo hčerko. Zaradi neuslišane ljubezni je leta 1869 napisal 
veselo igro v treh dejanjih “V Ljubljano jo dajmo”. 
Besedilo te gledališke predstave je za oder priredil gledališki igralec Roman Končar. V 
predstavi je ohranil avtorjev namen: prikazati na humoren način čas, ki ga je avtor Josip 
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Ogrinec tudi sam živel in dodobra skusil. Igro je Roman Končar priredil in simpatično 
popestril s sočno gledališko govorico na svojstven, šaljiv način, ki je našim igralcem pisan na 
kožo. Spisal je tudi vsa besedila za pesmi, ki so dobila še večji smisel in pomen z uglasbitvijo 
prof. Tomaža Habeta. 
Obetala se nam je torej zanimiva in sproščujoča gledališka predstava, ki si jo bomo lahko 
zapomnili za dlje časa – po besedilu, glasbi in upam tudi po izvedbi. S takšnimi občutki smo 
se odpravili v letno gledališče na Studenec (Med Moravčami in Domžalami). Že kar nekaj let 
organizira DI Hrastnik ogled domače gledališke predstave v izvedbi Kulturnega  društva 
Miran Jarc iz Škocjana pri  Domžalah. Letos je bilo to še posebej zanimivo, ker so praznovali 
60. obletnico prve gledališke predstave. 
DI Hrastnik je prispevalo del sredstev, da so se člani lahko udeležili ogleda komedije, del 
stroškov pa so morali prispevati sami. Kljub visoki ceni vstopnine je bilo zanimanje za ogled 
zelo visoko, prijavilo se je namreč okoli 60 članov, zaradi omejitve prevoza pa smo jih lahko 
popeljali samo 54 (1 avtobus in osebni avto). Morda bi kazalo v prihodnje planirati malo več 
sredstev tudi za ogled gledaliških predstav, kajti člani ugotavljajo, da takšna prireditev 
popestri njihovo poletje. 
 
 Organizatorka ogleda predstave 
 Minka Rizvič 
 
 
 
Naša Minka ni samo blagajničarka DI Hrastnik, temveč še mnogo več. Je vodja "Plavih orlic", to 
je sekcije ročnih del, kjer izdelujejo razne stvari, in to v večini zelo lepih in zahtevnih. Poleg 
tega pa je tudi odlična organizatorka raznih izletov in ekskurzij. Popeljala nas je že na mnogo 
lepih in tudi poučnih potovanj. Že tradicionalno pa Minka sredi poletja organizira tudi ogled 
predstave v letnem gledališču Studenec. Tudi letos je bilo tako in tokrat smo si ogledali 
predstavo "V Ljubljano jo dajmo." Enkratno! Toliko petja in plesov, predvsem pa humorja. 
Najbolj enkraten je bil Pavle, hlapec pri Srebrinu, "pr mej kukuš". Pa otroci, toliko otrok in tako 
lepo naučenih! Jih je bilo res užitek gledati. Sploh pa je cela zgodba enkratna. Popelje nas v čase, 
ko so še starši poročali svoje otroke po svoji želji, ne po želji otroka. To je moralo biti res hudo 
za mlade ljudi. Srebrina pa so na koncu posrečeno izigrali in Marica je dobila ženina po svoji želji. 
Voditeljem in organizatorjem tega gledališča želimo še naprej čim več uspehov pri njihovem delu, 
mi pa se bomo še naprej z veseljem udeleževali njihovih prireditev. 
 
 Marija in Jakob Klajn 
 
 
 
 

DELO PLAVIH ORLIC V DECEMBRU 
 
Prikorakali smo v mesec radosti in veselja, to je mesec december. Mesec je poln dela in 
veselega pričakovanja. Članice smo z veseljem izdelovale voščilnice in tudi na sodelovanje z 
drugimi sorodnimi društvi nismo pozabile. 
V ponedeljek, 30.11.2009 smo si ogledale otvoritev razstave ročnih del Društva invalidov 
Trbovlje. Kar nekaj novih izdelkov smo videle in potrudile se bomo, da bodo ti izdelki 
narejeni tudi pri nas doma. 
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V ponedeljek, 7.12.2009 smo organizirale delavnico kar pri naši sekciji. Rozalija in Lili sta 
nam prikazale izdelavo voščilnic iz servietne tehnike in paust  - pargament papirja. To je pa 
res nekaj zelo zanimivega. Iz serviete in likalnika izdelaš lepo voščilnico, iz pargament 
papirja pa je izdelek občudovanja vreden. Za ta izdelek pa je sicer potrebno veliko časa in 
talenta, toda tudi to bomo osvojile! 
Na povabilo občinske knjižnice Antona Sovreta iz Hrastnika smo članice sekcije ročnih del 
Plave orlice imele delavnico za izdelavo novoletnih voščilnic. Delavnica je bila v četrtek, 10. 
decembra 2009 v knjižnici.  Prisotnih je bilo kar nekaj otrok in tudi starši so pridno izdelovali 
voščilnice. Voščilnica, ki je lastnoročno izdelana, ima nedvomno poseben pomen za 
prejemnika. Delavnico je vodila članica sekcije Jana Perpar. 
V soboto, 12.12.2009 smo si ogledale razstavo ročnih del v Radečah, v ponedeljek, 
14.12.2009 pa smo se odpravile na nakupovalni izlet v Ljubljano ter na ogled praznično 
okrašene Ljubljane. 
To pa še ni vse, kajti do konca leta imamo še kar nekaj dela. Izdelati moramo namreč tudi še 
nekaj voščilnic za naše  društvo. December je res vesel mesec! 
 
 Vodja Plavih orlic 
 Minka Rizvič 
 
 
 
 

 
Izdelava novoletnih voščilnic pod vodstvom naših Plavih orlic 
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3   ŠPORT IN REKREACIJA 
 
 
Komisijo za šport in rekreacijo sestavljajo  naslednji člani: 
Zvone Majes – predsednik komisije 
Člani komisije so tudi vodje sekcij za posamezne športne programe: 
Toni Bratuša - vodja sekcije pikadistov 
Karli Medved - vodja sekcije ribičev 
Franc Salmič  - vodja sekcije balinanje 
Vera Senegačnik – vodja sekcije terapevtske telovadbe 
Ivan Rotar – vodja sekcije šahistov 
Ivan Kotnik – vodja sekcije kegljačev 
Vsi člani komisije za šport in rekreacijo skrbimo za izvedbo posebnih socialnih programov na 
državni ravni, in sicer: 
- balinanje četvorke ekipno moški in ženske 
- kegljanje 120 lučajev posamezno moški 
- namizni tenis posamezno moški in ženske 
- pikado ekipno moški in ženske 
- ribolov posamezno moški 
- terapevtska telovadba ženske 
- šah posamezno  in ekipno moški. 
V mesecu septembru smo organizirali športne igre  v balinanju moški in ženske;  v ribolovu -
moški, pikadu moški in ženske. Na teh igrah je sodelovalo 144 tekmovalcev. 
Vsi ostali športni programi ZDIS so bili 100 % uspešno realizirani. 
Podrobno poročilo o naših športnih aktivnostih in posameznih tekmovanjih so v nadaljevanju. 
 
 Predsednik komisije za šport in rekreacijo 
 Zvone Majes 
 
 
 
 
ŠAH 
 

TURNIR ZA DRŽAVNO PRVENSTVO, 14. februar 2009 
  
Člani DI Hrastnik smo se 14. februarja odpravili na kvalifikacijski turnir za državno 
prvenstvo v šahu. Ob lepem sončnem dnevu smo se odpeljali do Litije, kjer je turnir potekal. 
Naše uvrstitve so bile sledeče: 
Jerič Aleksander 10. mesto 
Kirič Miro 21. mesto 
Ašič Alojz 26. mesto 
Rotar Ivan 28. mesto 
Hrstič Mustafa 29. mesto 
 
 Vodja šahovske sekcije 
 Miro Kirič 
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TURNIR ZA PREHODNI POKAL DRUŠTVA, 30. november 2009 

 
Šahovskega turnirja za prehodni pokal DI Hrastnik se je 30. novembra udeležilo devet 
šahistov, in sicer: 
Aleksander Jerič, Ivan Rotar, Mirko Gračner, Mustafa Hrstič, Alojz Ašič, Franc Popovšek, 
Drago Hribšek, Zvone Majes in predsednik društva Rajko Žagar. 
Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate: 
1. mesto Aleksander Jerič 
2. mesto Mustafa Hrstič 
3. mesto Mirko Gračner. 
Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednika društva je sledila podelitev prehodnega 
pokala za doseženo prvo mesto in medalj za dosežena tri prva mesta. 
Šahistom čestitamo za dosežena mesta, obenem pa jih spomnimo na resen pristop na obeh 
regijskih tekmovanjih: posamezno in ekipno v letu 2010. 
 
 Predsednik komisije za šport in rekreacijo 
 Zvone Majes 
 
 

 
Šahisti v pravi borbi za pokal DI Hrastnik 2009 
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Najboljša trojica naših šahistov (z leve proti desni): Mirko Gračner, Aleksander Jerič in Mustafa Hrstič 

 
 
 
 
BALINANJE 
 

REGIJSKO TEKMOVANJE, 16. maj 2009 
 
16.5. je bilo v Litiji regijsko tekmovanje v balinanju, ki ga je organiziralo DI Litija. Udeležilo 
se ga je devet moških in štiri ženske ekipe. 
Iz našega društva sta se udeležili tako moška kot ženska ekipa. Moško ekipo so sestavljali: 
Franc Salmič, Franc Gričar, Jani Brunček in Zlatko Bevc. Žensko ekipo pa so sestavljale: 
Frida Zaletel, Marija Holešek, Viktorija Bajda, Joži Centrih in Edith Marija Cigelnjak. 
Na tekmovanju so bili moški nekoliko boljši in se uvrstili na drugo mesto, žal pa jim je nekaj 
točk zmanjkalo za uvrstitev na državno prvenstvo; ženska ekipa pa se je uvrstila na tretje 
mesto. 
                                                         
 Vodja sekcije balinarjev 
 Franci Salmič 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 Franci Salmič je na čelu naših balinarjev 
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TEKMOVANJE ZA POKAL DRUŠTVA, 1. oktober 2009 

 
Tekmovanje v balinanju za pokal društva je bilo 1.10.2009. Sodelovale so 4 mešane žensko – 
moške ekipe, in sicer: 
- invalidi Rudnika 
- invalidi Dola 
- invalidi Steklarne in 
- invalidi Podkraja 
Prvo mesto so osvojili invalidi Dola: 31 puntov. 
Drugo mesto so osvojili invalidi Rudnika:  25 puntov. 
Tretje mesto so osvojili invalidi Steklarne:  23 puntov. 
Četrto mesto so osvojili invalidi Podkraj 15 puntov. 
Prehodni pokal so tako že drugič osvojili invalidi Dola pri Hrastniku. Vse tri prvo uvrščene 
ekipe so prejele medalje. 
Na tekmovanju je skupaj sodelovalo 15 invalidov in invalidk - 8 žensk in 7 moških. Sodelujoče 
ženske: Ditka Cigelnjak, Joži Centrih, Fani Seničar, Mari Holešek, Viktorija Bajda, Frida 
Zaletelj, Hermina Orožen, Dragi Stopinšek. Sodelujoči moški: Franc Salmič, Edvard Pufler, 
Jani Brunček, Zlatko Bevc, Vinko Godicelj, Rajko Žagar, Zvone Majes. 
 
 Predsednik komisije za šport in rekreacijo 
 Zvone Majes 
 
 
 
 
KEGLJANJE 
 

REGIJSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE, 25. april in 23. maj 2009 
 
25.4.2009 se je v Zagorju ob Savi odvijalo regijsko tekmovanje v kegljanju. Tega tekmovanja 
sva se udeležila dva člana DI Hrastnik, in sicer Boris Rižner in Janez Kotnik. Slednji sem 
dosegel rezultat, ki me je uvrstil tudi na državno prvenstvo. Državno prvenstvo je potekalo 
23.5.2009 v Celju. Na tem tekmovanju sem se uvrstil v zlato sredino. O svojih vtisih na 
tekmovanju lahko govorim le zelo vzpodbudno, saj sem bil presenečen, koliko volje in poguma 
imajo invalidi, ki so nastopali na vozičkih, brez okončin, s protezami in dokazali, da niso 
važni rezultati, ampak predvsem sodelovanje. Dan, ki sem ga preživel na državnem 
tekmovanju, mi bo ostal v lepem spominu. 
 
 Udeleženec tekmovanja 
 Janez Kotnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Janez Kotnik se je uvrstil na državno tekmovanje v kegljanju 
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RIBOLOV 
 

 
Ribiški pozdrav vodje ribičev DI Hrastnik Karlija Medveda 

 
 
 

PODROČNO TEKMOVANJE, 3. maj 2009 
 
Področno tekmovanje v ribolovu posamezno za uvrstitev na državno prvenstvo, je potekalo 
3.5.2009 na trasi Ribiške družine Radeče. Ekipo DI Hrastnik so zastopali: Robert Sticher, 
Edvard Pufler, Karli Medved, Franc Jug in Slobodan Mladenovič.  
Na državno prvenstvo se je uvrstil Edvard Pufler. 
 
 Predsednik komisije za šport in rekreacijo 
 Zvone Majes 
 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO, 30. maj 2009 
 
30. maja 2009 je bilo MDI Murska Sobota organizator državnega prvenstva v ribolovu. Na 
podlagi predtekmovanja – regijskega sem se uvrstil na to tekmovanje. Tekmovanje se je 
odvijalo v vasi Krašče na Lendavskem jezeru. Udeleženih je bilo 27 ribičev iz vse Slovenije. 
Sam sem se uvrstil na 5 mesto. Z uvrstitvijo sem bil zelo zadovoljen. 
 
 Udeleženec tekmovanja Edvard Pufler  
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TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM ZA PREHODNI POKAL, 8. oktober 2009 
 

Tekmovanja v lovu rib s plovcem za prehodni pokal DI Hrastnik se je udeležilo 12 
tekmovalcev. Tekmovanje je potekalo na trasi RD Hrastnik 8.10.2009. 
Prehodni pokal  za leto 2009 in prvo mesto je osvojil Slobodan Mladenovič, drugi je bil 
Stanko Korbar in tretji Edi Pufler. 
Dosedanji zmagovalci za prehodni pokal so bili: 
2006 Karl Medved 
2007  Karl Medved 
2008 Robert Sticher in  
2009 Slobodan Mladenovič. 
 Vodja sekcije za ribolov 
 Karl Medved 
 
 
 
PIKADO 
 

PRIJATELJSKO SREČANJE MED EKIPAMA DI HRASTNIK IN DI RADEČE, 
8. marec 2009 

 
Pikadisti smo 9.3.2009 na tradicionalnem prijateljskem srečanju med žensko in moško ekipo 
DI Hrastnik in DI Radeče odigrali turnir v Porto Pub baru Hrastnik. 
Na srečanju je prevladovalo prijateljstvo, vendar v športnem duhu, tako da so se vseeno tresle 
roke in noge. 
Obiskal nas je tudi predsednik našega društva Rajko Žagar. Tako je bilo tudi uradno 
potrjeno, da se nas je skupaj pomerilo 15 članic in članov. Moram poudariti, da ko je prišel 
naš predsednik, so se nam takoj izboljšali rezultati. Pa tudi čisto drugače je, če se pojavi 
predsednik, zato smo mu pikadisti za prisotnost resnično hvaležni. 
Glede športnega duha pa naj dodam, da smo tako hrastniške članice kot člani prepričljivo 
premagali radeške pikadiste. 
Rezultati: 
Ženske: 7217 Hrastnik, 6377 Radeče 
Moški: 8256 Hrastnik, 7211 Radeče . 
Slavili smo tudi med posamezniki. Pri moških sem bil najbolj prepričljiv A. Bratuša (2593), 
pri ženskah pa Slavi Dvornik (2006). 
Pa še nekaj. Ob dnevu žena smo moški obdarili ženske z nageljnom, poljubom in željo, da bi 
bile še naprej naše enakopravne prijateljice… 

 
Vodja sekcije pikadistov 
         Anton Bratuša 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Radeški in hrastniški pikadisti na kupu 
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PRIJATELJSKI TROBOJ, 20. marec 2009 
 
20.3.2009 smo se v prostorih DI Radeče zbrali člani DI Rimske Toplice, DI Hrastnika in 
domačini DI Radeče.  Vsako društvo je imelo po dve ekipi, moško in žensko. Vsa tri društva 
pa smo organizirali še mešano ekipo. Pozdravila nas je predsednica DI Rimske Toplice, ki je 
bil organizator srečanja in vsem skupaj zaželela dober met. 
Začele so ženske ekipe in mešana ekipa. Po začetni premoči deklet iz Hrastnika so se nekako 
čudežno prebudile Radečanke in na koncu postale zmagovalke z 5541 točko; druge so bile 
Hrastničanke s 5109 točkami in tretje Rimljanke s 4448 točkami. Tako našim dekletom, ki so 
bile močno oslabljene, saj sta igrali dve iz druge ekipe, ni uspelo tretjič zapored osvojiti 
prehodni pokal, ki je ostal v DI Radeče. Rimljani so podelili tudi priznanja za ekipo in 
posameznice: 
1. mesto: Kristina Majhnec, DI Radeče, 1474 točk 
2. mesto: Nada Kralj, DI Radeče, 1409 točk in 
3. mesto: Smiljka Bratuša, DI Hrastnik, 1408 točk. 
Potem smo se pomerili še moški in po pričakovanju smo z visoko prednostjo zmagali 
Hrastničani in obdržali prehodni pokal kot trajno last. 
1. mesto DI Hrastnik, 6069 točk 
2. mesto DI Radeče, 526l8 točk in 
3. mesto DI Rimske Toplice, 4893 točk. 
Med posamezniki pa so dobili priznanja: 
1. mesto Anton Bratuša DI Hrastnik,2075 točk 
2. mesto Franc Erazem DI Radeče, 1494 točk 
3. mesto Jaka Bregar, 453 točke. 
Mešana ekipa je nastopila izven konkurence. V prijateljskem vzdušju smo se potem še malo 
družili, poklepetali, pokomentirali rezultate in se fotografirali. 
Za zaključek se je gostiteljem zahvalil predsednik komisije za šport in rekreacijo DI Hrastnik  
Zvone Majes ter seznanil navzoče tudi o bodočem tekmovanju  Zasavje-Posavje. 
Z rezultati moramo biti zadovoljni, nekaj smo se naučili in poučili, žal pa smo društvo 
invalidov in bolezni nam vedno ne dovolijo tekmovati v najmočnejši postavi. Želel pa bi si, da 
se v rekreacijo vključijo tudi mlajši invalidi in s svojo vključitvijo omogočijo obstoj sekcije 
pikadistov. 
 
 Vodja sekcije pikadistov 
 Anton Bratuša 
 

 
Vodja hrastniških pikadistov Toni Bratuša je prejel pokal prijateljskega troboja v trajno last DI Hrastnik 
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TEKMOVANJE ZA DRUŠTVENI POKAL, 21. september 2009 
 
Leto je naokoli in 21. 9. smo se zopet zbrali v velikem številu – 23 tekmovalk in tekmovalcev – 
na tekmovanju za društveni pokal v pikadu. Tekmovanje nam je zopet omogočil g. Jan v Porto 
Pub baru Hrastnik. 
Po kratkem pozdravnem govoru podpredsednika našega društva Gregorja Ermana in 
počastitvi spomina na pokojne člane smo umirili roke ter se podali v boj za čim boljšim 
uspehom. Na koncu je bil uspeh tu, za ene boljši, za druge malo manj, a vzdušja nam to ni 
pokvarilo. Rezultati najboljših pa so: 
Ženske: 
Prva:Smiljka Bratuša 1339 točk 
Druga: Majdi Korbar  1273 točk 
Tretja: Majda Rodošek 1275 točk 
Moški: 
Prvi: Istok Vavtar  1518 točk 
Drugi: Toni Bratuša 1471 točk 
Tretji: Blaž Dvornik  1319 točk 
Čeprav se niso uvrstili med najboljše, moram povedati, da so bili še posebno prešerno 
razpoloženi in borbeno “naoštreni” Rajko, Gregor in Zvone. Če jih gledaš s strani, prav 
žarijo ob metanju pikado puščic. 
Po podelitvi medalj in pokalov je sledilo še veselo kramljanje. V dobrem razpoloženju smo se 
pozdravili in odšli drugim izzivom  naproti. 
Hvala vsem in srečno! 
 Vodja sekcije pikadistov 
 Anton Bratuša 
 

 
Cvet najboljših pikadistov na tekmovanju za prehodni pokal DI Hrastnik 

in tistih, ki so kar žareli ob metanju puščic 



Letni bilten DI Hrastnik – letnik 2009 

30/74 

 
REGIJSKO TEKMOVANJE, 10. oktober 2009 

 
Leto je naokoli in zopet smo se zbrali v Brežicah, in sicer 10.10.2009, da se družimo in 
pokažemo kdo je najbolj pridno treniral in kdo ima največ športne sreče. 
Regijskega tekmovanja v pikadu se je udeležilo 10 ženskih in 13 moških ekip iz Zasavja in 
Posavja. Kot je že v navadi, smo se odrezali zadovoljivo, ne pa odlično. Ženska ekipa je bila 
odlična in je zasedla I. mesto ter se uvrstila na državno prvenstvo. Moška ekipa pa je imela 
manj športne sreče in se uvrstila na 4. mesto ter se tako žal ni uvrstila na državno prvenstvo. 
Morda je meni kot vodji sekcije še najbolj žal, ker se trudim, da bi nekako zopet sestavil 
zmagovalno ekipo, pa žal letos zopet ni šlo. Pri ženski ekipi je bila med posameznicami 
najboljša Smiljka Bratuša, pri moških pa moja malenkost in Istok Vavtar, ki sva dosegla 
enako število točk 
Tekmovanje je sicer potekalo v veselem športnem duhu, čeprav sta naše dobro razpoloženje 
nekajkrat skalila pokvarjena avtomata. Ne glede na vse pa smo na koncu vseeno vsi 
zaploskali in si zaželeli več sreče in zdravja v prihodnje. 
Srečno! 
 
 Vodja sekcije pikadistov 
 Anton Bratuša 
 
 

 
Tako moška kot ženska ekipa DI Hrastnik je dala  vse od sebe 
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DRŽAVNO PRVENSTVO, 7. november 2009 

 
Državnega prvenstva v pikadu, ki se je odvijalo v Radljah ob Dravi 7.11.2009, se je udeležila 
ženska ekipa našega društva, ki je na regijskem tekmovanju osvojila prvo mesto. Na 
prizorišče smo se pripeljali s kombijem ob 8.00 uri. Najprej so si ogledale tekmovališče, se 
prijavile in malo potrenirale na stenskih pikadah. 
Po pozdravnem govoru župana, zapeti državni himni in pozdravu domačinov se je za naše 
šampionke začela tudi prava borba, ko so morale po novih pravilih prvič premagati vsaka 
svojo tekmovalko, hkrati pa se je bilo treba spopasti še s tremo, boleznijo in sodniki. Čeprav 
so bili Radeljčani prvič organizatorji, se morajo za naslednjič močno popraviti v organizaciji 
tekmovanja. 
Kot že rečeno, naše junakinje so prišle predvsem kot odlična ekipa do finala. Tam so v 
dramatičnem dvoboju z ekipo Mariborčank prvič zmagale, drugič pa za »zerico« izgubile in 
osvojile odlično 2. mesto v naši lepi Sloveniji.  
Moram pohvaliti vse igralke. Smiljka je bila najboljša, a ostale so potegnile z njo, ko je bilo 
najbolj potrebno in najstarejša ekipa je osvojila odlično 2. mesto. Hvala jim! 
Nato smo vsi veseli pojedli kosilo in počakali na ekipo ZVIS, kjer so prav tako tekmovali sami 
naši igralci iz Hrastnika. Skupaj smo se odpravili v Hrastnik  v »Porto Pub bar«, kjer nas je 
pohvalil g. Jan in počastil s pijačo. 
 
 Vodja sekcije pikadistov 
 Anton Bratuša 
 

 
Naša dekleta so postale slovenske podprvakinje 
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Spominska fotografija ob najboljših pikadistk Slovenije leta 2009 

 
 
 
 
 
NAMIZNI TENIS 
 

OBMOČNO TEKMOVANE, 28. marec 2009 
 
Na območno tekmovanje ZDIS v namiznem tenisu v Petrovče smo prijavili dva člana, da 
ugotovimo način in moči hrastniških invalidov v primerjavi z ostalimi 17. ekipami. 
28. marca je šlo zares. Po prihodu in prijavi za zapisnik smo najprej malce potrenirali in se 
spoznali med seboj. Ob 9. uri nas je pozdravil domači predstavnik, nam povedal pogoje in 
pravila igre ter nas opogumil z besedami, da smo že zmagali s tem, ker smo bili tako dobri in 
se udeležili turnirja. 
Pri ženskah je bilo 7 tekmovalk, med njimi tudi naša Smiljka Bratuša. Takoj se je videlo, da 
bo imela težko delo, saj so bile njene nasprotnice skoraj vse tudi državne reprezentantke. 
Smiljka se je hrabro borila, čeprav je morala v vseh štirih dvobojih priznati premoč 
nasprotnic. Dvoboji pa niso bili zlahka predani in nasprotnice so jo celo pohvalile za 
borbenost in požrtvovalnost. Bravo, Smiljka! 
Pri moških je bilo občutno več sodelujočih, razdeljeni smo bili v več skupin s po 4 tekmovalci. 
DI Hrastnik sem zastopal jaz - Anton-Toni Bratuša. Po dveh začetnih porazih sta sledili dve 
zaporedni zmagi, Sledil je še peti dvoboj, ki pa sem ga po težkem, junaškem in požrtvovalnem 
boju vendarle izgubil s 3:2 v nizih. Prepričan sem, da sem zadovoljil s svojo igro in 
pristopom, saj so druge sodelujoče ekipe pripeljale na tekmovanje same bivše profesionalce 
in reprezentante. 
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Še nasvet vodstvu DI Hrastnik: Menim, da se moramo tudi naslednjič prijaviti na tekmovanja 
v namiznem tenisu. Mimogrede, s Smiljko so naju ostali tekmovalci ustno pohvalili za 
udeležbo. Moramo pa poiskati še kakšno tekmovalko in tekmovalca, od “ šefa ” pa izprositi, 
da nam nekje omogoči kakšen trening pred tekmovanjem. Srečno! 
 
 Udeleženec tekmovanja 
 Toni Bratuša 
 
 

 
Ne samo  puščice pikada, Toni in Smiljka znata prijeti tudi lopar za namizni tenis 

 
 
 
 
 

ŠPORTNE IGRE DRUŠTEV INVALIDOV ZASAVJA, 13. september 2009 
 
V nedeljo, 13. septembra je Društvo invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) organiziralo prve 
športne igre društev invalidov iz Zasavja. Prijateljske športe igre društev invalidov na regijski 
ravni so prava novost v slovenskem prostoru in ponosni smo, da so se prve tovrstne igre 
zgodile ravno v Zasavju – regiji, v kateri se lahko vse 3 občine ponašajo z laskavim nazivom 
“Občina po meri invalidov”. Na DI Hrastnik smo se dlje časa pripravljali na to “oranje 
ledine”, pri tem pa nas je nenehno vzpodbujala neverjetna predanost projektu predsednika DI 
Hrastnik Rajka Žagarja, ki je bil tudi pobudnik tovrstnega druženja in glavni organizator 
vseh izvedenih tekmovanj. 
Na tekmovanju smo se družili invalidi iz DI Radeče, DI Rimske Toplice, DI Litija, DI Zagorje 
ob Savi, DI Trbovlje in DI Hrastnik. Skupaj je tako tekmovalo preko 120 tekmovalk in 
tekmovalcev iz naše “širše regije”, ki so se ekipno pomerili v ribolovu, balinanju in pikadu. 
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Tekmovanja so potekala v vseh treh zasavskih občinah, in sicer: 
- v Zagorju ribolov (Ribnik Zagorje), 
- v Trbovljah balinanje (balinišče Buldog) in 
- v Hrastniku pikado (Porto Pub bar). 
V balinanju in pikadu so sodelovale tako moške kot ženske ekipe, v ribolovu pa le moške. 
Na vseh lokacijah so se igre začele ob 9. uri, vsem udeležencem na vsakem tekmovališču 
posebej pa sta predsednik Koordinacije društev invalidov Zasavje-Posavje, Rudi Janežič in 
predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar zaželela mirno roko in obilo sreče. Bistvo iger je bilo 
vsekakor druženje športnikov, seveda pa so štele tudi točke. Tako smo na koncu dobili tudi 
prve zmagovalce športnih iger društev invalidov iz Zasavja. In kdo so to? 
 
Ribolov: 
1. mesto: DI Hrastnik 
(Medved Karl, Jug Franc, Mladenovič Slobodan, Sticher Robert, Uldrijan Tomo) 
2. mesto: DI Zagorje 
(Klančišar Marjan, Zaletel Marko, Marinčič Maks, Kostanjevec Alojz, Rebernak Zdravko) 
3. mesto: DI Radeče 
(Vudrag Ivo, Zimšek Karl, Stankovič Jovo, Golob Milan, Košir Jože) 
Balinanje ženske: 
1. mesto: DI Litija 
(Celestina Darja, Božjak Ana, Nemaček Helena, Merčun Ani, Molka Marija) 
2. mesto: DI Hrastnik 
(Centrih Joži, Holešek Mari, Bajda Vika, Cigenjak Didka, Zaletel Frida) 
3. mesto: DI Radeče 
(Tucovič Joža, Sotlar Anica, Bregar Joža, Ocepek Rezi) 
Balinanje moški: 
1. mesto: DI Litija 
(Brinovec Branko, Obolnar Lado, Zupančič Boris, Groznik Rajko, Repovž Jože) 
2. mesto: DI Trbovlje 
(Klančišar Stane, Perpar Dušan, Lanišnik Matjaž, Fele Janez, Borštnar Janez) 
3. mesto: DI Hrastnik 
(Salmič Franc, Pufler Edi, Gričar Franc, Bevc Zlatko, Kotnik Ivan) 
Pikado ženske: 
1. mesto: DI Hrastnik 
(Dvornik Slavice, Rodošek Majda, Bratuša Smiljka, Ranzinger Ladi, Premec Joži) 
2. mesto: DI Radeče 
(Majhnec Kristina, Erazem Joža, Rozman Ida, Lavrinc Joža, Kožar Joža) 
3. mesto: DI Litija 
(Pirc Alojzija, Lovše Ivanka, Močnik Berta, Katlak Zdenka) 
Pikado moški: 
1. mesto: DI Hrastnik 
(Bratuša Toni, Vavtar Iztok, Dvornik Blaž, Ranzinger Ivan, Rodošek Karl) 
2. mesto: DI Zagorje 
(Džamastagič Muhjarem, Hribar Jože, Ceglar Alojz, Rohne Jože, Javoršek Janko) 
3. mesto: DI Litija 
(Kisič Sead, Vidovič Franci, Srebrnjak Edo, Jene Franci) 
Pri nekaterih ekipah je navedenih več članic oz. članov, nekatere ekipe so namreč poskrbele 
tudi za “rezerve”. Vsem iskrene čestitke!  
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Tekmovanje smo zaključili s svečanostjo v Gostilnici in pizzeriji Zasavski Gurman na Dolu 
pri Hrastniku, kjer so vse sodelujoče na igrah pozdravili: podžupan Občine Hrastnik Soniboj 
Knežak, predsednik Koordinacije društev invalidov Zasavsko-Posavske regije Rudi Janežič in 
predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar. Slednji je kot idejni oče regijskih športnih iger podelil 
medalje ustreznega leska članom ekip, ki so dosegle 1., 2., ali 3. mesto ter ekipne pokale 
vodjem ekip. Poleg tega so zmagovalne ekipe prejele tudi poseben prehodni pokal, ki ga bodo 
nedvomno skušale ubraniti naslednje leto, kajti športne igre društev invalidov iz Zasavja naj 
bi pod pokroviteljstvom Koordinacije društev invalidov Zasavsko-Posavke regije postale 
tradicionalne in se razvijale naprej in zajele tudi občine iz Posavja. In v nedeljo smo temu 
razvoju nedvomno postavili trdne temelje! Uradnemu delu svečanosti je sledilo še neformalno 
druženje in seveda prava pogostitev, saj “prazna vreča ne stoji pokonci”. 
Prve športne igre društev invalidov iz Zasavja so nedvomno uspele in prepričani smo, da smo 
vsi sodelujoči dodali nov kamenček v mozaik še kakovostnejšega življenja invalidov v Zasavju 
– regiji po meri invalidov. 
 
 Predsednik komisije za stike z javnostjo 
 Gregor Erman 
 
 
 
 

 
Ribiči so bili v akciji v Zagorju ob Savi 
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Balinarke DI Hrastnik na balinišču v Trbovljah 

 

 
Pikadistke in pikadisti so se pomerili v Hrastniku 



Letni bilten DI Hrastnik – letnik 2009 

37/74 

 

 
Pokali in medalje za najboljše tekmovalce in tekmovalke v vseh disciplinah 

 

 
Svečana razglasitev rezultatov  je potekala na Dolu pri Hrastniku 
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4   ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE ZADEVE 
TER IZOBRAŽEVANJE 

 
 
Komisija za zdravstvene in socialne razmere (KZSR) deluje pri Društvu invalidov Hrastnik 
pod okriljem Izvršnega odbora (IO). Naloga komisije je, da obravnava vloge s področja 
zdraviliško-klimatskega ohranjanja zdravja v kapacitetah Zveze delovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS) ter drugih oblik socialnih pomoči, kot so: pomoč pri nabavi sredstev in opreme za 
težje invalide, obravnava vlog po posebnih socialnih programih, ki jih razpisuje ZDIS, 
nudenje finančne pomoči pri raznih težkih zdravstvenih in socialnih primerih, priložnostne 
obdaritve težkih invalidov na domu ali Domovih starejših ter reševanje ostalih pravic, ki 
izhajajo iz naslova delovnih invalidov Slovenije. 
KZSR sestavlja 5 članov: Milena Koritnik, Antonija Zupančič, Bojan Hameršak, Avgust 
Žibert  in Franc Salmič in deluje v skladu z določbami Pravilnika o postopku dodelitve 
socialno-zdravstvene pomoči invalidom ter v okviru finančno-materialnih sredstev, s katerimi 
društvo gospodari na osnovi letnega finančnega  načrta. 
V letu 2009 je komisija delovala po približno enakem konceptu kot v preteklih letih. V začetku 
leta je bilo tako potrebno na podlagi razpisa prostih kapacitet za ohranjanje zdravja izdelati 
prioritetni vrstni red prosilcev.  
V mesecu marcu smo v sodelovanju z vodstvom in poverjeniki pripravili obdaritev naših 
članic, ki se zaradi bolezni ne morejo udeležiti tradicionalnega društvenega praznovanja 
dneva žena. Pred materinskim dnevom smo 23. marca obiskali tudi 7 naših članic, ki 
prebivajo v Domu starejših Hrastnik. Žalostno je, da moramo večini teh roko stisniti kar v 
bolniški postelji, saj njihovo zdravstveno stanje vidno peša iz leta v leto.  
V mesecu aprilu je Komisija organizirala 3-dnevno kopanje težkih invalidov v Laškem, ki se 
ga je udeležilo 21 naših članic in članov. Komisija je na podlagi predlogov upravičenih 
kopalcev, ki so jih pripravili poverjeniki, določila udeležence 3-dnevnega kopanja na osnovi 
zdravstvenega stanja oziroma stopnje invalidnosti, socialnih razmer v družini ter možnostih 
lastnega prevoza. Poleg tega je komisija podelila tudi 9-krat po 3 karte za težje invalide, ki 
potrebujejo spremljevalca in imajo lasten prevoz.  
V novembru smo razpisali proste kapacitete za ohranjanje zdravja, ki se bodo koristile v letu 
2010.  
December je tradicionalno mesec obdarovanja, ko zopet namenimo več pozornosti težjim 
invalidom in jih obdarimo s skromnim darilom na njihovem domu. Decembrskega obiska v 
Domu starejših Hrastnik tokrat nismo opravili, saj so bile vse prednovoletne aktivnosti zaradi 
bojazni pred pandemsko gripo odpovedane. 
Preko leta smo se spomnili tudi naših članov in članic, ki so težje oboleli. Skupaj z vodstvom 
in posameznimi poverjeniki smo opravili 10 obiskov.  
Naša komisija se zaveda, da je dobro in učinkovito reševanje problemov iz socialnega in 
zdravstvenega področja pogojeno s finančnimi sredstvi, zato upamo, da nam bo ZDIS tudi v 
prihodnje večkrat priskočila na pomoč. Še vedno pa opažamo, da je velikokrat dovolj tudi 
samo topel stisk roke in lepa beseda, da se prikažeta iskrica v očeh in bistveno spoznanje 
našega dela – ZA ČLOVEKA GRE.  
 
 Predsednica komisije za zdravstvene in socialne razmere 
 Milena Koritnik 
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SEMINAR V TERMAH DOBRNA. 6.-7 marec 2009 
 
V termah Dobrna je v času od 6. do 7. marca potekal 2-dnevni seminar o nasilju nad gibalno 
oviranimi ženskami ter o ženskah kot aktivnih sodelavkah v društvu invalidov. 
Seminarja sva se udeležili Jana Perpar in Milena Koritnik. Jana Perpar, podpredsednica 
komisije ustvarjalnih delavnic, je sodelovala v delavnici “Kako reagirati ob srečanju z 
invalidom, ki doživlja nasilje (fizično, psihično, ekonomsko…)”. Milena Koritnik, predsednica 
Komisije za zdravstvene in socialne razmere sem sodelovala v delavnici “Ženska – aktivna 
sodelavka v društvu invalidov”. 
V prvem delu seminarja so nam predstavili Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je bil 
sprejet 1. februarja 2008 s poudarkom na preventivnem delovanju in osveščanju laične in 
strokovne javnosti, na zagotavljanju strokovnosti pri obravnavanju nasilja ter na sodelovanju 
med različnimi institucijami. 
Nato je potekalo delo po delavnicah, ki je bilo prezentirano zelo zanimivo in konstruktivno, 
saj do nedavnega ni bilo moč zaslediti pogovorov o nasilnem okolju in ogroženosti zaradi 
doživljanja nasilja, ne o odkrivanju in vrstah zlorab, ukrepih za preprečevanje nasilja, niti ni 
bilo postavljenega vprašanja, kakšne so sploh družbene oblike pomoči za invalidne osebe – 
žrtve nasilja in kdo jim nudi pomoč. 
Glede žensk, ki so aktivne sodelavke v društvu invalidov pa je bilo ugotovljeno, da deluje 
vedno več žensk tudi na vodstvenih funkcijah in ne samo na administrativnem delu, Tako v 
društvih invalidov še zdaleč ne moremo govoriti o diskriminaciji žensk, saj so v veliki meri 
zastopane v društvih invalidov. 
 
 Milena Koritnik 
 
 

OBISK V DOMU STAREJŠIH, 23. marec 2009 
 
V ponedeljek, 23. marca 2009 so predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar in članici komisije za 
socialne razmere Zvonka Zupančič in Milena Koritnik obiskali naše članice v Domu starejših 
v Hrastniku. Spremljala jih je tudi socialna delavka Doma starejših Hrastnik, ga. Jasna 
Rižnar Kosem. 
Obisk je bil namenjen praznovanju dveh praznikov, in sicer dnevu žena in materinskemu 
dnevu. Gospe, ki so v domu: Marija Ganza, Doroteja Godicelj, Ljudmila Kurent, Antonija 
Šoster, Milka Rezec, Vida Volker in Justi Peklar, so se obiska in darilca zelo razveselile. Še 
posebej so jim zasijale oči, ko smo vsaki podarili tudi majhno rdečo vrtnico – izdelek sekcije 
ročnih del – in čeprav so bile rože izdelane iz papirja, so jim ob pogledu na njihovo živo 
barvo, zažarele oči, saj nekatere med njimi zaradi bolezni ne morejo govoriti. 
 
 Predsednica komisije za zdravstvene in socialne razmere 
 Milena Koritnik 
 
 
 

DELAVNICA “OBLIKOVANJE IZDELKOV IZ DAS MASE”, 4.-9. april 2009 
 
Dne 4.4.2009 sva prispeli v Radence in se ob dogovorjeni uri sestali z ostalimi udeleženkami 
delavnice. Mentorica ga. Mojca Mori nas je po že pripravljenem razporedu namestila po 
sobah; po namestitvi smo odšle na kosilo. Večer je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju 
in izmenjavi mnenj in izkušenj iz ostalih delavnic. 
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Naslednji dan, 5.4. 2009 ob 8. uri smo pričele z delom. Najprej je bilo na vrsti oblikovanje 
izdelkov iz bele DAS mase. Do kosila je vsaka od nas naredila nekaj izdelkov, ki smo jih 
potem dale sušit na zrak. Po kosilu smo se odpeljale na ogled razstave kulinaričnih dobrot in 
ročnih del, ki so jo pripravile članice Društva kmečkih žena in deklet iz Sv. Jurija ob Ščavnici. 
V vlogi vodičke je nastopala kar udeleženka delavnice Nada, ki je doma v tem koncu in je 
edina poznala organizatorje razstave. Po vrnitvi v Radence je sledila rekreacija v bazenu. 
V ponedeljek, 6.4. smo nadaljevale z delom, in sicer smo izdelovale cvetje, tako da smo za 
izdelovanje uporabljale color maso. 
7.4. smo izdelovale nakit iz Fimo mase, ki smo ga nato žgale v pečici ter ga potem nanizale na 
vrvico. Kljub temu, da smo se nekatere prvič srečale s Fimo maso, nam je šlo delo kar dobro 
od rok. Vse po vrsti smo bile navdušene nad delom, predvsem pa nad svojimi izdelki, ki so bili 
upoštevajoč dejstvo, da smo s tem delale prvič, kar prave umetnine. 
Dne 8.4. smo iz naravne DAS mase izdelovale različne izdelke, vsaka po svoji izbiri, ki smo 
jih kasneje dale sušit na zrak. 
Četrtek 9.4. je bil zadnji dan našega druženja, zato smo naredile pregled vsega, kar smo v 
preteklih dneh ustvarile. Z rezultati našega dela smo bile zelo zadovoljne. 
Sledilo je čiščenje in pospravljanje prostorov in kot zaključek vsakega druženja – slovo. 
Soglasno smo ugotovile, da je bila skupina ustvarjalna, delovna in zabavna in  da nam je bilo 
lepo. 
Na koncu gre zahvala mentorici za odlično opravljeno delo, prav tako tudi ZDIS-u in našemu 
društvu ker  sta nama omogočila udeležbo na delavnici, s katere sva odnesli veliko novega, 
kar bova z veseljem prenesli tudi drugim. 
 
 Udeleženki 
 Jana Perpar in Jožica Levačič 

 
 
 

LIKOVNA DELAVNICA, 9.-14. april 
 
SM O  V  R A D E N CIH   SE  Z BR A L I, 
D A  L E P ŠE  R ISA TI B I Z N A L I   
 
M IR A  , Z D E N K A  , 
V E R A  , V E SN A  , 
K SE N IJA  IN  V IK A  
P R ID N O  SM O  M E N TO R ICO  ID O   P O SL U ŠA L E  
IN  Z  O G L JE M  R ISA TI Z AČE L E . 
 
ČR N E  ČR TE  SO  K M A L U  RO Ž ICE  P O STA L E  
IN  V  V SE J L E P O TI Z A SIJA L E . 
 
P A STE L I B IL I Z A  N A S SO  P R A V A  U G A N K A  , 
A  Z V EČE R  SM O  V SE  P R A V  Z A D O V O L JN E  
SV O JE  D E L O  O BČU D O V A L E  . 

V O D A  TO P L A  V  TE R M A H   
N A M  N O V O  E N E R G IJO  JE  D A L A  , 
D A  ČO P IČI  SO  K A R  SA M I  
P O  P A PIR JU  ŠV IG A L I  
IN  Z A D N JI D A N  STE N E  IN  K L O P I 
P O L N I N A ŠIH  IZ D E L K OV  SO  B IL I. 
 
ČE  N A M  L O JZ E  N E  B I K A V E  K U H A L  
M A R SIK A TE R I ČOP IČ B I OB U P A L . 
 
ID IN A  P O M OČ IN  N A SV E TI 
SO  N A SM E H  N A M  N A  O B R A Z  P R IN E SL I 
IN  SA M O Z A D O V O L JSTV O  Z  N A ŠIM  D E L O M . 

 
 
Hvala vsem za prijetne in vesele ure!!!   
 Vika in Vesna 
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USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, 17.-18. april 2009 

 
ZDIS redno organizira usposabljanja za aktivno življenje in delo invalidov, ki so namenjena  
delovno še aktivnim invalidom - zaposlenim invalidom in invalidom, ki iščejo zaposlitev na 
Zavodu za zaposlovanje. Tokratnega usposabljanja, ki se je odvijal 17. in 18. aprila v Termah 
Dobrna, sva se udeležila Rajko Žagar in Gregor Erman. 
Udeleženci usposabljanja smo se začeli zbirati v Termah Dobrna od 9. ure dalje, ob 10. uri 
pa je bilo na programu usposabljanja že prvo predavanje. Priznana psihologinja ga. Marja 
Strojin je predavala o doživljanju krize in reševanju problemov. Na tem predavanju smo 
lahko izvedeli marsikaj o ohranjanju socialne vključenosti invalidov. Tako smo obdelali 
različne dejavnike, ki vplivajo na našo socialno vključenost (izobrazba, pomanjkanje prostega 
časa, sodobne tehnologije komuniciranja itd.), predvsem pa smo se posvetili odvisnosti 
našega socialnega vključevanja in zaposlitve. Vsi smo se strinjali, da zaposlitev v luči 
socialnega vključevanja pomeni precej več kot le golo opravljanje dela. 
Po kosilu smo se udeleženci usposabljanja razvrstili v 4 delavnice: 
1) Kako se bolje sporazumevati? 
2) Ohranjanje delovne osebnosti 
3) Kako obvladovati svoje življenje? 
4) Komunikacija brezposelne osebe. 
Rajko se je udeležil delavnice Ohranjanje delovne osebnosti, sam pa sem sodeloval pri 
usposabljanju o boljšem sporazumevanju. V delavnici “Kako se bolje sporazumevati?” smo 
se pod vodstvom psihologinje Marje Strojin najprej posvetili temu, zakaj nekateri bolj drugi 
pa manj sproščeno vstopamo v komunikacijo in spoznali dejavnike našega komuniciranje. 
Precej dejavnikov vpliva na naše komuniciranje, osebno pa bi izpostavil predvsem osnovno 
pravilo dobrega komuniciranja. Komuniciranje ni zgolj vsebina, ki jo izrečemo. Vsebina je 
vedno podkrepljena tudi s čustvenim sporočilom. Pristna in iskrena komunikacija je tista, pri 
kateri vsebino podpira tudi iskreno, pozitivno čustveno sporočilo. Za boljše sporazumevanje 
pa je posebnega pomena tudi vzdrževanje medosebnih stikov, kajti vsi vemo “daleč od oči je 
daleč od srca”. 
V soboto smo se zopet združili vsi prijavljeni na usposabljanje, in sicer na zadnjem 
predavanju “Pogosta vprašanja v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi”. 
Na predavanju pravnice  ge. Senke Vrbice smo spoznali pravne akte, ki pomembno določajo 
razmerje med delavcem in delodajalcem ter  najpomembnejše zadeve pri sklepanju pogodbe. 
Posvetili smo se tudi najpogostejšim vprašanjem glede delovnega razmerja, varstvu pravic 
delavcev, poteku odpovedi delovnega razmerja in pravicam delavcev na Zavodu za 
zaposlovanje. Predavanje je bilo zanimivo in tudi koristno – zdaj si znamo npr. na hitro 
izračunati tudi odpravnino, ki nam pripada po prenehanju delovnega razmerja. 
Poleg predavanja in delavnic na usposabljanju pa bi izpostavil še pomen neformalnega 
druženja med udeleženci. Prav v medsebojnem druženju z drugimi udeleženci usposabljanja 
lahko spoznamo še kaj več kot le tisto, kar nam je obetal uradni program. Tudi zaradi tega še 
naprej podpiram sodelovanje članov DI Hrastnik na različnih usposabljanjih in delavnicah 
ZDIS. 
 
 Gregor Erman 
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KOPANJE TEŽKIH INVALIDOV – 17., 20.,21. april 2009 
 
Društvo invalidov Hrastnik že kar nekaj let posveča posebno pozornost težkim invalidom, ki 
so člani našega društva. Že tradicionalno v sredini meseca aprila organiziramo tridnevno 
kopanje težkih invalidov v Zdravilišču Laško. 
Kopanje je organizirano v tri skupine, v vsaki skupini je 8 invalidov. Nekateri invalidi pa 
potrebujejo tudi spremstvo in vodenje na kopanje v bazen. Letos je imela  komisija kar težko 
nalogo, določiti , kateri invalidi so resnično potrebni  takšnega kopanja in druženja.  
Jaz sem vodila drugo skupino in ugotovila, da so bili prisotni resnično takšni invalidi, ki  so 
potrebni le kakšne majhne pozornosti, kot je organizacija kopanja v Laškem. Prvi dan v petek, 
17.4.2009 nam je vreme bilo še kar naklonjeno, saj smo se lahko sprehajali po zunanjem 
bazenu, v ponedeljek in torek pa nam vreme ni bilo preveč naklonjeno. 
Iz obrazov udeležencev sem razbrala, kako so srečni, saj so bili med nami kar trije invalidi, ki 
se še niso kopali v Laškem.   
Po dveh urah smo bili tudi že utrujeni, počasi smo se vračali v oblačilnice in komaj čakali 
našega Srečka, ki je pa je bil za nas dobesedno “srečko”, saj je skoraj vsakega dvignil v svoj 
kombi. Pri svojem delu je bil nasmejan in še kakšno vzpodbudno besedo je dodal. Po 
napornem kopanju pa se je prileglo tudi okrepčilo, za kar so poskrbeli v prijaznem gostišču v 
Šmarjeti. Postregli so nam s hladno pijačo in toplo malico.  
Ob vrnitvi proti domu so vsi zadovoljni izrazili željo, da bi bili potrebni takšne pozornosti 
večkrat na leto.  Žal pa društvo nima dovolj sredstev za  večkratno organizacijo takšnih 
srečanj, pa tudi prostovoljcev - spremljevalcev  je vedno manj.  
Na društvu razmišljamo tudi o množičnejši izvedbi kopalnega druženja z avtobusnim 
prevozom, a se vse ceste v našem kraju vijejo v breg ali hrib, zato avtobus ne bi mogel 
pripeljati do doma vsakega posameznega invalida.   
 
 Minka Rizvič 
 

 
Srečko (prvi z leve) je vedno pripravljen pomagati pri izvedbi 3-dnevnega kopanja težkih invalidov DI Hrastnik 
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USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO SODELOVANJE IN NEODVISNO ŽIVLJENJE 

INVALIDOV, 8.-9. maj 2009 

 
8. in 9. maja je ZDIS v Termah Čatež organizirala seminar Usposabljanje za aktivno 
sodelovanje in neodvisno življenje invalidov. Seminarja sva se udeležili Milena Koritnik in 
Antonija Zupančič. 
Prvi dan je potekalo predavanje “Sanje so nekaj kar ne pozabimo”, predavateljice ge. Senke 
Vrbica in popoldanske delavnice. Milena se je vključila v delavnico “Pristojnosti in 
kompetence”. Ta delavnica je zaradi bolezni predavateljice odpadla, namesto nje je bila 
izvedena delavnica “Socialno vključevanje invalidov in oblikovanje časa”. Predavatelj je bil 
Drago Novak. Antonija Zupančič se je vključila v delavnico “Varovanje osebnih podatkov pri 
prejemanju, razvrščanju in arhiviranju dokumentov”. Predavanje je vodila ga. Zdenka 
Witavsky.  
Drugi dan je potekalo predavanje “Doživljanje krize pri reševanju problemov”. Predavanje 
je vodila izredno dobra predavateljica ga. Marja Strojin. 
Vse delavnice in vsa predavanja so bila dobro organizirana in izvedena. Osebno sva pridobili 
dodatne poglede na posamezne zadeve, kar nama bo koristilo pri nadaljnjem  delu v  društvu. 
 
 Milena Koritnik in Antonija Zupančič 
 
 
 

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, 5.-6. junij 2009 
 
Zveza delovnih invalidov Slovenije(ZDIS) redno organizira usposabljanja za aktivno življenje 
in delo invalidov, ki so namenjena  delovno še aktivnim invalidom - zaposlenim invalidom in 
invalidom, ki iščejo zaposlitev na Zavodu za zaposlovanje. Tokratnega usposabljanja, ki se je 
odvijal 5. in 6. junija v Zdravilišču Radenci, sva se udeležila Rajko Žagar in Gregor Erman. 
Udeleženci usposabljanja smo se začeli zbirati v Zdravilišču Radenci od 9. ure dalje, ob 10. 
uri pa je bilo na programu usposabljanja že prvo predavanje. Zaradi hujše prometne nesreče 
na odseku avtoceste Celje-Slovenske Konjice (avtocesta je bil zaprta več ur) nisva prispela v 
Radence ob predvidenem času, toda še pravi čas, da sva bila prisotna že na začetku prvega 
predavanja. Z nekoliko več kot polurno zamudo je namreč mag. Andrejka Fatur Videtič 
začela s predavanjem “Ohranjanje socialne vključenosti”. Na tem predavanju smo lahko 
izvedeli marsikaj o ohranjanju socialne vključenosti invalidov. Izpostaviti velja predvsem to, 
da moramo invalidi poskrbeti za svojo socialno vključenost na več ravneh: 
− na osebni: kakovostno življenje (družabno življenje, skrb za zdravje), včlanitev v društvo 

invalidov (najbolje aktivna vloga v društvu), 
− lokalni: svoje težave reševati s pomočjo društva invalidov in 
− nacionalni: izkoristiti pomoč ZDIS. 
Po kosilu smo se udeleženci usposabljanja razvrstili v 4 delavnice: 
1) Zaposlitvena rehabilitacija za ohranjanje zaposljivosti, 
2) Ohranjanje delovne osebnosti in socialne vključenosti, 
3) Družina v času ekonomske krize, 
4) E-zaposlovanje. 
Rajko Žagar se je udeležil delavnice Družina v času ekonomske krize, Gregor Erman pa 
delavnice “Ohranjanje delovne osebnosti in socialne vključenosti”. 
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Delavnica “Družina v času ekonomske krize”, ki jo je vodila priznana psihologinja Marja 
Strojin, je bila namenjena soočenju družine invalida z morebitnim vplivom trenutne 
ekonomske krize na vsakdanje življenje. Udeleženci delavnice so se razporedili v manjše 
skupine ter tako v delovnem vzdušju ugotavljali in spoznavali, na koliko različnih načinov se 
lahko soočimo z ekonomsko krizo v družini. 
Ga. Zdenka Wltavsky z Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo in g. Drago Novak, 
predsednik ZDIS, sta skupaj vodila delavnico “Ohranjanje delovne osebnosti in socialne 
vključenosti”. Delavnico je izjemno popestrila predvsem ga. Wltavsky s svojo sproščenostjo, 
strokovnostjo in stikom z udeleženci delavnice. Spoznali sm o, da m oram o za srečo v življenju 
največ postoriti sam i. V čeraj je zgodovina, jutri prihodnost, danes pa je pravi dan, da 
sprejm em o odločitev. O dločitev bo nedvom no vplivala na naš jutri, zato je tako pom em bno 
kaj “ sejem o” danes. Spoznali sm o tudi osnove čustvene inteligence in  pom ena neverbalnega 
kom uniciranja. 
Polni novih spoznanj in nabiti s pozitivno energijo smo se odpravili na krajše kopanje in 
večerjo, nato pa je sledil še družabni del večera. Vodstvo ZDIS nam je pripravilo različne 
družabne igre (v kvizu je zmagala ekipa, v kateri je sodeloval tudi naš Gregor) in ples. Ob 23. 
uri se je družabni večer zaključil in prijetno utrujeni smo se odpravili na zaslužen nočni 
počitek. 
V soboto smo se ponovno zbrali, in sicer na zadnjem predavanju “Aktivnosti Zavoda za 
zaposlovanje v času ekonomske krize”. Na predavanju ge. Lee Kovač, svetovalke 
generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, smo spoznali vlogo 
Zavoda za zaposlovanje (Zavod je le posrednik med ponudbo in povpraševanjem po delu) in 
številne aktivnosti s katerimi Zavod deluje za zmanjšanje brezposelnosti. Predavanje je bilo v 
veliki meri zadetek v polno, kajti po koncu predavanja so sledila še številna vprašanja 
slušateljev. 
 
 Rajko Žagar in Gregor Erman 
 
 
 

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, 18.-19. september 2009 
 
Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je zopet organizirala usposabljanje za aktivno 
življenje in delo invalidov, namenjeno  delovno še aktivnim invalidom - zaposlenim invalidom 
in invalidom, ki iščejo zaposlitev na Zavodu za zaposlovanje. Usposabljanja, ki se je odvijalo 
18. in 19. septembra v Termah Topolšica, sva se udeležila Gregor Erman in Rajko Žagar. 
Tokratno usposabljanje je bilo nekoliko drugačno, saj smo udeleženci usposabljanja prvi dan 
sodelovali na mednarodni konferenci “Primeri dobre prakse in ukrepi pri ohranjanju 
zaposlitve invalidov v času ekonomske krize v državah članicah FIMITIC-a”, drugi dan 
usposabljanja pa smo se udeleženci porazdelili po posameznih delavnicah. 
FIMITIC (International Federation of Persons with Physical Disability) je mednarodno 
združenje invalidov, v katerega je vključeno tudi slovensko krovno nacionalno invalidsko 
združenje ZDIS. Uvodni nagovor na mednarodni konferenci sta imela predsednik ZDIS g. 
Drago Novak in minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik. Že pred kosilom 
pa so se začela poročila primerov dobre prakse in ukrepov pri ohranjanju zaposlitve 
invalidov v času ekonomske krize. Tako sta nam ukrepe za ohranjanje zaposlitve invalidov v 
času ekonomske krize najprej predstavila slovenska predstavnika: generalni direktor 
Direktorata za invalide mag. Cveto Uršič in predsednik Konfederacije novih sindikatov 
Slovenije – Neodvisnost g. Drago Lombar. Po zasluženem kosilu in dokončni namestitvi po 
hotelskih sobah smo spoznali še ukrepe aktivnega zaposlovanja invalidov v času ekonomske 
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krize v Avstriji, na Irskem, Madžarskem in Slovaškem ter v Španiji in Poljski. Mednarodna 
konferenca je potekala v angleškem jeziku, pri tem pa je bilo poskrbljeno tudi za prevod (vsak 
udeleženec je imel na voljo svoje slušalke, preko katerih je slišal sprotno prevajanje). 
Poročilom je sledila še razprava ter sklepi in zaključki. Spoznali smo nekaj zanimivih 
pristopov pri zaščiti in reševanju problematike zaposlovanja invalidov, kot je npr. tudi skupno 
kosilo med vodstvom podjetja in zaposlenimi invalidi, z  namenom, da delodajalci in 
zaposleni invalidi izmenjajo svoje poglede na obstoječe stanje v podjetju in predlagajo možne 
rešitve. Vsekakor dobrodošla praksa, osebno pa menim, da bi bilo več kot dobrodošlo takšne 
inovativne pristope predstaviti tudi vodilnim v podjetjih. Nenazadnje oni držijo škarje in 
platno…  
V soboto smo se udeleženci usposabljanja razvrstili v 3 delavnice: 
1) Izražanje pozitivnih čustev, 
2) Motivacija v kariernem razvoju, 
3) Recesija kot priložnost za spremembe našega razmišljanja in ravnanja v delovnem 
okolju. 
Rajko se je povsem posvetil recesiji in se udeležil delavnice Recesija kot priložnost za 
spremembe našega razmišljanja in ravnanja v delovnem okolju, sam pa sem sodeloval pri 
usposabljanju o izražanju pozitivnih čustev. V delavnici “Izražanje pozitivnih čustev” smo se 
pod vodstvom psihologinje Marje Strojin posvetili tem u, kako izražati pozitivna čustva. V si 
vem o, da nam  je kar lažje izražati negativna kot pozitivna čustva. P rav zato sm o se na tej 
delavnici posvetili tem u, kako brez nepotrebnih zavor izražati tudi pozitivna čustva. 
Spoznali sm o, da je osnova pozitivnega odnosa pozorno poslušanje sogovornika. Pozorno 
poslušanje izkažem o tudi tako, da sogovorniku zastavljam o podvprašanja, predvsem  pa je 
pom em bna energija, ki sprem lja izrečeno besedo. T isto kar rečem o, m oram o tudi resnično 
m isliti. Iskrenost naj bo vedno na prvem  m estu! 
 
 Gregor Erman 
 
 
 

RAČUNALNIŠKI TEČAJ, 3. november 2009 
 

V torek, 3. novembra je Društvo invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) organiziralo računalniški 
tečaj za svoje člane. To je bil prav poseben tečaj, kajti prisotni smo imeli lepo priložnost, da 
dobimo hiter in strokoven odgovor na naše računalniške probleme. Tečaj je namreč vodil g. 
Simon Medvešek. Simon nam že tako ves čas stoji ob strani pri posodabljanju spletne strani 
DI Hrastnik (www.invalidi-hrastnik.si) ter pri vseh računalniških težavah na društvu, tokrat 
pa se je posvetil še prav vsakemu vprašanju naših članov, kajti računalniško znanje se od 
člana do člana precej razlikuje. 
Tako smo najprej v praksi spoznali delovanje operacijskega sistema »Windows«, ki je osnova, 
da lahko potem naprej spoznavamo še ostale programe. Simon nam je dal kar nekaj nasvetov 
in pokazal nekaj trikov pri uporabi tega operacijskega sistema. Prepričan sem, da je prav 
vsakdo izvedel kaj novega. 
Nadalje smo se posvetili še urejevalniku besedil. Spoznali smo, da na društvu uporabljamo 
»Open Office Word«. To predstavlja določen problem za vse, kajti prav vsi smo vajeni 
»Microsoft Office Word«. Razlike med programoma sicer niso velike, toda kompatibilnost 
med obema programoma je precej večja težava. Problem je torej v tem, da doma tipkamo v 
program »Microsoft Office Word«, na društvu pa razpolagamo s programom »Open Office 
Word«. Zaradi nekompatibilnosti omenjenih programov ne moremo npr. nek dokument začeti 
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tipkati doma, dokončati pa na društvu. Z enakim problemom se soočimo tudi, če urejamo 
kakšno številčno datoteko v priljubljenem »Excelu«. Resnično upam, da bomo na DI Hrastnik 
sprva poskrbeli za opremo našega glavnega računalnika z najbolj množično uporabljenimi 
programi iz paketa »Microsoft Office«. Tako bomo lahko vsaj del obsežnega računalniškega 
dela za DI Hrastnik opravljali tako doma kot na sedežu društva. 
Ob koncu računalniškega tečaja smo se posvetili še vedno nepogrešljivemu internetu oz. 
medmrežju. Simon nas je seznanil z osnovami brskanja po svetovnemu spletu ter pošiljanju 
elektronske pošte. 
Prepričan sem, da je prav vsak od sodelujočih dobil odgovor na svoje računalniško vprašanje 
ne glede na stopnjo računalniškega predznanja. Računalniški tečaj je bil vsekakor »zadetek v 
polno«. Nedvomno bi bilo še bolje, če bi lahko vsak izmed udeležencev sedel in prakticiral 
svoje računalniške sposobnosti za svojim računalnikom, toda na DI Hrastnik ne premoremo 
toliko računalnikov, zato smo lahko povsem zadovoljni s tokratnim usposabljanjem. Počasi se 
daleč pride! 
Na koncu smo skupaj ugotovili, da nekaj že znamo delati na računalniku, nekaj smo se 
naučili, potrebno pa bi bilo še nekaj ur takšnega usposabljanja. Upamo in pričakujemo, da bo 
naše društvo invalidov tudi v prihodnje organiziral takšno izobraževanje. 
 
 Udeleženca tečaja 
 Gregor Erman in Minka Rizvič 
 
 

 
Udeleženci tečaja smo z zanimanjem prisluhnili računalniškim nasvetom  
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GLASBENI VEČER V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK, 26. november 2009 
 
V četrtek 26.11.2009 je v Domu starejših v Hrastniku minil še en lep večer. 
Na pobudo prostovoljk za medgeneracijsko sodelovanje, ki delujejo v Domu, predstavnikov 
društva invalidov Hrastnik ter vodstva Doma starejših Hrastnik, je bil organiziran prečudovit 
glasbeni večer. Izvedle so ga Jesenske rože, to je  ženski trio ob spremljavi harmonikarja g. 
Francija. Izbor in kvalitetna  izvedba pesmi  je v polni jedilnici Doma razvnela  sleherno srce 
oskrbovancev, tako, da so nekatere pesmi odmevale tudi iz njihovih ust. 
S sodelovanjem vseh,  tako društva, vodstva Doma in oskrbovancev bi bilo zaželeno 
organizirati takšnih večerov še več, zlasti v tem času, ko so večeri za oskrbovance vse preveč 
dolgi. 
 Zvonka Zupančič 
 

 
Trio Jesenske rože je zaznamoval glasbeni večer  

 

 
Glasbeni večer je ogrel srce številnim prisotnim  
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REHABILITACIJSKI PROGRAM ZDIS, 21. -27. november 2009 
 
21.11.2009 – Prihod v Zdravilišče Radenci in nastanitev. Sledilo je kosilo in nato pozdravni 
nagovor ter predavanje o novostih pri zaposlovanju invalidov, ki ga je vodil g. mag. Cveto 
Uršič – Generalni direktor direktorata za invalide. Tema predavanje je bila zanimiva. Sledili 
pa so zelo pomanjkljivi odgovori oz. izogibanje odgovorom na nekatera naša zastavljena 
vprašanja. Zaradi tega sva bili precej nezadovoljni in tudi razočarani. 
22.11.2009 – Predavanje o pomenu ohranjanja zdravja za delo, ki ga je vodila ga. mag. 
Andreja Fatur – Videtič dr. med. Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS za 
ohranjanje zdravja – Soča. Predavanje je bilo zelo poučno in zanimivo. Osebno misliva, da bi 
bilo potrebno v to predavanje vključiti tudi delodajalce, da bi se naučili, kako se je treba 
obnašati do delovnih invalidov. Med predavanjem smo imeli možnost koriščenja brezplačne 
pravne pomoči, ki jo je nudila ga. mag. Senka Vrbica. Z njenimi nasveti sva bili popolnoma 
nezadovoljni, ker je, namesto da bi podala svoje mnenje o zastavljenih vprašanjih, odgovore 
iskala na internetu in jih nato posredovala nama (kar bi lahko tudi sami storili brez njene 
»strokovne« pomoči). Poleg tega meniva, da je bil termin možnosti koriščenja brezplačne 
pravne pomoči popolnoma neprimeren, saj se je izvajalo med samim predavanjem in sva s 
tem zamudili marsikakšno zanimivo informacijo, ki jo je posredovala ga. mag. Andreja Fatur 
– Videtič dr. med. 
23.11.2009 – Poslušali smo predavanje o šikaniranju invalidov na delovnem mestu ki ga je 
vodila ga. mag. Tanja Hočevar – sekretarka Zveze delovnih invalidov Slovenije. Ga. je 
podala razlago in obrazložila, kaj je šikaniranje in kaj ne, primere dejanja šikaniranja in 
njihove posledice ter preprečevanje in možnost preventive pred šikaniranjem. Predavanje je 
bilo zelo zanimivo in poučno. 
24.11.2009 – Imeli smo predavanje o invalidskem zavarovanju po ZPIZ-u, ki ga je vodil g. 
Miran Kalčič – direktor Zavoda za varstvo pri delu. G. je predaval o pravni ureditvi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravicah invalidov in zakonskih predpisih, ki 
zadevajo delovne invalide. S predavanjem in ponujenimi odgovori na zastavljena vprašanja 
sva bili zadovoljni. 
25.11.2009 – Predavanje na temo »Ali smo motivirani za lastno zdravje« je vodila ga. Marja 
Strojin, univ. dipl. psih. Ga. je predavala o vrstah zdravja ter načinih motiviranja samega 
sebe za zdravo življenje. Na zelo slikovit način je predstavila to temo in naju je povsem 
očarala s svojim nastopom in življenjskimi prispodobami. 
26.11.2009 – Zdravstveno predavanje, ki ga je vodil dr. Zoran Lukšič o zdravilnih učinkih 
vode v Radencih, je bilo zelo zanimivo. Tako kot vsi udeleženci Rehabilitacijskega programa 
tudi midve meniva, da bi moralo biti to predavanje na programu kot prvo predavanje, 
predvsem zaradi tega, da bi bili udeleženci programa seznanjeni z učinki, ki jih ponuja 
zdravilna voda iz Radencev in bi lahko maksimalno izkoristili prednosti vode med bivanje v 
zdravilišču.  
27.11.2009 – Odhod domov. Bilo je lepo druženje. Zdravilišče sva zapustili polni dobrih 
informacij, ki nama bodo v prihodnje prišle prav in jih bova lahko posredovali naprej svojim 
sodelavcem in znancem. Bivanje v zdravilišču je bilo izjemno prijetno. Vse usluge so bile 
korektne, hrana izvrstna, osebje prijazno, skratka vse je bilo super. 
 
Prisrčno bi se radi zahvalili Z vezi delovnih invalidov S lovenije ter g. R ajku Ž agarju  – 
predsedniku D ruštva invalidov H rastnik, ki so  nam a om ogočili to prečudovito izkušnjo. 
H V A LA ! 
 
 Udeleženki 
 Šeherezada Bećirović in Šaha Rastoder 
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Šaha in Šeherazada v spremstvu “telesnih stražarjev”  

 

 
Številni udeleženci rehabilitacijskega programa ZDIS  
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Z A H V A LA  Z A  PO M OČ PR I SO F IN A N CIR A N JU  D V IG A L A  
 
Prav vsem , ki ste m i nesebično prisluhnili pri sofinanciranju  osebnega dvigala, se prav 
iskreno zahvalju jem  za pom oč, saj brez vas to, kar m i je uspelo, sploh ne bi bilo izvedljivo. 
Tako se sedaj, ko je delo že skoraj dokončano, počutim  še bolj sam ostojen  in  bom  lahko 
zaradi vas stanoval v stanovanjskem  delu  in  ne v kletnih prostorih. 
O b tej priložnosti pa se m oram  zahvaliti vsem  ostalim , ki so sodelovali pri tem  projektu , g. 
županu M iranu Jeriču, K A R ITA S, Z vezi delovnih invalidov S lovenije, D ruštvu 
paraplegikov L jubljana, pa tudi M ercatorju  L jubljana, E lektro L jubljana, posebej pa g. 
Z vonetu M ajesu, nekdanjem u predsedniku D I H rastnik, ter sedanjem u predsedniku g. 
R ajku Ž agarju , ki sta vseskozi stala  za tem  ter m i pom agala tudi m oralno, kajti sam  sem  že 
skoraj obupal, saj se kot invalid soočam  s problem i, o  katerih prej še sanjal n isem . 
Z ato še enkrat prav iskreno hvala vsem  v društvu, ki se trudite pom agati ljudem  v stiski, in  
vas lepo pozdravljam ! 
 
 Ivan D ečm an 
 
 

Z A H V A LA  Z A  SK R B IN  PO Z O R N OST 
 
L eto 2009 m i res n i prizaneslo z zdravstvenim i težavam i, saj sem  doživel lažji srčni infarkt, 
toda v najtežjih trenutkih m e je boln išn ici obiskal naš predsednik R ajko Ž agar in  m i vlil še 
kako potrebnih novih m oči za naprej. Tudi ko sem  se vrnil dom ov, sta m e na dom u obiskali 
članici kom isije za zdravstvene in  socialne razm ere M ilena K oritn ik in  Z vonka Z upančič. 
P rav vsem  se iskreno zahvalju jem  za izkazano skrb in  pozornost, kajti prišli ste takrat, ko 
sem  vas najbolj potreboval. 
 
 Z vone M ajes  
 
 

Z A H V A LA  Z A  O B ISK  
 

N ajlepše se zahvalju jem  gospem a M ileni K oritnik in  Z vonki Z upančič, ker sta se spom nili 
nam e in  m i kljub bolezni resnično  polepšali dan. H vala, ker ne pozabite na bolne! 
 
 Z dravka M ajes 

 
 

Z A H V A LA  Z A  O B D A R ITE V  O B  K O N CU  LE TA  
 
Iskreno se vam  zahvalju jem  za prejeto zelo v redu darilo. 
H vala tudi za pozornost. Tako se počutim  še vedno članica te skupnosti, čeprav m i zdravje 
več ne dopušča kakšne aktivnosti. H vala! 
 
 M arija K lajn  
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5   STIKI Z JAVNOSTJO 

 

Stiki z javnostjo predstavljajo posebno področje delovanja Društva invalidov Hrastnik (DI 
Hrastnik), kajti zavedamo se, da v današnjem informacijskem svetu praktično ne obstajamo, 
če o nas in naši dejavnosti ne poročajo različni množični mediji. Prav zato smo tudi letos 
aktivno obveščali javnost o naši dejavnosti. Spekter našega obveščanja smo še nekoliko 
razširili in tako smo se leta 2009 predstavljali preko:  
• Radia Kum Trbovlje, 
• časopisa Zasavc, 
• spletne strani našega društva www.invalidi-hrastnik.si, 
• spletne strani Zveze delovnih invalidov Slovenije www.zdis.si in 
• Biltena letnik 2009. 
Preko Radia Kum Trbovlje smo v torkovi oddaji “Srebrni val”, ki je namenjen predvsem 
starejšim poslušalcem (oddaja “Srebrni val” nadomešča nekdanjo oddajo “Upokojenci med 
nami”), obveščali s poročili o naših aktivnostih natanko 17-krat, seveda pa smo v kakšno 
poročilo vključili tudi več naših aktivnosti hkrati. Tako smo v bistvu poročali preko radijskih 
valov najbolj poslušane radijske postaje v Zasavju. Poleg tega sem kot predsednik Komisije 
za stike z javnostjo tudi 2-krat “v živo” predstavil aktualno dogajanje v našem društvu. Z 
Radiem Kum Trbovlje smo torej tudi leta 2009 zelo aktivno sodelovali, zato se iskreno 
zahvaljujem vsem delavkam v uredništvu radia in vsem moderatorkam “Srebrnega vala”, še 
zlasti ge. Marji Kužnik. 
O vseh sprotnih dogajanjih DI Hrastnik smo obveščali člane in ostale občane tudi preko 
osrednjega zasavskega tiskanega medija. V Zasavcu smo se leta 2009 “pojavili” 12-krat, 
pisano besedo o naših aktivnostih pa so vedno spremljale tudi fotografije. Sodelovanje z 
Zasavcem naj se še naprej tako razvija, za kar se iskreno zahvaljujem “naši dopisnici” 
Zasavca ge. Fanči Moljk. 
Spletna stran našega društva (www.invalidi-hrastnik.si) postaja vedno pomembnejši vir 
obveščanja ne samo naših članic in članov, temveč tudi širše javnosti. Obveščanje preko 
spleta je resnično ažurno, tako z novicami kot tudi s fotografijami. Vedno, kadar se nam kaj 
zaplete pri posodabljanju spletne strani, nam stoji še vedno ob strani g. Simon Medvešek. Z 
njegovo pomočjo je vse precej lažje, zato gre tudi njemu posebna zahvala. 
Novost pri obveščanju javnosti o aktivnostih DI Hrastnik predstavljata obveščanje preko 
spletne strani Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) in mesečno pošiljanje prispevkov g. 
Marku Planincu za Letopis občine Hrastnik. Spletno stran www.zdis.si že redno bogatijo tudi 
naša poročila in fotografije, prav gotovo pa naše aktivnosti ne bodo izostale niti v Letopisu 
občine Hrastnik 2009. 
Komisija za stike z javnostjo (Irena Kavšek, Martin Mlinar, Gregor Erman) se je v tem letu 
sestala 5 krat. Sestanki so bili namenjeni predvsem zadolžitvam posameznikov pri izdelavi 
društvenega biltena. Kot vedno, je bilo tudi tokrat v tovrstno obveščanje javnosti o aktivnostih 
DI Hrastnik vloženih precej ur prostovoljnega dela. Prav zato vsi, ki smo kakor koli 
sodelovali pri izdelavi Biltena 2009, upamo, da le-ta ne bo kar takoj končal kot nerabljen star 
papir, ampak bo vsakdo, ki mu invalidnost ni tuja, dobil natančno sliko vsestranskega dela DI 
Hrastnik. 
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In kakšni so cilji za prihodnje leto? Predvsem si želim, da bi dodobra utrdili vzpostavljen 
način obveščanja javnosti o aktivnostih našega društva. Verjemite, resnično veliko dela je z 
ažurnim obveščanjem medijev, s katerimi smo navezali stike, in večjega obsega nalog tako 
majhna ekipa “medijskih zanesenjakov” enostavno ne zmore. 
 
Prepričan sem, da se je obveščanje širše javnosti o aktivnostih DI Hrastnik v letu 2009 
dvignilo še na nekoliko višjo raven, za kar gre nedvomno posebna zahvala vsem članicam in 
članom ter predsednicam in predsednikom posameznih komisij in sekcij, ki vedno bolj ažurno 
pošiljajo poročila in tudi fotografije s številnih aktivnosti našega društva. Hvala vsem, skupaj 
gremo naprej! 
 
 

      Predsednik komisije za stike z javnostjo 
 Gregor Erman 
 
 
 

 
Komisija za stike z javnostjo so (z leve): Martin Mlinar, Irena Kavšek in Gregor Erman  
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6   EKSKURZIJE IN SREČANJA 

 
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA, 6. marec 2009 

 
Leto je hitro naokoli in že je tu 8. marec, ko naše članice v upanju pričakujejo, da bo DI 
Hrastnik organiziralo srečanje naših invalidk ob dnevu žena. Poverjeniki so, kot že vrsto let 
zapored, zbirali prijave. Letos so zbrali kar 102 prijavi za udeležbo na praznovanju dneva 
žena. 
Pod vodstvom predsednika društva, Rajka Žagarja, in “staroste” DI Hrastnik, Zvone Majesa, 
je pot vodila naše članice v občino Laško, natančneje v hotel Hum, ki je pod okriljem 
Thermana d.d., kjer so poskrbeli za izvrstno hrano in postrežbo. Za dobro razpoloženje in 
glasbo je poskrbel duo Modri val in nas prijetno presenetil s pestrostjo svojih skladb in 
predvsem z organizacijo karaok. Vse udeleženke karaok so bile nagrajene. 
Tudi letos nas je presenetila Štefka Kladnik z organizacijo maškarade. Maske so nas do srca 
nasmejale s svojimi vragolijami in nam polepšale večer. Skratka bilo je lepo in veselo! Prav 
vse udeleženke so bile zadovoljne, saj smo jih za njihov praznik tudi skromno obdarili. 
Ura je bila že 3 zjutraj, ko je duo Modri val prenehal igrati, a imel sem občutek, da bi večina 
srečanje še podaljšala, saj je bilo razpoloženje na višku. Žal pa je vsega lepega enkrat konec, 
a spomin na praznovanje dneva žena nam ostaja in misel že uhaja na naslednje leto. 
V svojem in Zvonetovem imenu se iskreno zahvaljujem vsem udeleženkam za pozornost, ki so 
jo obema izkazale tudi s priložnostnim darilom. 
 
 Predsednik DI Hrastnik 
 Rajko Žagar 
 

 
Takšni so pa naši dnevi žena  
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KOPALNI DAN, 21. maj 2009 
 
Društvo invalidov Hrastnik vsako leto organizira kopalni izlet. Letos so bile na vrsti  Terme 
Olimje. Bil je lep spomladanski dan, že ob 8. uri je sonce močno pripekalo, tako da nismo 
potrebovali ne jopic ne dežnikov, pač pa smo se vsi spraševali, če je kdo pozabil kopalke. Vsi 
smo imeli popolno opremo, zato smo se odpeljali proti Podčetrtku. Tja smo prispeli okoli 10. 
ure, prijazna receptorka pa nas je z veseljem napotila proti bazenu. Kakšna dobrodošla 
sprememba za vse tiste, ki še nismo bili v tem kopališču. Pričakovali smo en majhen bazen in 
vročo vodo. Pa ni bilo tako, komaj smo si ogledali vse bazene in jih tudi popolnoma 
izkoristili. Kopali smo se tri ure, ker smo ugotovili, da je za začetnike to vsekakor dovolj in po 
pravici povedano, postali smo tudi že lačni. Restavracija Lipa nas je postregla z dobrim 
kosilom in hladno pijačo.  Kosilo smo morali kar hitro pospraviti vase, ker nas je vodja  
kopalnega izleta gospod Zvone Majes že priganjal, da imamo pred sabo še naporen dan. 
Odpeljali smo se naprej proti hrvaški meji. Iz dobro obveščenih virov smo zvedeli za prijetno 
trgovino s konfekcijo, težko se je bilo upreti ugodnim cenam, zato skoraj nihče ni šel iz 
trgovine praznih rok, jaz sem imelo celo polno vrečko ostankov različnega blaga za »Plave 
orlice«. 
Pot nas je nato vodila še na Jelenov greben. To je pa resnično kraj za pomirjanje živcev! 
Gospodar  nas je seznanil, da ima več kot 100 jelenov in košut. Živalim je prinesel tudi hrano, 
tako da smo jih lahko videli od blizu. Joj, kako je to lepo in kako prijazne so te živalce! 
Nikogar se ne bojijo. Jelene gospodar ne vzdržuje samo za ogled turistov, kajti po določenem 
času jih mora odstreliti, ker bi jih bilo preveč. Tako izdeluje tudi domače jelenove salame in 
paštete. Tudi ta “material” smo udeleženci izleta nabavili. 
Izlet smo nadaljevali v tovarni čokolade, kjer še vedno na domač način (ročno mešanje) 
izdelujejo zelo dobro čokolado. Tu smo se seznanili, kako nastane čokolada, nato pa smo se 
odpeljali še v  domačo lekarno, ki je ena izmed najstarejših  v Evropi, in si ogledali nasad 
različnih zeliščnih rastlin. 
Zopet smo postali lačni in žeji, zato smo se ustavili v pivovarni Haler, kjer so nas seznanili z 
lastno proizvodnjo belega in črnega piva. Deležni smo bili tudi degustacije piva. Oh, kako je 
že “pasal”!.  Postregli so nas tudi z dobro malico.  
Po obrazu sodeč so bili udeleženci kopalnega dneva že kar utrujeni, zato smo se posedli na 
avtobus in se peljali proti domu. Seveda je bila do doma še dolga pot, še zlasti, če so ob poti 
dobre gostilne.  
Moram pohvaliti Zvoneta, da je organiziral lep izlet, malo sem mu tudi jaz pomagala, pa je 
bilo vse skupaj enkratno. 

 
                  Minka Rizvič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kopalni dan je namenjen sprostitvi  
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“Gasilska slika” naših kopalcev 

 

 
Kopalni dan je tokrat vključeval tudi ogled Jelenovega grebena -  res prava idila 
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EKSKURZIJA V ROGAŠKO SLATINO IN OGLED ŽIČKE KARTUZIJE, 
13. junij 2009 

 
Že vrsto let se v mesecu juniju udeležujemo srečanja invalidov Slovenije na Boču, a je letos je 
srečanje žal odpadlo. Na Društvu invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) smo kaj hitro sklenili, da 
poiščemo nadomestno lokacijo za druženje in spoznavanje Slovenije, in tako, kolikor je le 
mogoče, nadomestimo težko pričakovano srečanje na Boču. Odločili smo se, da se hrastniški 
invalidi sredi junija odpravimo v Rogaško Slatino in na ogled Žičke kartuzije. 
V soboto, 13, junija, je bil res lep in sončen dan, česar smo se vsi udeleženci ekskurzije - bilo 
nas je 52 - zelo veselili, ko smo se ob 8. uri podali na pot do Rogaške. V Rogaški Slatini pa že 
prvo presenečenje - prisrčno sta nas sprejela predsednik Območnega društva invalidov 
Zgornje Posotelje, g. Anđelko Bendelja, in tudi tajnik rogaške občine. Na društvu so nas 
pogostili s kavico in sokom, pa tudi kaj drugega se je našlo. Po predstavitvi Območnega DI 
Zgornje Posotelje in opisu kratke zgodovine samega mesta so nam Rogaško Slatino tudi v 
celoti  razkazali. Njihovi parki in obnovljeni hoteli so res čudoviti! Resnično so nas pozitivno 
presenetili in bilo je lepo, toda čas nas je priganjal, zato smo se ob 12.30 uri poslovili od 
gostoljubnih gostiteljev in se odpravili naprej po poti naše ekskurzije - sledil je namreč še 
ogled Žičke kartuzije. 
Izvedeli smo, da je Žičko kartuzijo pred 800 leti ustanovil mejni grof Otokar Traungavec kot 
domovanje menihov, poleg tega pa nam je prijazna vodička podrobno opisala še vso bogato 
zgodovino kartuzije. Ogledali smo si tudi vse izdelke in napitke, ki jih v kartuziji izdelujejo. 
Naši člani so si kupili marsikateri izdelek, ki je bil na voljo, seveda pa nismo obšli tudi 
tamkajšnje vinske kleti. 
Po  napornem dnevu s kar precej hoje smo bili že utrujeni, še bolj pa lačni in žejni, zato smo 
se odpravili še na zadnjo lokacijo naše ekskurzije - izletniško kmetijo pri Krošlovih. Ponovno 
smo bili pozitivno presenečeni, saj nas je družina Krošelj prisrčno sprejela, še bolje pa 
pogostila z odlično hrano in pijačo, ki jo pridelajo na kmetiji. Ob zvokih mladega 
harmonikarja smo se sprostili in tudi zaplesali. Res bilo je enkratno, vsaj po obrazih in 
zadovoljstvu vseh prisotnih članov sodeč. V dobrem vzdušju se je kaj hitro začelo mračiti, 
zato smo se ob 21. uri zadovoljni odpravili nazaj proti domu. 
Pripomniti pa moram tudi to, da gre največja zahvala za uspešno izvedbo ekskurzije vodji 
ekskurzije Zvonetu Majesu, ki je ob moji skromni pomoči vse skupaj odlično pripravil in tudi 
izpeljal. Lepo smo se imeli in z veseljem bomo še organizirali takšna in podobna srečanja, 
kajti zadovoljstvo na obrazih članov  odtehta ves naš vloženi trud.  
Še enkrat lepa hvala vsem. 

 
               Predsednik DI Hrastnik 
                       Rajko Žagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na ekskurzijah nas vedno pritegne kaj novega 
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Udeleženci ekskurzije so se ovekovečili pred biserom Rogaške Slatine 

 

 
Seveda se tudi na tokratni ekskurziji nismo pozabili poveseliti 
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DRUŠTVENI PIKNIK, 11. julij 2009 
 
V soboto, 11. julija smo se člani Društva invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) družili na že kar 
tradicionalnem društvenem pikniku. Vsako leto izberemo kakšno novo lokacijo in tako smo se 
letos odločili za Trato. To je prijeten kotiček hrastniškega Pleskega, res kot nalašč za piknike 
in športne igre. Trato namreč skrbno vzdržujejo članice in člani društva Korenine. Tokratni 
piknik je praktično v celoti organiziral predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, ki nima samo 
precejšnje organizacijske sposobnosti, temveč očitno tudi dobre veze z višjimi silami, kajti po 
več kot treh tednih kislega in deževnega vremena nas je v soboto na piknik pospremilo lepo in 
sončno vreme. 
Za prevoz na piknik s kar štirimi kombiji so poskrbeli gasilci Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva Steklarna, Prostovoljnega gasilskega društva Marno ter samostojni 
podjetnik Srečko Majcen. Kombiji so nenehno vozili od 9. ure dalje in tako smo bili že pred 
10:30 na Trati zbrani vsi udeleženci piknika. Iz prav vseh delov Hrastnika nas je bilo skupaj 
natančno 110. 
Kmalu po prihodu je sledil prvi obrok – pravi goveji golaž. Golaž nam je dal še dodatnih 
moči, da smo se v velikem številu udeležili različnih športnih iger: pikada, balinanja in 
metanja obročev. V vseh igrah je skupno tekmovalo 132 naših članic in članov, in sicer 72 
žensk in 60 moških. Igre res niso bile tekmovalnega značaja, najuspešnejši pa so le bili tudi 
nagrajeni. Generalno so se sicer bolje odrezale ženske kot moški, toda kdo pa je imel 
najmirnejšo roko in najostrejše oko? 
 
Pikado - ženske: 
1. mesto: Angela Močilar (122 metov) 
2. mesto: Slavi Bratuša (98 metov) 
3. mesto: Vera Senegačnik (87 metov) 
Pikado - moški: 
1. mesto: Zvone Majes (117 metov) 
2. mesto: Jože Matjašič (113 metov) 
3. mesto: Stane Korbar (107 metov) 

Metanje obročev - ženske: 
1. mesto: Joži Mavrer (110 točk) 
2. mesto: Smilja Bratuša (100 točk) 
3. mesto: Vojka Žagar (80 točk) 
Metanje obročev - moški: 
1. mesto: Alojz Vrabič (80 točk) 
2. mesto: Miro Đurinič (80 točk) 
3. mesto: Stane Senegačnik (70 točk) 

 
Balinanje v parih: 
1. mesto: Smilja Bratuša in Zvone Majes (15 puntov) 
2. mesto: Klavdija Šušmerlj in Ivanka Salmič (10 puntov) 
3. mesto: Sinki Bajda in Franc Salmič (6 puntov) 
 
Na voljo smo imeli tudi nogometno žogo, nekateri pa so se celo preizkusili v igri svojega 
otroštva – vodenju kolesnega obroča s kovinsko palico. Bilo je res zabavno! 
S tem pa zabave še zdaleč ni bilo konec, kajti kaj kmalu se nam je pridružil tudi duo “Modri 
val”, ki nas je s pestro glasbo zabaval celo popoldne. Seveda smo si vmes vzeli tudi kašen 
odmor, da smo se podprli še z enim obrokom – mešanim mesom na žaru, ki na pravem pikniku 
nikakor ne sme manjkati! Tako smo podprti z dobro hrano, pijačo in glasbo prav vsi uživali 
vsaj do 16. ure, ko je začelo deževati in prvi udeleženci piknika so se odločili za vrnitev 
domov. Kombiji so bili zopet nekaj časa polno zasedeni, toda ne za dolgo. Nekatere namreč 
tudi daljša ploha ni zmotila, kajti plesali, zabavali in tudi počivali smo tako ali tako pod 
streho. Ploha se je sčasoma unesla in najbolj vztrajni so uživali na pikniku celo vse do 20. 
ure. Prav vsi, ne glede na čas odhoda, smo malce utrujeni in predvsem zelo zadovoljni 
zapuščali Trato, ki je bila v soboto res naš srečni kraj. 
Zdi se še daleč, toda že se veselimo naslednjega piknika! 
 Gregor Erman 
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Društveni piknik je že tradicionalno dobro obiskan 

 

 
“Starosta DI Hrastnik” Zvone Majes je bil nepremagljiv v igri svojega otroštva 
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Na pikniku se spodobi tudi zavrteti 

 

 
Za živo glasbo sta poskrbela naša stara znanca – duo “Modri val” 
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PLANINSKI IZLET, 6. avgust 2009 

 
Iz Hrastnika smo se odpeljali z avtobusom avtoprevoznika gospoda Jožeta Kajiča. Naj ga 
takoj pohvalim, da je zares dober voznik avtobusa, kot tudi zelo ustrežljiv. Popelje nas varno 
po še tako ozkih, včasih tudi zelo strmih cestah brez vsakih pripomb.  Ker je bilo toliko prijav 
za ta izlet, smo se tokrat udeležili izleta tako z avtobusom kot tudi kombijem. 
Iz Hrastnika smo se odpeljali ob pol sedmih zjutraj. Po krajšem postanku na bencinski črpali 
smo pot nadaljevali naravnost na Bled. Med vožnjo nam je gospa Minka postregla z vsemi 
informacijami o našem gorenjskem biseru. Potem pa smo zvedeli še za natančen načrt poti, ki 
je bila enkratno zamišljena in tudi izpeljana. Za pomoč je Minka povabila našo članico 
Zvonko, že izkušeno planinko  
Najprej sta nas popeljali na Blejski grad. Tako smo imeli možnost ogleda celega gradu, kjer 
je bilo videti zelo veliko zanimivega. Razno orodje, orožje iz starih časov, izkopanine in celo 
ljudje iz tistih časov so zanimivo upodobljeni. 
V gradu imajo tudi tiskarno iz časov Primoža Trubarja. Če človek ne vidi tega v originalu, si 
je to nemogoče zamišljati. Vse je enako kot v času Primoža Trubarja. Fant, ki upravlja s to 
tiskarno, nam je najprej opisal življenje Primoža Trubarja in kako so z veliko težavo in 
požrtvovalnostjo uspeli napraviti tiskalni stroj. Natisnil nam je tudi nekaj strani papirja, da 
smo videli, kako to gre. Enkratno! 
Še prečudovit razgled z gradu na Blejski otok in okolico, nato pa nazaj na avtobus, ki nas je 
odpeljal na določen parkirni prostor, kjer nam je gospa Minka razložila načrt za naprej. Lepo 
je poskrbela za vse, tudi za nas težje invalide. Dala nam je na izbiro: 
- ena skupina lahko gre s kombijem, do vznožja Pokljuke, naprej pa seveda peš, 
- druga skupina z avtobusom do Vintgarja, in potem peš po Vintgarju, 
- tretja skupina, to smo bili najtežji invalidi pa z vlakcem okrog jezera. 
Pohodniki na Pokljuko so bili zelo zadovoljni, ker je bil voznik kombija, gospod Kajič Rudi že 
izkušen pohodnik in jih je varno popeljal do vrha Pokljuke in nazaj do kombija. Drugo 
skupino na ogled Vintgarja je vodila gospa Minka. Tudi ti so se vrnili pravočasno in zelo 
zadovoljni. Tretjo skupino – najtežje invalide – pa je prevzela gospa Zvonka. Popeljala nas je 
do vlakca, kjer smo se naložili in odpeljali okrog jezera. Vožnja bi bila lahko zelo v redu, pa 
je bil voznik vlakca prelen, da bi očistil okna, torej smo se pač stiskali in iskali razgled. 
Jezero z okolico je lepo urejeno, urejeni so dohodi v jezero, kot tudi lepe plaže za sončenje. 
Kar dosti ljudi se je sončilo in tudi kopalo. 
Ob določeni uri smo se odpeljali z Bleda. Čakalo nas je še eno res lepo presenečenje. Skozi 
Triglavski narodni park smo se popeljali še v Vrata k Aljaževemu domu pod severno 
Triglavsko steno. Mnogi od nas smo prvič videli Triglav tako od blizu. Čas nam ni dopuščal, 
da bi si dolgo ogledovali ta prečudoviti kraj, kajti v Lovskem domu pod Stolom nas je že 
čakalo kosilo. Gostišče ni znano samo po dobri postrežbi, temveč tudi po pravih živih 
medvedih, ki jih  imajo v svoji oskrbi. Mislim, da večina od nas živega medveda do tedaj še ni 
videla. Po izdatnem kosilu smo se odpeljali naravnost domov. 
Gospa Minka, hvala vam za tolikšno pozornost in trud. Izletov pod vašim vodstvom se bomo 
še z veseljem udeleževali. 
 
 Marija in Jakob Klajn 
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Skupina neutrudnih planinskih izletnikov se je odpravila v Vintgar 

 

 
Skupinska fotografija naših planincev pred Aljaževim domom 
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DAN HOJE, 15. oktober 2009 
 
Člani Društva invalidov Hrastnik smo, kot že večkrat, počastili 15. oktober – svetovni dan 
hoje. Na ta dan vedno združimo hojo z ogledom Hrastnika in njegove okolice. Člani, ki so 
sposobni hoje, vedno prepešačijo izbrano pot, ostali pa se pripeljejo do končnega cilja - 
kulturna znamenitost našega Hrastnika. 
Letos sem se kot lokalni vodič odločila, da gremo po Hrastniku od lokacije našega društva na 
Cesti 1. maja 52, mimo Steklarne Hrastnik in TKI Hrastnik, čez savski most do kraja Podkraj, 
kjer smo si ogledali Rižnarjevo hišo in Steklarno Hrastnik, natančneje njeno poslovno enoto 
Special. 
Rižnarjeva hiša je bila zgrajena že davnega leta 1790 in ima še pravo črno kuhinjo, dodatna 
posebnost te hiše pa je nedvomno polkrožni kamniti portal. Skozi zgodovino je bila Rižnarjeva 
hiša tudi rečna postojanka za okrepčitev t.i.vlačugarjev. Vlačugarji so bili tisti, ki so vlekli 
rečno ladjo skozi del Save. Gospa Ika Rižnar nas je seznanila s časom svoje vselitve v hišo in 
tudi s tem, da si je sprva želela hišo preurediti v gostinski lokal. To pa ji nikdar ni uspelo, 
kajti varstvo kulturne dediščine ne dovoljuje takšnega posega v to kulturno znamenitost 
Hrastnika. Večina članov se je ob ogledu več kot dvesto let stare hiše spomnila na takšne 
domove, ki so jih videli le še pri starih starših… 
Po končanem ogledu smo se vsi skupaj, bilo nas je okoli 60, napotili proti novo zgrajenemu 
obratu Steklarne Hrastnik, ki se nahaja v bližini Rižnarjeve domačije. Tam nas je pričakal 
prijazen Andrej Funkel in nas popeljal po tovarni, ki sedaj izdeluje večinoma stekleno 
embalažo (steklenice). Bilo je zanimivo, saj je več kot polovica prisotnih preživela svoj  
delovni staž ravno v stari Steklarni, zato so si še bolj zaželeli ogleda novega dela. 
Mislim, da smo hrastniški invalidi preživeli res lepo popoldne ob svetovnem dnevu hoje, k 
čemur je pripomoglo tudi sonce, ki je sijalo kot na pravi poletni dan. Iz obrazov prisotnih sem 
razbrala, da člani našega društva invalidov še želijo takšnih pohodov, ki so lahki, zanimivi in 
hkrati koristni, saj vedno nekoliko drugače spoznajo tudi kakšen poseben kotiček Hrastnika. 
 
 Vodja aktivnosti DI Hrastnik ob svetovnem dnevu hoje 
 Minka Rizvič 
 

 
 Minka je pred ogledom notranjosti Rižnarjeve hiše vse pohodnike seznanila z zgodovino te domačije 
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 Gospa Rižnar pred hrastniško kulturno znamenitostjo 

 

 
 Anica si je v poslovni enoti Steklarne Hrastnik izbrala stekleno lobanjo 
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EKSKURZIJA V METLIKO, 17. oktober 2009 
  
Za tradicionalno jesensko ekskurzijo Društva invalidov Hrastnik smo letos izbrali Belo 
krajino, natančneje Metliko. Ekskurzije se je udeležilo kar 100 naših članic in članov, zato 
smo se v Belo krajino odpravili kar z dvema avtobusoma. 
Zbrali smo se na tržnici na Rudniku, ob 7. uri in 30 minut in se odpeljali proti Metliki. Pot nas 
je najprej vodila preko Litije in Bogenšperka do Trebnjega, kjer smo se ustavili na kavici v 
domači pražarni kave, kajti prepričani smo bili, da nam bo pravo domače poživilo še kako 
koristilo na nadaljnji poti. Poleg tega smo imeli v Trebnjem tudi možnost nakupa kave in 
različnih vrst čajev. Vse seveda po zelo ugodni ceni. 
Iz Trebnjega smo pot nadaljevali neposredno v Belo krajino, vse do našega glavnega cilja – 
Metlike. Ob 10. uri in 30 minut smo imeli v Metliki dogovorjen ogled Belokranjskega muzeja 
in tudi Slovenskega gasilskega muzeja. Zaradi naše številčnosti smo ogleda muzejev opravili 
izmenično v dveh skupinah. Prva skupina si je najprej ogledala Belokranjski muzej in nato še 
Slovenski gasilski muzej, druga skupina si je najprej ogledala muzej, posvečen slovenskemu 
gasilstvu, nato pa še Belokranjski muzej. Vsi skupaj pa smo si okrog 12. ure ogledali še 
metliške cerkve Tri fare, ki so prava metliška posebnost in nedvomno vredne ogleda. 
Po napornih ogledih se nam je že več kot samo prileglo tudi pravo kosilo, ki so nam ga med 
13. in 14. uro pripravili v Hotelu Bela krajina. Seveda smo tam poskrbeli tudi za svoja suha 
grla, poleg tega pa nam je zaslužen oddih popestril še naš harmonikar Tonček. 
Kot sem že omenil, se je ekskurzije udeležilo kar 100 naših članic in članov, kar je res 
vzpodbudno, toda naša številčnost je presenetila celo turistično kmetijo Bajuk, na kateri smo 
sprva nameravali uživati v kosilu in degustaciji vina. Njihova kapaciteta zmore le 70 
obiskovalcev hkrati. Degustacija vina na turistični kmetiji je torej odpadla, zato pa nam je 
Slovenski gasilski muzej velikodušno omogočil, da smo se ob 16. uri udeležili kar same 
prireditve “Potrgatev”, ki se je odvijala na Grajskem trgu. “Potrgatev” je prava 
belokranjska prireditev, ki sledi uspešni trgatvi. Na tej prireditvi smo v družbi znanega 
humorista Tonija Gašperiča pridno okušali mlado “Portugalko” kar na osrednjem Grajskem 
trgu. 
Po končani “Potrgatvi” nas je pot vodila še po nakupih res poceni oblačil v industrijski 
prodajalni, potem pa kar hitro nazaj domov, kajti zunaj se je že stemnilo. Verjamem, da smo 
na tokratni ekskurziji prav vsi vsaj malce začutili pravi belokranjski utrip. Imeli smo se lepo! 
 

                Vodja ekskurzije 
                     Rajko Žagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Znamenite belokranjske pisanke 
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Ogledali smo si tudi metliško znamenitost “Tri fare” 

 

 
Naš predsednik Rajko Žagar je na “Potrgatvi” pital z mladim grozdjem  znanega humorista Tonija Gašperiča 
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MARTINOVANJE, 6. november 2009 

 
Člani društva invalidov Hrastnik  so se pod vodstvom Minke Rizvič udeležili praznovanja 
svetega Martina. Tokrat je bilo naše Martinovanje jubilejno – svetnika smo počastili že 
desetič! 
V petek, 6. novembra, smo se zbrali na hrastniški avtobusni postaji. Bilo nas se je kar 63.  Kot 
je bilo dogovorjeno, sta avtobusa takoj, ko smo se vsi zbrali, odpeljala proti Sevnici, kjer smo 
se ustavili na Vrhovem pri Felicijanu na požirek oziroma tudi kakšen »dim« . Kar kmalu smo 
morali pot nadaljevati, kajti čakala nas je še dolga pot. V Trebnjem pri Oparu smo si nabavili 
še kavo in čaje, kajti  na zimo, zimske prehlade in gripo se je treba pripraviti.  
Ob 18. uri  smo prispeli na cilj. Lastnika gostišča  Justa in Tone Kavšek iz Račjega sela sta 
nas že čakala s toplo večerjo. Iskreno povedano, ta topla večerja je bila kar obilno kosilo. Za 
sladico pa je bila ogromna kremna rezina. Člana dua Litijski odmev sta nas s svojimi 
poskočnicami kar hitro zvabila na plesišče. 
Železni repertoar našega martinovanja je tudi kviz. Glede na naše jubilejno martinovanje je 
bilo glavno vprašanje, kje vse smo že martinovali. Kot organizator tega srečanja sem bila 
zelo začudena, ko sta dva člana vedela povsem pravilen odgovor. Spomnila sta se prav vseh 
lokacij, na katerih smo martinovali v preteklih 10 letih. Za svoj dober spomin sta bila tudi 
nagrajena z lepima majicama, ki sta ju kar takoj uporabila. Organizirala sem tudi nekaj iger, 
ki so se jih udeležili prav vsi člani. 
Skupina članov, ki se je letos prvič udeležila takšnega srečanja, je pohvalila organizacijo in 
izrazila željo, da se nam še velikokrat pridružijo.  
 
 Vodja martinovanja 
 Minka Rizvič 
 

 
Na zdravje Sv .Martinu 
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Martinov ples 

 

 
Tudi harmonikar je bil navdušen nad našimi pevci 
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SREČANJE OB SVETOVNEM DNEVU INVALIDOV, 4. december 2009 
 
Društvo invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) je tudi letos na svojstven način obeležilo svetovni 
dan invalidov. Svetovni dan invalidov je sicer 3. december, mi pa smo “naš svetovni dan” 
obeležili 4. decembra, tokrat prvič v dvorani  gostišča Gurman. Glede na to, da smo se tokrat 
zbrali na Dolu pri Hrastniku, smo organizirali tudi prevoz za naše člane iz Hrastnika ter 
Turja in Marnega. 
Nekaj po 16. uri smo se vsi zbrali v Gurmanu. Po predstavitvi aktualne ponudbe turistične 
agencije Relax in žrebanju 7-ih srečnih nagrajencev (srečnica, ki je bila izžrebana za 1. 
nagrado, se bo čez vikend lahko razvajala v Termah Radenci) je predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar tudi uradno otvoril naše srečanje. V svojem nagovoru nas je vzpodbudil, da se 
moramo v prvi vrsti sami najbolj zavzeti za svoje pravice in da naj bomo kar se da aktivni na 
različnih področjih svojega življenja – od domačih opravil do športa in kulture. DI Hrastnik 
nam omogoča različne tovrstne aktivnosti in vrata društva so odprta za prav vsakega člana. 
Uradnemu nagovoru predsednika je sledil še kulturni program, za katerega so tokrat 
poskrbele članice Ženskega pevskega zbora Svoboda Dol. Zapele so nam starejše in še vedno 
zelo lepe slovenske pesmi, temu pa je sledilo prvo presenečenje – nastop dramske sekcije 
Kulturnega društva Svoboda Dol. Nastopajoči so nas res nasmejali s svojimi skeči oz. kar 
kratko komedijo. 
Duo Modri val nas je nato povabil na plesišče, da smo se še malo razgibali pred obilno 
večerjo. Po večerji smo se seveda še bolj veselo zavrteli, vmes pa so nas presenetile še 
trebušne plesalke. To je bila za marsikoga prava poslastica, saj česa takšnega res nismo 
vajeni! Nekateri naši člani so se tudi preizkusili v trebušnem plesu, prav vsi pa smo 
občudovali ta gibčna telesa trebušnik plesalk. Res nekaj posebnega! 
Potem pozitivnem šoku smo nadaljevali z bolj poznanimi ritmi Modrega vala in našimi 
plesnimi koraki. Veselili smo se, veselili in bilo je lepo. Prav zato “kapo dol” našemu 
predsedniku Rajku Žagarju, ki je organiziral vso prireditev do potankosti. To je resnično velik 
zalogaj, zato gre njemu vsa zahvala in  pohvala. 
Prijetno utrujeni in prežeti z novimi lepimi vtisi se je večina članov odpravila proti domu 
okrog 22. ure, kajti takrat je bil organiziran tudi prevoz nazaj proti domu. Nekateri 
zanesenjaki s(m)o še ostali malce dlje, Modri val pa nas tudi ni pustil ravnodušne, kajti 
zaigral nam je še kakšno rundo ali dve. Ni kaj, tudi mi se znamo sprostiti in zabavati! 

 
                 Gregor Erman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na počastitvi svetovnega dne invalidov se nas je zbralo več kot 180 
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Za kulturni program so najprej poskrbele pevke KUD Svoboda Dol 

 

 
Nasmejali so na člani dramske sekcije KUD Svoboda Dol 
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Presenetile so nas tudi trebušne plesalke 

 

 
Nekatere so trebušne plesalke povsem prevzele 
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VESELO SILVESTROVANJE, 31. december 2009 
 
Na Silvestrovo smo se Hrastničani zopet zbrali na avtobusnih postajah v Hrastniku, od koder 
smo se z avtobusom odpeljali proti Studencu pri Sevnici. Letos se je silvestrovanja udeležilo 
samo 40 kandidatov, ker jih je kar 9 zbolelo tik pred odhodom. Kljub slabemu vremenu smo 
se veselo odpeljali proti kmečki gostilni Janc. Tam nas je čakala prijazna gostiteljica, nam 
nazdravila z dobrodošlico in  ansambel Brežiški flosarji so nam že veselo zaigrali.  Bili smo 
prvi na plesišču, pa čeprav smo bili že žejni in lačni.  Nato pa je bilo za vse poskrbljeno, 
večerja pripravljena, žejni pa tudi nismo bili več. Vsak prisoten  član je prejel tudi skromno 
darilo, katerega sem  pripravila  s pomočjo članic sekcije ročnih del Plave orlice.  Imeli smo 
tudi  srečelov, vsak je prejel darilo od  drugega udeleženca, če pa je imel srečo, je prejel še  
klobuček. 
Ob polnoči nam je gospodinja zaželela  veliko sreče in zdravja, nas povabila na zunanji 
ognjemet in v vinsko klet, kjer nas je presenetila še s slastnim zalogajem. Tu je bilo pa 
resnično prijetno, kajti pitje vina iz domačih sodov je resničen užitek.  
Toda v naši dvorani so naši muzikantje veselo igrali, zato smo se morali vrniti na plesišče, da 
izgubimo številne zaužite kalorije. Ta zabava je trajala kar do 4 ure zjutraj, takrat pa je bilo 
potrebno razmisliti o vrnitvi na domove. Čas v tako prijetni in zabavni družbi res hitro teče, 
noge so kaj hitro utrujene od obilice plesa, zato bi se kakšen počitek še kako prilegel. Toda to 
pa ne gre, kajti pot do Hrastnika je še dolga. Zato smo ob 5. uri zaključili in se odpravili proti 
našemu Hrastniku.  
Pred odhodom avtobusa nas je prišla pozdravit gostiteljica s pozdravno pijačo in dogovor je 
bil sprejet: “Nasvidenje na silvestrovanju za leto 2011!” 
 
 Organizatorka veselega silvestrovanja 
 Minka Rizvič 
 

 
V pričakovanju novega leta 
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 Silvestrska tradicija – darila za medsebojno obdarovanje 

 

 
  Pa smo ga dočakali – 2010! 
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PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2010 
 
 
Februar 5.2. kulturni dan 
 27.2. zbor članov 
 
Marec 2.- 4.3. razstava ročnih del 
 6.3. praznovanje dneva žena 
 
April datum naknadno 3-dnevno kopanje težkih invalidov 
 
Maj 20.5. kopalni dan in ogled kulturne znamenitosti 
 
Junij 19.6. ekskurzija 
 
Julij 10.7. društveni piknik 

30.7.  obisk letnega gledališča 
 
Avgust 28.8. spoznavajmo Slovenijo 
 
September datum naknadno športna tekmovanja 
  
Oktober 16.10. ekskurzija 
 
November 13.11. srečanje ob martinovanju 
 
December 5.12. srečanje ob svetovnem dnevu invalidov 
 31.12. silvestrovanje 
 
 
 
 
 
REKREACIJA 
 
 
Ponedeljek šah, balinanje, pikado, ročna dela 
 
Torek kopanje “hrbteničarjev” v bazenu KRC Hrastnik 
 
Sreda telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik 
 
Četrtek pikado 
  organizirano kopanje (prvi četrtek april – oktober) 
  planinski pohod (zadnji četrtek maj – september) 
 
Petek balinanje 
 
 


