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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 
 

 

Spoštovane članice, cenjeni člani Društva invalidov Hrastnik! 

 

 

Leto 2012 je bilo zelo pestro za Društvo invalidov Hrastnik (v 

nadaljevanju: DI Hrastnik). Vedno, kadar se ozrem nazaj na to leto, se z 

veseljem in tudi kančkom ponosa zamislim nad vsemi aktivnostmi, ki 

smo jih s svojo požrtvovalnostjo uspešno realizirali. Ne samo da smo s 

skupnimi močmi tudi leta 2012 v celoti izpolnili program predvidenih 

aktivnosti, temveč smo bili priča tudi številnim dogodkom, ki mi bodo še dolgo ostali v 

spominu. Nekateri med njimi so zame osebno nedvomno tudi prave prelomnice za naše 

društvo in pomembne smernice za nadaljnje delovanje. 

 

Ob pregledu leta 2012 se seveda najprej iskreno zahvaljujem vsem rednim članicam in rednim 

članom DI Hrastnik, ki so me ponovno izvolili za predsednika društva. Hvala vsem za 

zaupanje in podporo, sam pa se bom tudi v tem mandatu trudil po svojih najboljših močeh za 

dobrobit društva ter za čim bolj raznolike aktivnosti društva, ki bodo na voljo vsem članicam 

in članom. 

 

Vsaka stvar se enkrat zgodi prvič. Leto 2012 se bo tako zapisalo v zgodovino našega društva 

vsekakor po tem, da je DI Hrastnik zaradi povečanega obsega dela prvič zaposlilo 

brezposelno osebo, prijavljeno na Zavodu za zaposlovanje. Predvsem naša tajnica Jerica 

Laznik se je spopadla s kupi zakonskih določil in „papirologije”, ki določajo možnosti 

zaposlitve preko programa javnih del, in na koncu nam je skupaj uspelo. Res je, da govorimo 

o zaposlitvi naše članice Geli Plazar za določen čas, toda njena zaposlitev na društvu je več 

kot dobrodošla pomoč pri našem obsežnem delu, omogočila pa je tudi podaljšanje naših 

uradnih ur. Zdaj smo vam na sedežu društva na voljo vsako sredo od 9. pa vse do 17. ure. Da, 

res je, DI Hrastnik je postalo tudi delodajalec. Skladno z delovnopravno zakonodajo pa ima 

delodajalec tudi precej obveznosti do delavca. Na tem mestu bi se zato posebej zahvalil 

hrastniškemu podjetju SINET d.o.o. in njegovim strokovnim službam, ki so nam kar v 

največji možni meri priskočili na pomoč pri izdelavi vseh potrebnih dokumentov. Dandanes 

zaposliti delavca še zdaleč ni mačji kašelj. 

 

Leta 2012 je DI Hrastnik tudi prvič v svoji že skorajda 40-letni zgodovini organiziralo 

državno prvenstvo v eni izmed športnih panog. Novembra smo tudi s finančno pomočjo 

Občine Hrastnik in našega župana Mirana Jeriča organizirali ekipno državno prvenstvo v 

pikadu za invalide, tako v ženski kot tudi moški konkurenci. Z organizacijo območnih 

tekmovanj v pikadu imamo zdaj res že nekaj izkušenj, organizacija državnega prvenstva pod 

okriljem Paraolimpijskega komiteja Zveze za šport invalidov Slovenije pa je nekaj drugega, 

nekaj večjega. S skupnimi močmi ter gostoljubnostjo osebja gostišča Zasavski Gurman smo 

se izkazali pri organizaciji državnega prvenstva v pikadu za invalide in dokazali, da je 

Hrastnik res občina po meri invalidov. Pa ne samo organizacijsko, tudi s tekmovalnega vidika 

je bilo državno prvenstvo v pikadu zelo uspešno za DI Hrastnik. Naši fantje so namreč 

ubranili lanski naslov in spet postali državni prvaki. Našim vnovičnim državnim prvakom 

iskreno čestitam! 
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Poleg tega je leta 2012 DI Hrastnik tudi prvič v mojem mandatu organiziralo skupno 

letovanje članic in članov društva. Ob koncu septembra smo se podali na 7-dnevno letovanje 

na Hvar. Odziv članic in članov na novost v našem programu aktivnosti je bil zelo dober, 

napolnili smo namreč cel avtobus, vtisi udeležencev 7-dnevnega letovanja na Hvaru pa 

fantastični, nad vsemi pričakovanji. Prepričan sem, da bomo z organizacijo skupnih letovanj 

nadaljevali tudi v prihodnjih letih, kajti ta novost se je več kot „dobro prijela” med našimi 

članicami in člani. 

 

Tako kot se vsaka stvar enkrat začne, se tudi enkrat konča. Minka Rizvič, dolgoletna prva 

violina financ in kulture v našem društvu se je odločila, da preneha z opravljanjem vseh 

funkcij v DI Hrastnik. Njena odločitev nas je presenetila, a jo spoštujemo. Vsekakor smo 

Minki hvaležni za vse opravljeno prostovoljno delo in ji želimo vse lepo tudi vnaprej. 

 

Veste, ni lahko, je pa večkrat lepo biti predsednik tako številčnega društva kot je DI Hrastnik. 

Ponosen sem na naše športnike, naše kulturnike, ustvarjalke ročnih del, naše poverjenice in 

poverjenike, ki vzdržujejo nenadomestljivo vez med vodstvom društva in članstvom, ter tudi 

na naše člane komisije za socialne zadeve in ožje vodstvo našega društva. Vsi skupaj smo 

eno, kar je lepo razvidno tudi iz naše prenovljene, sodobne in pregledne spletne strani. 

 

Tako kot vsako leto smo tudi leta 2012 skušali v vodstvu društva kar najbolj pomagati vsem 

našim članicam in članom, ki so se zaradi različnih težav obrnili na nas. Vsakemu smo 

prisluhnili in skupaj smo skušali najti najboljšo rešitev. Tako smo npr. s pomočjo finančnih 

sredstev Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS) in župana občine 

Hrastnik Mirana Jeriča priskrbeli našemu težjemu invalidu električno negovalno posteljo. 

Veseli me, da lahko tudi v današnjih kriznih časih pomagamo našim članom na takšen način. 

Hvala ZDIS-u in hvala našemu županu, ki nam stoji ob strani. 

 

 

Predsednik DI Hrastnik 

Rajko Žagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dobrodošli v Društvu invalidov Hrastnik
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BESEDA ŽUPANA OBČINE HRASTNIK 
 

 

Spoštovani! 

 

 

Leto, ki se izteka, bo vsakemu izmed nas ostalo v spominu po tem ali 

onem. Vsi, ki aktivno delujete v tem društvu, se boste s ponosom ozrli 

na svoje delo, spet drugi z nasmehom ob spominu na  razne 

dogodivščine, ki ste jih skupaj doživeli. Prav vsem pa bi moralo ostati 

v spominu po sporočilnosti, ki ga je dala civilna družba. Sporočilnosti, ki med drugim zahteva 

predvsem večjo enakopravnost ljudi v družbi, pravičnost in socialno vključenost vseh. 

 

Zato je tudi letošnje sporočilo mednarodne skupnosti ob „Mednarodnem dnevu invalidov” 

pomembno, saj opozarja in poziva, da odstranimo ovire in ustvarimo družbo, ki bo dostopna 

za vse.  Tako ali drugače. Ta temeljni cilj v Občini Hrastnik že sedmo leto preko realizacije 

načrtovanih ciljev, opredeljenih v Akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini 

Hrastnik, uresničujemo. V tem času je bilo že marsikaj postorjenega, ne pa še vse. Zato bomo 

še naprej tvorno sodelovali z invalidskimi in humanitarnimi organizacijami pri oblikovanju in 

uresničevanju skupnega načrta pri odpravljanju fizičnih ovir, več pa bo potrebno storiti tudi 

pri večji socialni vključenosti invalidov. 

 

Pri tem  ne moremo mimo dejstva, da so invalidske organizacije, s tem pa tudi vaše društvo, 

ključni dejavnik pri zagotavljanju pogojev in usposabljanju invalidov za samostojno življenje. 

Poleg socialne in delovne integracije invalidov veliko prispevate tudi k ohranjanju integrirane 

in socialne družbe ter koncepta socialne države, katere pomemben del je prav skrb za 

invalide.  Zato je prav, da smo v tej nalogi povezani in delujemo skupaj v dobro vseh. 

 

Društveni bilten, ki ga izdate po zaključku leta, opredeljuje vaše bogato delo na različnih 

področjih. Za nesebično in humano delo ter solidarnost se vsem aktivistom in vodstvu društva 

iskreno zahvaljujem. Prav tako se vam zahvaljujem za konstruktivno in uspešno sodelovanje z 

lokalno skupnostjo in drugimi akterji v občini. 

 

Želim vam uspešno delo tudi v bodoče ter zdravo, mirno in zadovoljno leto 2013. 

 

 

Župan Občine Hrastnik 

Miran Jerič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Grb občine Hrastnik 
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BESEDA PREDSEDNIKA SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI 

HRASTNIK 
 

 

Spoštovani! 

 

Pred sedmimi leti smo se v občini odločili, da se bomo odzvali na vabilo 

Zveze delovnih invalidov Slovenije in Društva invalidov Hrastnik, da 

skupaj uresničimo projekt „Občina pa meri invalidov”. Tako bi lahko s 

sprejetjem programa in njegovo uspešno realizacijo zagotovili večjo 

kvaliteto osebnega življenja invalidov in njihovih družin, večjo 

socialno vključenost in aktivno udeležbo v družbenem življenju občine. 

 

Naše osnovno izhodišče delovanja je bilo „Ničesar o invalidih brez invalidov”, katerega v 

okolju naj bi spoštovali vsi, ki odločajo o našem skupnem življenju, kreiranju in izvajanju 

občinske politike. V njem je izražen tudi željen odnos do občanov-invalidov, ki so bili večkrat 

po krivem odrinjeni na obrobje družbe. 

 

Lokalna skupnost se je takrat zavezala, da bo omogočila in spoštovala, da morajo invalidi 

postati partner v odločanju o zadevah, ki se tičejo njihovega življenja in dela. V tem vodilu ni 

le pravica, temveč tudi obveznost invalidov, da se vključijo po svojih močeh in tako 

prispevajo svoj delež. 

 

Vendar vseh teh možnosti še nismo v celoti izkoristili na vseh področjih življenja in dela. 

Potrebne so stalne spodbude, da se ozavestijo vsi dejavniki v občini, da moramo delovati v 

dobro vseh občanov. 

 

Za praznično čestitko pa velja tale misel: ko pomagaš sočloveku, se ti nebo odpre, imaš 

ogromno prostora za lepe misli, toplo besedo in prisrčen nasmeh. 

 

 

Predsednik Sveta za invalide pri Občini Hrastnik 

Marjan Dolanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Hrastnik je „Občina po meri invalidov” od leta 2006 
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1   DELO VODSTVA 
 

Najvišji organ DI Hrastnik – Zbor članov, ki ga sestavljajo vsi redni člani društva – je potekal 

25. februarja v Šporni dvorani Hrastnik. Tokratni Zbor članov je bil še dodatno vsebinsko 

obsežen, saj smo skladno s Statutom izbirali tudi novo vodstvo društva. Zbora se je  udeležilo 

natanko 140 rednih članic in članov DI Hrastnik, številne podporne članice in podporni člani 

društva ter tudi mnogi vabljeni, med njimi tudi župan občine Hrastnik Miran Jerič, poslanec v 

Državnem zboru Republike Slovenije Ivan Hršak in predsednik Zveze delovnih invalidov 

Slovenije Drago Novak. Za kulturno popestritev srečanja so poskrbeli pevci pevskega zbora 

Steklar Hrastnik. 

Na Zboru članov smo predstavili opravljeno delo v letu 2011, program dela in finančni plan 

za leto 2012, poleg tega pa smo izvolili tudi novo vodstvo: predsednika DI Hrastnik, Izvršni 

odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče. 

Dosedanji predsednik društva Rajko Žagar je bil brez protikandidata ponovno izvoljen za 

predsednika DI Hrastnik in tako dobil mandat za vnovično 4-letno vodenje DI Hrastnik. 

V Izvršni odbor društva, ki vodi in usmerja delo društva med dvema zboroma članov, so bili 

izvoljeni: Gregor Erman, Vera Senegačnik, Ditka Cigelnjak, Avgust Žibert, Jana Perpar, Blaž 

Dvornik, Otilija Kupec in Slavi Grmšek. 

Naloge Nadzornega odbora, ki nadzira finančno in materialno poslovanje društva ter 

uresničevanje sprejetih odločitev Zbora članov in Izvršnega odbora, bodo naslednja 4 leta 

opravljale: Marija Rupnik (predsednica), Heda Lamovšek in Antonija Zupančič. 

Častno razsodišče, ki skladno z disciplinskim pravilnikom razsoja tudi o kršitvah določb 

statuta in dejanjih, ki škodujejo ugledu društva, bodo naslednja 4 leta predstavljali: Anton 

Bratuša (predsednik, njegov namestnik Ivan Ranzinger), Marjeta Kolarič (namestnik Dušan 

Selinšek) in Joži Centrih (namestnik Matej Mikolič). 

Po končanem uradnem delu je sledila še zaslužena malica ter druženje v sproščenem 

pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Številni udeleženci Zbora članov Delovno predsedstvo Zbora članov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Za kulturni program je poskrbel Rajko Žagar je bil znova izvoljen za 

 moški pevski zbor Steklar predsednika DI Hrastnik 
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Naše društvo deluje na podlagi usmeritev sprejetih na vsakoletnem Zboru članov. Vse 

najvažnejše odločitve se sprejemajo na sejah Izvršnega odbora, ki obravnava in potrjuje 

predloge in stališča predsednika, Kolegija predsednika, Nadzornega odbora, Komisije za 

zdravstvene in socialne razmere, Komisije za kulturo in ustvarjalne delavnice, Komisije za 

šport in rekreacijo, poverjenikov in zahtev ter obveznosti do ZDIS, FIHA in občine, ki so naši 

glavni viri prihodkov. Veliko pozornosti pa smo namenili tudi praznovanju 40-letnice društva 

v letu 2013. 

V veliko veselje nam je, da smo uspeli na razpisu javnih del pridobiti vsaj začasno zaposlitev 

naši članici, ki bo na društvu zaposlena za 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja. S tem smo ji 

omogočili vključenost v delo, nabiranje novih izkušenj in mogoče pripomogli k njeni čim 

hitrejši redni zaposlitvi. Po drugi strani pa smo tudi na društvu resnično potrebovali pomoč pri 

vse bolj obširnem in zahtevnem delu. Svoje delo bi radi razvijali in pomoč na različne načine 

nudili čim večjemu številu, predvsem težkim invalidom. 

V DI Hrastnik je bilo konec leta 2012 vključenih 781 članov, od tega 502 invalida z 

odločbami ZPIZ in ZZRZI, 128 na podlagi potrdil specialistov, 13 z odločbo CSD in 132    

podpornih članov. 

Med letom je bilo sklicanih 41 sej komisij delovnih teles društva in dve seji koordinacije 

Zasavje-Posavje. 

Žal smo se zaradi smrti poslovili od 16 naših članic in članov, 32 pa se jih je odločilo za 

prekinitev članstva. Na novo pa se je našemu društvu priključilo 49 članov. 

Zaradi objektivnih razlogov se je spremenil sestav vodstva društva in poverjenikov. Zato na 

tem mestu izrekamo zahvalo Minki Rizvič, Štefki Kladnik in Bredi Dular za njihovo cenjeno 

in nesebično večletno delo v društvu in na terenu z iskreno željo, da se čim večkrat vidimo na 

naših ekskurzijah in srečanjih. Spoštljiva zahvala pa je namenjena tudi naši pokojni Ditki. 

Tako imamo zdaj novo finančno knjigovodkinjo Gelico Plazar in nov sestav poverjenikov, ki 

zastopajo DI Hrastnik na terenu: 

- Vojka Žagar 
 del Loga (27,28, 28 ABCDE), Veličkova cesta, Novi Log-del, Pot Vitka Pavliča, Prapretno, 

Plesko;               

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

Naselje Aleša Kaple, del Trga Franca Kozarja, Cesta padlih borcev; 

- Marjetka Kolarič 
 Čeče, Boben, Cesta Adama Dušaka, Ulica prvoborcev, Ulica mladih borcev, Cesta 3. julija, 

del Trga Franca Kozarja, Studence; 

- Joži Centrih 

 Podkraj, Šavna peč, Krnice, Za Savo, Cesta 1. maja do TKI, Grajska pot, Cesta Hermana 

Debelaka; 

- Otilija Kupec 
 Marno, Na Selah, Brezno, Unično, Brdce, Belovo; 

- Miro Đurinič v sodelovanju z ženo Anito 
 osrednji Dol, Grča, Črdenc, Turje, Gore, Kopitnik, Kovk, Pod Javorjem, Brnica; 
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2   USTVARJALNE DELAVNICE IN KULTURA 
 

V drugi polovici leta 2012 sem prevzela vodenje Komisije za kulturo in ustvarjalne delavnice. 

V letu 2012 smo uresničili vse zadane cilje in naša želja je, da bi bilo naše delo v letu 2013 

prav tako plodno. 

Od septembra dalje je pričela z delom sekcija ročnih del v novi sestavi. Prejšnja zasedba je žal 

razpadla, saj smo ostale od prejšnje sestave le tri članice. Pridružilo se nam je sedem novih 

članic, tako da nas je zdaj deset in z veliko vnemo orjemo novo ledino. Pravijo, da je vsak 

začetek težak, a kjer je dobra volja, je uspeh zagotovljen. Bistvo vsega pa je druženje. 

Kot v preteklih letih tudi zdaj sodelujemo s Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik ter z ostalimi 

društvi. Stremimo za tem, da bi mlajše rodove vpeljale v svet ljudskega izročila in menimo, 

da nam je to v letu 2012 tudi uspelo, saj so bile naše delavnice množično obiskane. 

 

Predsednica Komisije za kulturo in ustvarjalne delavnice 

Jana Perpar 

 

 

 

KULTURNI DAN, 6. februar 2012 

 

V ponedeljek, 6. februarja je DI Hrastnik izvedlo svoj tradicionalni kulturni dan. Približno 20 

naših članic in članov ter tudi nekaj gostov se je zbralo ob 17. uri v Galeriji Kulturno-

rekreacijskega centra Hrastnik. Najprej je zbrane nagovoril predsednik DI Hrastnik Rajko 

Žagar, nato pa je vodenje kulturnega programa prevzela nam že dobro poznana Manja Golec. 

V prvem delu kulturnega dneva smo se posvetili življenju in delu lani preminulega Toneta 

Pavčka. Med spoznavanjem njegovega življenjepisa je Manja z nami delila tudi njegove 

pesmi, tiste bolj razigrane in mladostne pesmi Toneta Pavčka pa nam je prebrala učenka 

Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik Anja Pavčnik. 

Drugi del kulturnega dneva je bil namenjen slikarski umetnosti in profesorici likovne 

pedagogike Eleni Sigmund. Elena Sigmund je sicer rojena v Mongoliji, toda zdaj že štiri leta 

živi in ustvarja v Sloveniji. Posveča se različnim likovnim tehnikam, mi pa smo spoznali 

njene slike na platnu in čudovite vitraže. Njene likovne podobe na steklu so res prava 

umetnina, kar potrjujejo tudi številne nagrade, ki jih je že prejela za svoje delo. 
 

 Udeleženci kulturnega dneva Voditeljica programa Manja Golec nam je prebrala 

  tudi nekaj pesmi Toneta Pavčka 
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  Mladostno razigrane pesmi Toneta Pavčka Profesorica likovne pedagogike in umetnica 

 nam je predstavila mlada Anja Pavčnik Elena Sigmund 

  

 

 

USTVARJALNA DELAVNICA ZDIS: 

SLIKANJE NA SVILO, 29. februar - 5. marec 2012 

 

ZDIS med svojimi posebnimi socialnimi programi že veliko let organizira ustvarjalne 

delavnice. Ena izmed njih je tudi slikanje na svilo, ki sta se je letos udeležili naši članici 

Viktorija in Vesna Matekelj. Udeleženci delavnice so vsak dan pridno slikali na svilo in 

občudovali izdelke, ki so nastajali pod čopiči. Seveda je bilo na voljo tudi nekaj časa za  

plavanje v bazenu ter sprehode ob morju po sončni Izoli. Bilo je zelo zanimivo, poučno in 

zabavno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Udeleženke delavnice ZDIS v Izoli Občudovanja vredni izdelki 

 

 

 

RAZSTAVA SEKCIJE ROČNIH DEL DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK, 

5. - 8. marec 2012 

 

Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik so v čast bližnjega praznovanja 8. marca – dneva žena, 

organizirale svojo tradicionalno razstavo ročnih del. Razstava, na kateri so svoje izdelke 

predstavile tudi oskrbovanke Doma starejših Hrastnik, je bila na ogled v posebnem prostoru 

gostišča Rondo v Hrastniku. 
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Na otvoritvi razstave je vse prisotne najprej nagovoril predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, 

pozdravil pa nas je tudi župan občine Hrastnik Miran Jerič. Nato je Manja Golec, ki se je 

zopet izkazala v vlogi voditeljice programa, napovedala še kulturni del otvoritve razstave. 

Tako so nas najprej razveselili pevci moškega pevskega zbora Svoboda 1 Hrastnik, nato pa je 

sledil še nastop mladih sester Kolenc, ki sta nam zapeli nekaj bolj nagajivih in tudi nekaj 

zimzelenih pesmi. Bilo je res lepo in tudi zabavno. 

 

 Razstavljene ročne umetnine članic sekcije ročnih del DI Hrastnik in Doma starejših Hrastnik 

 

 Številni obiskovalci otvoritve Predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar 

 tradicionalne razstave ročnih del in pevci MPZ Svoboda 1 Hrastnik 

 Župan Miran Jerič je tudi priložnostno obdaril Naše punce so resnično tudi prave 

 sekcijo ročnih del DI Hrastnik mojstrice peke peciva 
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USTVARJALNA DELAVNICA ZDIS: 

OBREZOVANJE DREVES, 15. - 20. marec 2012 

 

Ustvarjalne delavnice Obrezovanje dreves, ki jo je ZDIS organizirala v Radencih, se je poleg 

sedmih drugih članov društev invalidov iz vse Slovenije udeležil tudi naš Anton Levačič. Na 

delavnici je izpopolnil svoje znanje obrezovanja sadnega drevja, trte in grmovnic. 

Usposabljanje je obsegalo teoretični in praktični del, za rekreacijo pa so bili na voljo bazeni 

Term Radenci. Kot vedno, je bilo tudi tokrat usposabljanje več kot primerno za izmenjavo 

mnenj in izkušenj med udeleženci, druženje ter pridobivanje novega znanja. 

 Gremo obrezovat! Izmenjava mnenj je več kot dobrodošla 

 

 

 

USTVARJALNA DELAVNICA ZDIS: 

IZDELOVANJE PISANIC, 20. - 25. marec 2012 

 

Tudi ustvarjalno delavnico Izdelovanje pisanic je ZDIS organizirala v Termah Radenci. Naši 

članici Otilija Kupec in Vojka Žagar sta se seznanili z različnimi tehnikami in materiali za 

izdelovanje pisanic. Poleg številnih koristnih spoznanj in pridobljenih novih praktičnih 

spretnosti sta bili deležni tudi sprostitve v termalni vodi. Pri vsem tem pa so stkale tudi nove 

prijateljske vezi. Prav to medsebojno druženje in spoznavanje daje ustvarjalnim delavnicam 

ZDIS še poseben čar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dve izmed številnih novonastalih pisanic 
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AKTIVNOSTI SEKCIJE ROČNIH DEL V MARCU 

 

Članic sekcije ročnih del nikakor ni premagala pomladanska utrujenost. Takoj  potem, ko so 

zaključile s 3-dnevno razstavo svojih ročnih del, so začele s pripravami na državno razstavo 

ročnih del v Slovenj Gradcu, ki jo organizira ZDIS. Poleg tega so se naše mojstrice ročnih del 

v tem času odpravile tudi na strokovno ekskurzijo v Varstveno delovni center Zagorje, kjer so 

zaposleni tudi nekateri naši člani. Ekskurzija je bila zelo zanimiva in koristna, kajti naše 

članice sekcije ročnih del so spoznale, kakšne izdelke kljub svoji invalidnosti izdelujejo 

varovanci tega centra, in se dogovorile, da bodo z varovanci centra še naprej skupaj 

razstavljale izdelke na razstavah ročnih del DI Hrastnik. V zahvalo za tako uspešno 

sodelovanje z našo sekcijo so nam varovanci Varstveno delavnega centra Zagorje ponudili 

tudi svojo storitev - izrez papirja za voščilnice. Najlepša hvala varovancem Varstveno 

delovnega centra Zagorje za takšno lepo gesto. 

 

 

 

DRŽAVNA RAZSTAVA ROČNIH IN UMETNIŠKIH DEL ZDIS, 18. - 29. april 2012 

 

Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik so tudi tokrat predstavile svoje izdelke na državni 

razstavi ročnih in umetniških del društev invalidov ZDIS v Slovenj Gradcu. Razstavo, na 

kateri je bilo razstavljenih preko 3.000 izdelkov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije, 

je slavnostno otvoril predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Poleg  razstave ZDIS 

smo si ogledali še rokodelsko razstavo Art & Craft Europe 2012. 

Najlepše se zahvaljujemo ZDIS in Občini Hrastnik, ki sta nam s svojimi finančnimi prispevki 

omogočili tako sodelovanje na razstavi ZDIS kot tudi prisotnost na otvoritvi razstave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Otvoritev razstave ročnih in umetniških del Razstavo je slavnostno otvoril predsednik 

 ZDIS je bila tudi tokrat dobro obiskana  Republike Slovenije dr. Danilo Türk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Razstavni prostor sekcije ročnih del DI Hrastnik 
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NAKUPOVALNI DAN SEKCIJE ROČNIH DEL, 17. maj 2012 

 

Kot že vrsto let so članice sekcije ročnih del tudi letos uživale pri skupnem nakupovanju 

potrebnega materiala za izdelovanje različnih ročnih umetnin in spoznavanju naše prelepe 

domovine. Tokrat so se najprej ustavile v Lisci in Kopitarni v Sevnici. Pot so nadaljevale do 

Majšperka, kjer so prišle v pravi raj: nakupovanje volne, prejice, volne za filcanje in še kaj se 

je našlo. 

Po končani nabavi v Majšperku so se mojstrice ročnih del našega društva odpeljale še naprej 

proti Ptuju, kjer so si ogledale razstavo „Dobrote slovenskih kmetij”. Na razstavi kmečkih 

prehranskih izdelkov so kmetice in kmetje razstavljali mlečne, krušne in mesne izdelke, 

domače olje, kis, sok, žganje, suho sadje, vino, marmelado, kompote in konzervirane  vrtnine.  

 Gremo v akcijo! Ogled razstave „Dobrote slovenskih kmetij” 
 

 

 

OGLED PREDSTAVE V GLEDALIŠČU STUDENEC, 27. julij 2012 

 

DI Hrastnik je že 10. leto zapored organiziralo ogled gledališke predstave na prostem na 

Studencu pri Domžalah. Tokrat se je poln avtobus zabave in smeha željnih članic in članov 

našega društva odpeljal proti Poletnemu gledališču Studenec na ogled komedije Dogodivščine 

dobrega vojaka Švejka. 

Kulturno društvo Mirana Jarca iz Škocjana pri Domžalah je tudi letos ostalo zvesto svoji 

tradiciji – uprizoritev komedije, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Konrad Pižorn – Kondi v 

vlogi dobrega vojaka Švejka ter še več kot 80 drugih igralcev in pevcev nas je resnično 

navdušilo. 

 Nasmejali smo se „Dogodivščinam dobrega vojaka Švejka” 
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FUNŠTERC, 15. september 2012 

 

DI Hrastnik se je že drugo leto zapored odzvalo na povabilo društva Rast in RCR za 

sodelovanje na festivalu zasavske kulinarike – Funšterc. Letos je naše društvo zastopala 

trojica kuhanja veščih članic: Slavica Grmšek, Vera Senegačnik in Geli Plazar. 

Lansko leto so vse sodelujoče ekipe tekmovale v pripravi najbolj inovativnega in hkrati 

okusnega funšterca, letos pa je organizator omogočil tudi tekmovanje v peki krumpantoča. 

Naše punce so se odločile, da obiskovalcem prireditve na hrastniški tržnici in strogim članom 

žirije ponudijo na pokušino svoje krumpantoče. Roko na srce, naši krumpantoči so bili 

odlični! Nenazadnje se je s tem strinjala tudi žirija, ki je ekipi DI Hrastnik podelila priznanje 

za najbolje pripravljen krumpantoč na festivalu. Ja, v pripravi krumpantoča je zmago slavila 

ekipa DI Hrastnik! Bravo, punce! 
  

Predstavnice DI Hrastnik na festivalu Funšterc Festival funšterc je bil znova lepo obiskan 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Priprava krumpantoča Stroga žirija je ocenila spečene zasavske dobrote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavica je prevzela priznanje za najboljši krumpantoč Zaključna fotografija s pokalom in podporniki 
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RAZSTAVI SEKCIJ ROČNIH DEL DRUŠTEV UPOKOJENCEV 

HRASTNIK IN TRBOVLJE, 24. september in 1. oktober 2012 

 

V zgodnji jeseni so se članice sekcije ročnih del DI Hrastnik udeležile otvoritev razstav  

ročnih umetnin tako sekcije ročnih del Društva upokojencev Hrastnik kot tudi sekcije ročnih 

del Društva upokojencev Trbovlje. Tako članice hrastniške upokojenske sekcije, ki jih 

poznamo pod imenom Marjetice, kot tudi članice trboveljske upokojenske sekcije, ki jih 

poznamo pod imenom Zlatice, so z letošnjima razstavama proslavile 30-letnico svojega 

delovanja. Obe upokojenski sekciji ročnih del sta pripravili čudoviti razstavi svojih ročnih 

izdelkov, med katerimi ni manjkalo niti slastnih slaščičarskih mojstrovin. 

 

 

 

AKTIVNOSTI SEKCIJE ROČNIH DEL V NOVEMBRU IN DECEMBRU 

 

V zadnjih mesecih leta so delavnice izdelovanja božično-novoletnih voščilnic še posebej 

zaželene, zato so članice sekcije ročnih del DI Hrastnik z veseljem delile svoje znanje 

izdelovanja takšnih voščilnic. Naše mojstrice so se tako 15. novembra z veseljem odzvale 

povabilu sekretarke Zveze gluhih in naglušnih iz Ljubljane in izvedle delavnico izdelovanja 

novoletnih voščilnic v Društvu gluhih in naglušnih v Trbovljah, podobno delavnico pa so 

pripravile tudi teden dni kasneje, torej 22. novembra v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik. Na 

delavnici je sodelovalo več kot 40 novega znanja željnih radovednežev. Bilo je lepo in uživali 

so prav vsi – tako otroci kot odrasli. 

Ideje za nove izdelke so članice sekcije ročnih del našega društva pridobivale 26. novembra 

na razstavi ročnih del Društva invalidov Trbovlje in 29. novembra  na razstavi  ročnih del 

Območnega društva invalidov Zgornje Posotelje. Tudi december pa je bil pester, kajti že 1. 

decembra so naše mojstrice organizirale še eno delavnico izdelovanja novoletnih voščilnic, 

tokrat v obnovljeni stari zgradbi Kamnoseštva Šergan na Brnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Božično-novoletne voščilnice članic sekcije ročnih del DI Hrastnik 

 



Letni bilten DI Hrastnik – letnik 2012 

 

~ 16 ~ 
 

3   ŠPORT IN REKREACIJA 
 

Komisijo za šport in rekreacijo sestavljamo naslednji člani - vodje ekip, ki smo zadolženi, da 

so vsi športni programi ZDIS-a, tako na območni kot na državni ravni, zastopani z našimi 

športniki: 

 Blaž Dvornik, predsednik Komisije za šport in rekreacijo, vodja pikado sekcije, 

 Božo Brajer, vodja balinarske sekcije, 

 Karli Medved, vodja ribiške sekcije, 

 Ivan Rotar, vodja šahovske sekcije, 

 Janez Kotnik, vodja kegljaške sekcije ter 

 Vera Senegačnik, vodja terapevtske sekcije. 

Vsi nastopajoči, ki so zastopali barve DI Hrastnik, so se borili po svojih najboljših močeh, 

vendar pa včasih kanček smole ali pa zdravstvene težave onemogočijo našo udeležbo na 

kakšnem tekmovanju oz. uspešnejšo uvrstitev (ženska ekipa balinark npr. že drugo leto 

zapored ni nastopila na območnem tekmovanju zaradi zdravstvenih težav). 

Na športnih igrah DI iz Zasavja, ki je letos potekalo v Trbovljah, smo bili spet prisotni in 

uspešni. Udeležili smo se območnih tekmovanj ZDIS v različnih disciplinah, na državno 

prvenstvo pa se je uspelo uvrstiti ženski in moški ekipi pikadistov. Na državnem prvenstvu v 

pikadu, ki ga je organiziralo DI Hrastnik v gostišču Zasavski Gurman na Dolu pri Hrastniku, 

je naša ženska ekipa zasedla nehvaležno četrto mesto, moška ekipa pa je dosegla izjemen 

uspeh in obranila naslov državnih prvakov. Bravo naši! 

Društvene športne igre v vseh disciplinah smo letos nameravali odigrati v celoti v enem 

dnevu, toda vreme nam ni bilo naklonjeno, zato smo se lahko pomerili le v pikadu. 

Tekmovanje v balinanju smo nato organizirali čez 14 dni, prvaka v šahu in ribolovu pa letos 

nismo dobili, kajti iz objektivnih in tudi subjektivnih razlogov članov sekcij, tekmovanj v teh 

dveh disciplinah naknadno nismo izvedli. 

Ob koncu leta 2012 ugotavljam, da smo športnice in športniki DI Hrastnik, kljub težkim 

časom in krizi, ki je prisotna na vseh področjih družbenega življenja, dostojno zastopali naše 

društvo in bili uspešni pri izvedbi nalog, ki smo si jih zadali. Vsem našim športnicam in 

športnikom se zahvaljujem za zastopanje DI Hrastnik na športnih tekmovanjih ter jim čestitam 

za dosežene rezultate in osvojena priznanja. 

Ob koncu se najlepše zahvaljujem tudi prejšnjemu predsedniku Komisije za šport in 

rekreacijo Zvonetu Majesu, ki je v preteklem obdobju uspešno vodil komisijo. Prav to je 

pomembno prispevalo k temu, da sem poleg vodenja sekcije pikadistov sprejel tudi vodenje 

celotne Komisije za šport in rekreacijo DI Hrastnik. 

 

Predsednik komisije za šport in rekreacijo 

Blaž Dvornik 

 

 

 

 

PIKADO 

 

PRIJATELJSKI TROBOJ, 1. februar 2012 

 

Tradicionalni prijateljski troboj v pikadu med DI Hrastnik, DI Radeče in tokratnim 

organizatorjem srečanja  DI Rimske Toplice je potekal v hrastniškem Porto-Pubu. Uvodoma 
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je vse prisotne pozdravil predstavnik DI Rimske Toplice Tone Sluga, ki je tudi obrazložil 

pravila tekmovanja. 

Kot smo potihoma pričakovali, so tako v ženski kot tudi moški konkurenci slavili Hrastničani 

ter prejeli dva lepa nova (prehodna) pokala. Po razglasitvi rezultatov je sledilo še veselo in  

prijateljsko druženje ob dobri hrani in kozarčku rujnega. 

 

 

 

OBMOČNO EKIPNO TEKMOVANJE V PIKADU, 6. oktober 2012 

 

Območno tekmovanje invalidov v pikadu je potekalo v Litiji, natančneje v Gostilni in 

pizzeriji Kovač. Glede na to, da se državnega prvenstva udeležita najboljši dve ženski in dve 

moški ekipi z območnega tekmovanja, je bilo prijavljenih kar 13 moških in 11 ženskih ekip. 

Društvo invalidov Hrastnik je prijavilo na tekmovanje tako žensko kot moško ekipo. 

Po uvodnem pozdravnem govoru predsednika MDI občin Litija in Šmartno pri Litiji Mira 

Vidica je sledilo žrebanje ekip in tekmovanje se je pričelo. Naša ženska ekipa ni najbolje 

začela, vendar  je nato iz kroga v krog stopnjevala tekmovalno formo in dosegla odlično 

drugo mesto ter si tako zagotovila udeležbo na državnem prvenstvu. Moška ekipa je 

premagala vse svoje nasprotnike in zasluženo brez poraza osvojila prvo mesto. Na državno 

prvenstvo sta se tako uvrstili tako ženska kot tudi moška ekipa DI Hrastnik. Bravo, naši! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Na državno prvenstvo sta se uvrstili tako ženska kot tudi moška ekipa DI Hrastnik  

 

 

 

DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO V PIKADU, 3. november 2012 

 

Državno ekipno prvenstvo invalidov v pikadu je prvič v svoji skorajda 40-letni zgodovini 

gostilo naše DI Hrastnik. Pravi mali športni spektakel pod okriljem Paraolimpijskega komiteja 

Zveze  za šport invalidov Slovenije, na katerega sta se uvrstili tudi ženska in moška ekipa DI 

Hrastnik, se je odvijal v dvorani gostišča Zasavski Gurman. 

Na Dolu pri Hrastniku se je tako zbralo 11 ženskih in 13 moških ekip oz. skupaj natanko 111 

tekmovalk in tekmovalcev. Prvenstvo je uradno otvoril predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, 

po zapeti Zdravljici v izvedbi v Mešanega pevskega zbora Marno in krajšem ogrevanju 

pikadistov pa se je začelo večurno tekmovanje na izločanje. 
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Nekoliko pred 17. uro sta bili odigrana še zadnja dva dvoboja – finale ženskih in moških ekip. 

Potem je bilo znano: državne prvakinje v pikadu med invalidkami so postale tekmovalke DI 

Dravograd, pri moških pa so državni naslov ubranili domačini, torej pikadisti DI Hrastnik! 

Iskrene čestitke zmagovalkam in zmagovalcem, seveda pa smo v DI Hrastnik še posebej 

ponosni na fante, ki so branili naše barve in znova postali najboljši v državi. To so: Toni 

Bratuša, Blaž Dvornik, Matej Mikolič, Istok Vavtar in Ivan Ranzinger. Le malce je manjkalo, 

da bi bile med prejemniki odličij tudi naše pikadistke, ki so na koncu osvojile 4. mesto. 
  

 Na državnem prvenstvu se je zbralo natanko 111 tekmovalk in tekmovalcev 

 Pokali in medalje so čakali na najboljše Utečena zapisnikarska ekipa v pripravljenosti 

 

 Dajmo, punce! Dajmo, fantje! 

 Pikadistke DI Hrastnik so 4. najboljše v državi PIKADISTI DI HRASTNIK 

  SO UBRANILI NASLOV DRŽAVNIH PRVAKOV 
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 Končna tabela tekmovanja pri moških Skupna fotografija 

  državnih prvakinj in državnih prvakov 2012 

 Pikadistke in pikadisti, ki so več kot dostojno branili barve DI Hrastnik na državnem prvenstvu 
 

 

 

 

RIBOLOV 

 

OBMOČNO TEKMOVANJE V RIBOLOVU, 12. maj 2012 

 

Območno tekmovanje ribičev invalidov za uvrstitev na državno prvenstvo je potekalo v 

Črnomlju na reki Lahinji. Na tekmovanju je sodelovalo 35 moških in 2 ženski. DI Hrastnik je 

zastopala moška ekipa v sestavi: Edi Pufler, Slobodan Mladenović in Karli Medved. Nihče 

izmed naših predstavnikov se letos ni uvrstil na državno prvenstvo, seveda pa se bodo med 

najboljše v državi skušali uvrstiti spet naslednje leto. 
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MEMORIAL DI LAŠKO ZA PREMINULIMI ČLANI RIBIŠKE SEKCIJE, 

6. julij 2012 

 

DI Laško je povabilo na tradicionalni Memorial za preminulimi člani ribiške sekcije tudi 

ribiče DI Hrastnik. Karli Medved, Franc Jug in Slobodan Mladenović so na tekmovanju v 

lovu rib s plovcem na ribniku Marof zasedli 5. mesto med 8. sodelujočimi ekipami. 

 

 

 

MEMORIAL STANETA GORIŠKA V ŠPORTNEM RIBOLOVU S PLOVCEM, 

27. julij 2012 

 

Aktiven član ribiške sekcije DI Hrastnik Karli Medved se je udeležil 2. memoriala Staneta 

Goriška v športnem ribolovu s plovcem, ki ga je organiziralo Medobčinsko društvo invalidov 

občin Litija in Šmartno pri Litiji. Tekmovanja v Mačkovini se je udeležilo 21 ribičev, naš 

Karli Medved pa se je uvrstil v zlato sredino tekmovalcev. 

 

 

 

 

BALINANJE 

 

OBMOČNO TEKMOVANJE V BALINANJU-ČETVORKE, 5. maj 2012 

 

Območnega tekmovanja v balinanju (četvorke), ki ga je letos organiziralo DI Trebnje, so se 

udeležili tudi 4 člani DI Hrastnik: Zlatko Bevc, Franci Gričar, Janez Kotnik in Božo Brajer. 

Balinanje se je izvajalo na balinišču Bukovec na Mirni, sodelovalo pa je 10 ekip, ki so se 

potegovale za uvrstitev na državno prvenstvo. 

Naši ekipi se ni uspelo uvrstiti naprej v finale. Vzrok za takšno uvrstitev gre iskati predvsem v 

tem, da naša balinarska ekipa nima stalnih igralcev, saj redno trenirata samo dva člana DI 

Hrastnik. Prav zato vljudno vabimo k balinanju še ostale članice in člane DI Hrastnik, ki jih 

zanima ta športna aktivnost in razvedrilno druženje, kajti več kot nas bo, bolje bo. 

 

 

 

KEGLJANJE 

 

OBMOČNO TEKMOVANJE V KEGLJANJU (120 LUČAJEV), 14. april 2012 

 

Ime DI Hrastnik na območnem tekmovanju v kegljanju v Zagorju sta zastopala Janez Kotnik 

in Boris Rižner. Tekmovanje je potekalo brez večjih problemov, malo jeze pa je prineslo 

spoznanje, da se je povišala norma za udeležbo na državnem tekmovanju. In ravno teh nekaj 

kegljev je našima tekmovalcema onemogočilo uvrstitev na državno prvenstvo. Zasedla sta 

namreč 3. in 13. mesto, ampak se nista vdala, naslednje leto se bosta namreč spet podala v boj 

za državno prvenstvo. 
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ŠPORTNE IGRE DRUŠTEV INVALIDOV IZ ZASAVJA, 1. september 2012 

 

Športniki DI Hrastnik so se udeležili že 4-ih športnih iger invalidov Zasavja, ki jih je tokrat 

organiziralo Društvo invalidov Trbovlje. Na igrah so sodelovala naslednja društva invalidov: 

DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi, DI Radeče, MDIO Litija in Šmartno pri Litiji ter DI 

Hrastnik. 

Naši športniki so merili moči tako v ženski kot v moški konkurenci. Posebej velja pohvaliti 

ženski ekipi (pikadistke in balinarke), ki so bile nepremagljive in zasluženo osvojile naslov 

najboljših v svoji panogi. V moški konkurenci nismo ponovili uspehov iz preteklih let, 

predvsem zaradi bolezni oz. poškodb, ki so preprečile sestavo ekip, ki bi posegale po najvišjih 

mestih. Tako je moška ekipa je pri balinanju zasedla nehvaležno četrto mesto, prav takšno 

uvrstitev je dosegla ekipa ribičev, medtem ko je ekipa pikadistov osvojila drugo mesto. 

Po končanem tekmovanju je tradicionalno sledila še podelitev medalj in pokalov za najboljše 

ekipe ter pogostitev za vse udeležence iger. 

 

 

Tudi pikadistke DI Hrastnik so obranile naslov     

najboljših v Zasavju 

 
 Balinarke DI Hrastnik 

 so bile znova najboljše v Zasavju 

 

 

 

DRUŠTVENE ŠPORTNE IGRE, 13. in 26. oktober 2012 

 

Društvene športne igre smo letos nameravali odigrati v celoti v enem dnevu, toda vreme nam 

ni bilo naklonjeno, zato smo se lahko na predvideni 13. oktober pomerili le v pikadu. Za 

naslov najboljšega pikadista smo se pomerili že v kar našem Porto Pubu. Pri ženskah se je 

najbolje izkazala Ladi Ranzinger, naslov najboljšega pikadista pa je osvojil Toni Bratuša. Po 

končani razglasitvi rezultatov in čestitkah najboljšim je predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar 

vsem prisotnim zaželel, da se ob enaki priložnosti snidemo spet naslednje leto ter vse skupaj 

povabil na dobrote z žara in kozarček rujnega. Na zaključno pogostitev so bili namreč 

vabljeni tudi tisti, ki se tokrat zaradi objektivnih razlogov niso uspeli preizkusiti v balinanju, 

ribolovu in šahu. 

Najboljšo balinarsko ekipo v društvu pa smo dobili 26. oktobra. Članice in člani DI Hrastnik, 

željni balinanja, smo se zbrali na balinišču Društva upokojencev Dol pri Hrastniku pri 

gostišču Zasavski Gurman. Glede na to, da nas je bilo natanko 12, smo se razdelili v štiri 
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ekipe, vsaka s tremi igralci. Ekipe so se pomerila med seboj, posamezni dvoboj pa je lahko 

trajal največ 45 minut. Med tekmovanjem smo se prijateljsko družili in se tudi okrepčali s 

sirnim ali pa mesnim burekom, za katere je poskrbel vodja tekmovanja Franc Salmič. Po 

malici smo nadaljevali s tekmovanjem, na koncu pa se je izkazalo, da je bila najuspešnejša 

trojica v sestavi Janez Kotnik, Edi Pufler in Edi Pap. 

Tekmovanji za naslov najboljšega v društvu med ribiči in šahisti naknadno nismo izvedli. 
Takole smo metali pikade Predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar je tudi tokrat 

  čestital najboljšim športnikom društva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tudi balinali smo z vso vnemo 

 

 

 

 

ORGANIZIRANO KOPANJE 

 

Organizirano kopanje je oblika rekreacije članic in članov DI Hrastnik v različnih 

termalnih zdraviliščih, ki smo ga izvedli vsak prvi četrtek od meseca maja do septembra. 

 

 

 

MAJSKO ORGANIZIRANO KOPANJE, 3. maj 2012 

 

Na prvo organizirano kopanje v letu 2012 se je odpravila dobro razpoložena družba 56 članic 

in članov društva. Željni kopanja in rekreacije v termalni vodi smo se odpravili v Bioterme 

Mala Nedelja. V termah so nas pričakali gostoljubni domačini s prijetnim pozdravom, mi pa 
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smo kaj hitro smuknili v kopalke in se podali v veselo raziskovanje. Za vsakega se je našlo 

kaj prijetnega: topla voda z masažami, malo hladnejša za plavanje, zunanji bazen z deročo 

reko, prijetna družba, pogovori, smeh… Po kosilu smo se še malo „pomartinčkali” v bistroju 

in okolici, nato pa odpravili proti domu. 

 

 

 

JUNIJSKO ORGANIZIRANO KOPANJE, 7. junij 2012 

 

Za cilj našega junijskega kopalnega dne smo izbrali Terme Topolšica. V prijetnem kramljanju 

na skorajda polnem avtobusu, smehu in pogledih na lepo pokošene travnike, smo kaj hitro 

prispeli na cilj. Po prijaznem sprejemu in dogovoru o času kosila, smo se odpravili na bazene, 

masaže, ležalnike, pod senčnike in uživali. Ob poležavanju in rahlem masiranju se vedno 

sklepajo tudi nova znanstva in prijateljstva, kar daje našim kopanjem še poseben čar, saj se v 

teh težkih časih včasih kar pozablja, kako pomembna so prijateljstva, pogovori in smeh. 

 

 

 

JULIJSKO ORGANIZIRANO KOPANJE, 5. julij 2012 

 

Julija smo se prvič odpravili na vodno rekreacijo čez državno mejo, toda to očitno ni oviralo 

naših članic in članov, kajti zbralo se nas je natanko 70. Bravo mi! Odpravili smo se v Terme 

Tuhelj v sosednji Hrvaški. 

Lepo urejena okolica, prisrčen sprejem, gostoljubnost in predvsem velikost term so nas 

resnično prijetno presenetili. Izbirali smo lahko med notranjimi bazeni, masažami, gejziri, 

slapovi, valovi, zunanjimi bazeni vseh temperatur in oblik, tobogani, hitro reko in še kaj bi se 

našlo. Res pestra ponudba vodnih radosti! Enako pa velja tudi za kosilo. 

Ni kaj, julijsko organizirano kopanje smo članice in člani DI Hrastnik preživeli v prijetnem 

razpoloženju, druženju, zabavi in igrah v vodi. 

 Takole smo uživali v termah Tuhelj Pa takole tudi…  
 

 

 

AVGUSTOVSKO ORGANIZIRANO KOPANJE, 2. avgust 2012 

 

Včasih kar prehitro spregledamo lepote in užitke, ki nam jih nudi bližnja okolica. V to smo se 

prepričali ob obisku Rimskih Term. Za obisk bližnjih term smo se odločili, ker smo ugotovili, 

da se je ob poletni vročini lažje hladiti v vodi kot na vožnji. Izbrali smo večini nam še 



Letni bilten DI Hrastnik – letnik 2012 

 

~ 24 ~ 
 

neraziskane Rimske Terme. Kako veličastno! Staro, že precej propadlo zdravilišče, so 

obnovili v duhu izvirnih rimskih kopališč s pridihom sodobnosti, elegance in odprtim 

pogledom na zeleno okolico. Res čisti užitek! Ker smo imeli - kot nam je že kar v navadi - 

srečo z družbo in vremenom, smo preizkusili vse dane vodne možnosti: notranji bazen, 

notranje masažne bazene, zunanji panoramski bazen in zunanje masažne bazene. Prav prijetno 

se je bilo razgibavati ob vodeni telovadbi v vodi, sodelovati v tekmovanju metanja balinčkov, 

klepetati s prijatelji in znanci... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Skupinski pozdrav iz Rimskih Term 

 

 

 

SEPTEMBRSKO ORGANIZIRANO KOPANJE, 6. september 2012 

 

Za slovo od letošnjih mesečnih kopanj v naravnih zdraviliščih smo izbrali Terme Paradiso v 

Dobovi. To, da je na naših kopanjih res lepo, vedno znova potrjuje številčna udeležba članic 

in članov DI Hrastnik - tokrat se nas je zbralo kar 66 druženja in kopanja željnih invalidov. 

Prav vsi smo si v štirih urah kopanja dodobra ogreli in razgibali kosti in mišice ter izvedeli 

tudi cel kup zanimivosti, se nasmejali šalam in prigodam ter že zbirali lokacije za mesečna 

kopanja v letu 2013. 
  

Nekaj nasmejanih obrazov z zadnjega organiziranega Res je, tudi zabavali smo se  

 kopanja z letnico 2012 
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PLANINSKI POHODI 

 

Planinski pohodi, ki potekajo v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrastnik, Društvom 

diabetikov Hrastnik in Planinskim društvom Hrastnik, so bili na našem urniku vsak zadnji 

četrtek, predvidoma od meseca maja do septembra. Pri planinskih pohodih se je pač 

potrebno prilagajati tudi vremenu. 

 

 

 

APRILSKI PLANINSKI POHOD, 26. april 2012 

 

Natanko 17 ljubiteljev našega sredogorja se je ob koncu aprila podalo na prvi planinski pohod 

v letu 2012. Med pohodniki na Šmohor je bilo tudi precej težje pohodnih članov, zato so se 

le-ti peljali do parkirišča pet minut hoda do koče na Šmohorju, druga skupina pa je iz 

avtobusa izstopila približno 6 km pred planinskim domom. Obe skupini sta si skupaj ogledali 

tudi bližnjo cerkvico sv. Mohorja in občudovali veličasten razgled na vse strani. 

 

 

 

MAJSKI PLANINSKI POHOD, 30. maj 2012 

 

Tako kot smo se dogovorili na aprilskem planinskem pohodu na Šmohor, smo se planinci DI 

Hrastnik skupaj s člani Društva upokojencev Hrastnik in člani Društva diabetikov Hrastnik ob 

koncu maja podali na Šmarno goro. Skupaj se nas je zbralo 18. 

Na Šmarno goro vodi zelo veliko poti. Ene so zelo strme in po dežju tudi precej blatne, mi  pa 

smo si izbrali pot iz kraja Šmartno, kar je pomenilo približno eno uro ne preveč naporne hoje. 

Na vrhu Šmarne gore smo se okrepčali in kar dve uri uživali v lepotah te gore in 

prečudovitem pogledu na ljubljansko kotlino. V ozadju smo našli Kum, Krim ter poskušali 

razbrati vrhove v Kamniških Alpah. 

Za povratek v dolino smo se odločili za pot prosti vasici Zavrh, v kateri se je leta 1845 rodil 

naš veliki domoljub Jakob Aljaž. Ni kaj, imeli smo se res lepo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Skupinski pozdrav s Šmarne gore 
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JUNIJSKI PLANINSKI POHOD, 27. junij 2012 

 

Junija smo se planinci podali na Čemšeniško planino. Kar precej izmed 16 pohodnikov je že 

bilo na tej planini, toda tudi mi se radi vračamo v tiste kraje oz. na tiste vrhove, kjer nam je 

všeč. 

Z avtobusom smo krenili proti Trojanam, potem pa proti Prvinam. Resnično smo uživali v 

lepo speljani poti proti planinskemu domu. Ob spoznavanju različnih cvetlic in občudovanju 

narave smo kaj hitro prispeli na ravninski del, oddaljen še približno 15 minut zmerne hoje od 

planinskega doma na Čemšeniški planini. Na tej ravnini so drevesa nižja od poti, zato lega 

omogoča prečudovit pogled po zasavskih dolinah in hribovju. Opazovali smo, koliko izmed 

vseh naših zasavskih vrhov smo že osvojili in kateri so nam še ostali. 

Na vrhu smo se v okrepčali v planinskem domu, malce posedeli, potem pa se počasi poslovili 

od Čemšeniške planine. Ob pripovedovanju raznih šal nam je pot nazaj kar prehitro minila. 

Zopet smo se imeli lepo, kajti prav vse nas je družila dobra volja ter želja po druženju in hoji 

v naravi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Osvojili smo tudi Čemšeniško planino 

 

 

 

JULIJSKI PLANINSKI POHOD, 18. julij 2012 

 

Planinci DI Hrastnik smo si skupaj s planinci Društva diabetikov Hrastnik in Društva 

upokojencev Hrastnik izbrali za julijski planinski pohod Veliko planino. Z avtobusom smo se 

odpeljali v Kamniško Bistrico oz. do spodnje nihalke za Veliko planino. Nekateri izmed 20 

pohodnikov se še nikdar niso povzpeli z vlečnico na Veliko planino, za prav vse pa je bil ta 

vzpon pravo doživetje. 

Na poti do Domžalskega planinskega doma, ki je bil cilj našega pohoda, smo si ogledali 

Planšarski muzej v eni izmed planšarskih hišic, pred vstopom v muzej pa nas je presenetil še 

fantič, ki se pripravlja za pastirja. Fantič nam je zaigral na harmoniko, skupaj smo zapeli in 

kaj hitro ustvarili vzdušje, ki bi ga težko vnaprej načrtovali. Seveda smo si nato ogledali tudi 

sam Planšarski muzej in izvedeli marsikaj zanimivega o Veliki planini in planšarstvu, za prst 

debelo smetano s kislega mleka pa smo jedli kar z leseno žlico  
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Obogateni s to novo izkušnjo smo nadaljevali pot in kar hitro prišli do Domžalskega 

planinskega doma. Tam smo se okrepčali in malce odpočili, potem pa veselo nazaj proti 

vlečnici. Pred odhodom s planine nas je pozdravil še planšar s pihom v rog. Res prelepo 

slovo. 

 Ne, nismo mi kar tako 
 

 

 

OKTOBRSKI PLANINSKI POHOD, 24. oktober 2012 

 

Po dveh mesecih smo se spet podali v planine. Avgusta in septembra so nam načrtovani 

pohodi odpadli zaradi slabega vremena, oktobra pa smo se znova odpravili na Šmohor. Tako 

smo opravili skupaj 5 planinskih pohodov, kot je bilo tudi predvideno v programu letnih 

aktivnosti. 

Res je, že aprila smo bili na Šmohorju, vendar tokrat smo izbrali drugo traso. Tokrat smo se 

odločili Šmohor osvojiti po trasi Kal – Šmohor. Z mini avtobusom se je 20 pohodnikov 

najprej odpeljalo do križišča pri kmetiji Vnuk pod Kalom, potem pa lepo peš proti Šmohorju. 

Eni so imeli hitrejši korak, drugi spet nekoliko počasnejšega, prav vsi pa smo po treh urah 

hoje osvojili naš cilj. 

V koči na Šmohorju smo se okrepčali s hrano in pijačo ter se že tudi malce spogledovali s 

pohodi, ki naj bi jih opravili naslednje leto. Strinjali smo se, da leta 2013 najprej obiščemo 

Limbarsko goro. Vabljeni, da se nam pridružite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Šmohor smo osvojili tudi po poti s Kala 
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4   ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE ZADEVE 

TER IZOBRAŽEVANJE 
 

Osnovna dejavnost delovanja našega društva je področje zdravstva in sociale. Komisija za 

zdravstvene in socialne razmere se v sodelovanju z vodstvom društva in poverjeniki preko  

celega leta trudi pri iskanju poti in načinov, da blaži posledice bolezni in nezavidljivih 

socialnih razmer, ki pestijo naše članice in člane. Tako med letom, poleg ostalih aktivnosti, 

našim članom nudimo prvo socialno pomoč v obliki pogovorov in napotitev na pristojne 

organe, obiskujemo naše težje gibljive in bolne članice in člane, razdelimo kapacitete 

ohranjanja zdravja ZDIS in rehabilitacije, organiziramo 3-dnevno kopanje težkih invalidov v 

Laškem, se udeležujemo seminarjev in usposabljanj, kjer pridobivamo znanja s področij 

pomembnih za življenje invalidov, nudimo pomoč pri nabavi ortopedskih pripomočkov in še 

bi lahko naštevali. 

Verjamem, da je iz vseh naštetih nalog komisije težko prepoznati tudi uspešnost našega dela. 

Mislim, da gremo po pravi poti, da so odzivi članic in članov pozitivni. Potrebno pa je 

povedati, da Komisija za zdravstvene in socialne razmere deluje v sestavi Avgust Žibert, Slavi 

Grmšek, Otilija Kupec, Frida Zaletel in Stane Senegačnik šele prvo leto in da so pred nami 

novi načrti in izzivi, ki jih bomo pričeli uresničevati že v letu 2013. 

 

Predsednik komisije za zdravstvene in socialne razmere 

Avgust Žibert 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO SODELOVANJE 

IN NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV, 2.-3. marec 2012 

 

Prvo letošnje usposabljanje ZDIS za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov je 

potekalo v Radencih. Vodilna tema usposabljanja je bila medgeneracijska solidarnost. Zadnji 

dan na urniku ni bilo posebnih delavnic, temveč so se vsi prisotni seznanili z novostmi pri 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zaradi pomembnih sprememb, ki jih prinašata Zakon o 

socialno varstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je bila 

seznanitev s temi zakonodajnimi novostmi več kot dobrodošla. 

 

 

 

OBISKI OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU 

 

V mesecu marcu so člani Komisije za zdravstvene in socialne razmere, poverjeniki in 

predstavniki vodstva obiskali ter s simboličnimi darili obdarili 48 naših težkih invalidk. 

Obiske ob dnevu žena in materinskem dnevu so opravili na domu in v domovih starejših v 

Hrastniku, Trbovljah, Laškem in Loki pri Zidanem mostu. 

Srečanja so bila prisrčna, kot nalašč primerna za izmenjavo novosti, seveda pa so bila 

namenjena tudi moralni podpori našim članicam, ki so prave korenine. Obiskane članice so 

prejele tudi bilten društva in koledarček prireditev, da bodo na tekočem z dogajanji v društvu 

in da se nam bodo ob morebitnem izboljšanju zdravstvenega stanja tudi pridružile na kakšni 

izmed številnih aktivnosti. 
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REHABILITACIJA V TERMAH TOPOLŠICA, 4.- 14. april 2012 

 

10-dnevne rehabilitacije, ki jo organizira naša krovna zveza ZDIS, sta se udeležili Milena 

Žulič in Slobodanka Malić. Rehabilitacija obsega nastanitev v dvoposteljni sobi, zdravniški 

pregled in obvezno udeležbo predpisanih terapij. 

Kljub natrpanemu urniku terapij se je vedno našlo nekaj časa tudi za sprehode po prelepi 

okolici in namakanje v termalni vodi. Obe naši članici sta se tako dodobra napolnili s 

pozitivno energijo za lažje premagovanje vsakdanjih naporov. 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, 13.-14. april 2012 

 

ZDIS je zelo aktivna pri organiziranju usposabljanj aktivnih delovnih invalidov - zaposleni 

invalidi in invalidi, ki iščejo zaposlitev preko Zavoda za zaposlovanje. Tokratno dvodnevno 

usposabljanje, ki se ga je udeležilo več kot 100 aktivnih delovnih invalidov, je bilo 

organizirano v Termah Dobrna. Udeležencem usposabljanja je bilo na voljo več predavanj in 

delavnic: 

- Pravice delovnih invalidov (Sanja Jablanović), 

- Povezanost delavca in delovnega mesta (mag. Andrejka Fatur Videtič), 

- Vzpostavitev pozitivnega stika s sogovornikom in samim seboj (dr. Janez Mekinc), 

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Damijana Peterlin). 

Poleg omenjenih predavanj in delavnic so imeli udeleženci usposabljanja na voljo tudi 

brezplačno pravna pomoč, kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, jutranjo gimnastiko 

pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, aerobiko in še bi lahko naštevali. Na takšnih 

dvodnevnih usposabljanjih žal ni na voljo dovolj časa za koriščenje vseh ponujenih aktivnosti 

ob vseh predavanjih, res pa je, da se prav vsakdo lahko nauči kaj novega iz predavanj in 

zanimivih delavnic. 

 Udeleženci usposabljanja na predavanju Delo v delavnicah 

 

 

 

KOPANJE TEŽJIH INVALIDOV, 18.-20. april .2012 

 

Prava tradicija aprilskih aktivnosti DI Hrastnik je 3-dnevno kopanje za težje invalidke in 

invalide v Zdravilišču Laško. Na osnovi predlogov poverjenikov je Komisija za zdravstvene 

in socialne razmere tudi letos izbrala prijetno skupino 23 težjih invalidk in invalidov, ki so se 
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udeležili kopanja. Vsem udeležencem kopanja je bil omogočen prevoz od doma in nazaj, 

kopanje, dobra družba, sproščen pogovor, smeh in kosilo. 

Ob zaključku 3-dnevnega druženja smo bili priča soglasni ugotovitvi: takšne in podobne 

oblike druženja težjih invalidov so zelo zaželene  

 Nekaj izmed naših kopalcev Gasilska fotografija naših kopalcev na trdnih tleh 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO SODELOVANJE IN NEODVISNO ŽIVLJENJE 

INVALIDOV, 11.-12. maj 2012 

 

Na predavanjih in delavnicah ZDIS pridobivajo udeleženci nova znanja in poznanstva, ki so 

dobrodošla pomoč pri reševanju težav invalidov. V Termah Dobrna so bila tako na voljo 

naslednja predavanja in delavnice: 

- predavanje mag. Andrejke Fatur-Videtič: Invalidnost, staranje in delo, 

- delavnica pod vodstvom dr. Brede Sobočan: Invalidnost kot stres in njen pomen v družini, 

- delavnica pod vodstvom mag. Tanje Hočevar: Aktivno sodelovanje in neodvisno življenje 

invalidov – delovanje socialne komisije na društvu. 

Vse tri teme predstavljajo zaokroženo celoto pri delu društva, saj zajemajo pomen in vlogo 

družine pri sprejemanju invalidnosti, ohranjanju delovnih mest za starejše in invalide ter 

pomembnost medgeneracijskega sodelovanja. 

 

 

 

PREDAVANJE: ŽIVETI Z INVALIDNOSTJO, 22. maj 2012 

 

DI Hrastnik je v tudi v letu 2012 organiziralo predavanje na temo invalidnosti v dvorani 

Regionalnega centra za razvoj v Hrastniku. Priznana psihologija Marja Strojin nam je iz 

lastnih izkušenj predavala o tem, kako živeti z invalidnostjo. 

Spoznali smo, da prav vsaka kronična bolezen ali huda poškodba, ki vodi v invalidnost, 

močno spremeni naše življenje in tudi življenja vseh naših  bližnjih. Invalidnost pa še zdaleč 

ne pomeni zgolj nemoči in nekoristnosti. Res, dolga in ovinkasta je pot sprejemanja 

invalidnosti, toda ko enkrat usmerimo pogled v to, kar imamo in ne le v to, česa več nimamo, 

smo tako rekoč zmagali. Spoznamo, da res ne moremo več opravljati vsega, kar smo 

opravljali pred invalidnostjo, toda še vedno lahko marsikaj postorimo. Še vedno smo ljudje, še 

vedno imamo številne sposobnosti in tudi priložnosti, ki bi jih bilo res škoda izpustiti iz rok… 

Prav vsi udeleženci, čeprav se nas je zbralo le 16, smo zadovoljni in optimistični zapustili 

predavanje.  
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 Predavala nam je Marja Strojin Novega znanja željni hrastniški invalidi 

  

 Predavanje je bilo zanimivo in sproščeno Zahvala predsednika DI Hrastnik Rajka Žagarja 

  predavateljici Marji Strojin  

 

 

 

USPOSABLJANJE ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, 8.-9. junij 2012 

 

Zaposleni in trenutno brezposelni invalidi so se tokrat zbrali na usposabljanju v Termah 

Radenci. Usposabljanja se je udeležilo natanko 85 delovno aktivnih delovnih invalidov iz cele 

Slovenije. ZDIS je za tokratno usposabljanje pripravila: 

- predavanje Pravne podlage – kako lahko delavec pridobi informacijo o lastnostih dela in 

delovnega mesta (Milan Kačič), 

- delavnico Vzpostavitev pozitivnega stika s sogovornikom in s samim seboj – 2. del (dr. 

Janez Mekinc), 

- delavnico Vloga zdravnika medicine dela pri zaposlovanju invalidov (Metka Teržan), 

- delavnico Nasveti policije za večjo varnost posameznika – obveščanje o prepoznavanju 

možnih zlorab in ustrezno ukrepanje (mag. Robert Ferenc), 

- delavnico Veščine in delovno vedenje na poti zaposlovanja (Evalda Bizjak) in 

- predavanje Poklicna rehabilitacija po ZPIZ-u, s poudarkom na motivaciji invalida (Mateja 

Rožič). 

Vsak izmed udeležencev je sodeloval v eni izmen delavnic, vsi pa so bili skupaj prisotni na 

obeh predavanjih. Usposabljanje je bilo nedvomno uspešno, kajti aktivni delovni invalidi so 

lahko spoznali in tudi nadgradili že pridobljeno znanje s prejšnjih predavanj in delavnic. 
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 Pozornost na predavanju Ena izmed zanimivih delavnic na usposabljanju 

   

 

 

PROGRAM OBNOVITVENE REHABILITACIJE, 8.-15. avgust 2012 

 

Enotedenskega programa psihosocialne rehabilitacije ZDIS v Laškem sta se udeležila Andreja 

in Gregor Erman. Dopoldanski čas je bil namenjen predpisanim terapijam fiziatra, popoldnevi 

pa so omogočali rekreacijo v številnih bazenih, savnah in fitnesu, seveda pa so se prilegli tudi 

sprehodih v naravi. 

   Enotedenski odklop se prileže  Zakonca Erman sta sklepala tudi nova prijateljstva 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, 

14.-15. september 2012 

 

Program usposabljanja za aktivno življenje in delo, ki je potekalo v Termah Čatež, je bil 

namenjen zadovoljevanju potreb delovnih invalidov na vseh področjih življenja (sociale, 

kulture, športa itd.). Velik poudarek je bil  dan športnemu udejstvovanju  in druženju med 

invalidi. 

Program usposabljanja v Čateških Toplicah je nedvomno uresničil svoj namen, saj so 

udeleženci prisluhnili predavanjem in tudi aktivno sodelovali na različnih delavnicah. Poleg 

omenjenih predavanj je bila na voljo tudi brezplačna pravna pomoč ter kopanje v hotelu Čatež 

po končanih predavanjih. 
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TEK IN HOJA ZA UPANJE V ZAGORJU, 22. oktober 2012 

 

Na DI Hrastnik smo se z veseljem odzvali vabilu Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi 

na prireditev Tek in hoja za upanje v Zasavju. Prireditev, ki je potekala pod okriljem 

združenja Europa Donna, je bila namenjena tudi zbiranju prostovoljnih prispevkov za 

vzpostavitev nove bivalne enote, ki jo potrebujejo duševno in telesno prizadete odrasle osebe 

iz Zasavja. 

Teka in hoje za upanje v Zasavju, ki je potekal v prijetnem okolju Europarka v Zagorju, so se 

udeležile tri članice DI Hrastnik: Vera Senegačnik, Joži Centrih in Jerica Laznik. Prireditev, 

ki je bila sicer prvič organizirana v naši regiji, je bila odlično izpeljana in številčno dobro 

obiskana.  

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO SODELOVANJE IN NEODVISNO ŽIVLJENJE 

INVALIDOV, 23.-24. november 2012 

 

V Termah Čatež je potekalo zadnje letošnje usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo 

na društvu. Udeleženci usposabljanja so prisostvovali na skupnih predavanjih: 

- mag. Cveta Uršiča na temo zaposlovanja invalidov v času krize in 

- mag. Jožeta Kukmana na temo iskanja poti do mirnega življenja s pomočjo narave. 

V nadaljevanju usposabljanja so se udeleženci razdelili v skupine in pridobivali praktična 

znanja v delavnicah: 

- univ. dipl. psih. Marje Strojin, ki je bolj podrobno predstavila pomen in vpliv medsebojnih 

odnosov na kakovost življenja ter  

- mag. Tanje Hočevar, sekretarke ZDIS, ki nam je skozi praktični prikaz razkrila nekaj pasti 

in uporabnih napotkov pri izpolnjevanju javnih razpisov občine za sofinanciranje društva. 

Usposabljanja ZDIS so tako tudi letos razširila naša znanja na področju različnih problemov 

pri delovanju društva ter pripomogla pri spoznavanju in razlagi zakonodaje, ki vključuje 

invalide. Seveda se ob takšnih srečanjih tkejo tudi bolj prijateljske vezi med člani društev, 

predstavniki zveze in predavatelji, kar daje tem usposabljanjem še dodaten pomen. 

 

 

 

OBISKI IN OBDARITVE V PRAZNIČNEM DECEMBRU 

 

December nas s svojimi prazniki kar vabi k prijateljevanju, pogovorom, skrbi za bližnjega... 

To so bili tudi glavni razlogi, da so se v tem času člani komisije za zdravstvene in socialne 

razmere, poverjeniki in najvidnejši predstavniki vodstvo društva še posebej posvetili našim 

težje gibljivim invalidom.  

Letos smo tako v prazničnem decembru obiskali ter poklepetali in simbolično obdarili 98 

naših članic in članov. Največ smo jih obiskali na domu, pot pa nas je peljala tudi v domove 

starejših v Celje, Laško, Loko pri Zidanem mostu, Trbovlje in Hrastnik. Nekatere članice in 

člane smo obiskali tudi v spremstvu Božička, ki ga je poosebljal predsednik društva Rajko 

Žagar. 

Takšna decembrska druženja v vseh nas vedno znova obudijo občutke povezanosti in 

pripadnosti, kar je temelj za lažje sprejemanje težav, ki še posebej pestijo vse invalide in 

bolne ljudi. 
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 Prihod vesele druščine DI Hrastnik Božiček v družbi oskrbovank 

 v Dom starejših Hrastnik Doma starejših Hrastnik 

 Na vseh obiskih v veselem decembru je bilo lepo Božiček je obiskal na domu tudi večletno 

  aktivno članico DI Hrastnik Štefko Kladnik 

 

 

 

„ZA ČLOVEKA GRE” 

 

Ta stavek nas spremlja že nekaj let in upamo, da bo tako tudi v bodoče. Kot smo že vajeni, 

smo tudi leta 2012 namenili posebno pozornost našim težjim invalidom. Le-tem smo tako 

omogočili: 

- 3-dnevno kopanje v Zdravilišču Laško, 

- udeležbo na praznovanju svetovnega dneva invalidov in 

- udeležbo na mesečnih organiziranih kopanjih v naravnih zdraviliščih. 

Poleg tega smo jih tudi obiskali in obdarili v mesecu marcu (dan žena, materinski dan) in 

decembru (božično-novoletni prazniki). 

Misel „za človeka gre” nas je vodila tudi takrat, ko smo: 

- zaradi posebnih okoliščin z enkratnim finančnim prispevkom priskočili na pomoč dvema 

našima članicama, 

- nudili oporo večjemu številu članov in aktivno sodelovali pri razreševanju težav pri 

pridobitvi invalidskih in ortopedskih pripomočkov, 

- s finančno pomočjo ZDIS in občine Hrastnik zagotovili električno negovalno posteljo 

našemu članu, 

- večjemu številu članov nudili pomoč pri pisanju pritožb na odločitve državnih organov, 
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- za prizadete člane društva iskali nasvete pri pristojnih službah, 

- v imenu članov vlagali vloge za oprostitev plačila RTV prispevkov in znižanje prispevka za 

uporabo interneta; 

- se prijavili na razpis za javna dela in s sofinanciranjem občine naši članici omogočili 

ponovno vključitev v delo, nabiranje delovnih izkušenj in s tem tudi možnost lažje 

pridobitve ustrezne zaposlitve. 

Veseli nas, da se člani in svojci težkih invalidov vedno bolj obračajo na nas, iščejo nasvete in 

vzpodbudne besede. Na društvu se trudimo povezovati s čim večjim številom državnih 

ustanov v občini in sorodnimi društvi, sodelujemo na izobraževanjih in usposabljanjih ter tako 

nabiramo znanja, ki jih lahko potem posredujemo naprej našim članom. Seveda ni mogoče 

vseh težav reševati na društvu. Lahko pa pri nas dobite prvo svetovalno pomoč, pogovor, 

pomoč pri vlaganju raznih prošenj, zahtevkov in pritožb, vpogled v veljavno zakonodajo  ter 

informacije o pristojnih ustanovah za reševanje določene zadeve. 

 

  Edi Brglez se je resnično razveselil obiska predsednika DI Hrastnik Rajka Žagarja 

 in električne negovalne postelje 
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5   STIKI Z JAVNOSTJO 
 

Leto 2012 je bilo za DI Hrastnik tudi volilno leto. Zbor članov je izvolil predsednika in 

Izvršni odbor DI Hrastnik, slednji pa je nato imenoval delovna telesa za sprotno izvajanje 

določenih nalog. Gleda na to, da DI Hrastnik namenja precej pozornosti tudi obveščanju širše 

javnosti o svojih aktivnostih, je razumljivo, da je Izvršni odbor imenoval poseben organ, ki bo 

skrbel za stike z javnostjo. Glede na to, da sem pobudnik sprotnega obveščanja o aktivnostih 

društva in da sem tudi v preteklih letih samostojno opravil največ dela pri obveščanju širše 

javnosti, je novoizvoljeni Izvršni odbor na moj predlog odločil, da DI Hrastnik ne bo več 

imelo posebne Komisije za stike z javnostjo, temveč zgolj Predstavnika za stike z javnostjo. 

Seveda ta predstavnik ne deluje povsem samostojno in samosvoje, kajti o svojih aktivnostih 

se posvetuje s Kolegijem predsednika DI Hrastnik. 

Tako smo z manjšo organizacijsko spremembo po volitvah tudi v letu 2012 nadaljevali z 

ažurnim obveščanjem širše javnosti o naših aktivnostih preko različnih medijev: 

- Radio Kum Trbovlje – oddaja Srebrni val, 

- časopis Zasavc, 

- Letopis občine Hrastnik, 
- Bilten DI Hrastnik, 

- spletna stran DI Hrastnik (www.invalidi-hrastnik.si) in 

- spletna stran Zveze delovnih invalidov Slovenije (www.zdis.si). 

Poleg teh že uveljavljenih oblik obveščanja smo DI Hrastnik in njegove aktivnosti predstavili 

tudi na Tržnici hrastniških društev, organizacij in malih podjetij, ki je potekala v sklopu 

Poletnega festivala Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. Ob koncu leta smo se pojavili tudi v 

novem hrastniškem časopisu Hrastov list. 

Resnično marsikje se nas lahko vidi in sliši, letos pa smo pri obveščanju še posebej ponosni 

na našo popolnoma prenovljeno spletno stran. Posebna zahvala za to, da se DI Hrastnik 

prestavlja svetu v novem, še prijaznejšem sijaju, gre Simonu Medvešku, ki nam je vedno 

pripravljen pomagati s svojim računalniškim znanjem in nasveti. Simon, hvala! Članice in 

člane DI Hrastnik ter tudi ostale zainteresirane pa vabim, da si ogledate našo novo spletno 

stran in pri njenem ustvarjanju tudi neposredno sodelujete. Na spletni strani imamo namreč 

zdaj tudi poseben Forum, v katerem lahko izražate svoja mnenja, pričakovanja in še kaj v 

zvezi z delom DI Hrastnik. 

 

Predstavnik DI Hrastnik za stike z javnostjo 

Gregor Erman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nova spletna stran DI Hrastnik 

http://www.invalidi-hrastnik.si/
http://www.zdis.si/
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TRŽNICA HRASTNIŠKIH DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN MALIH PODJETIJ, 

19. junij 2012 

 

Tržnico hrastniških društev, organizacij in malih podjetij, ki je potekala v sklopu Poletnega 

festivala Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik, je obogatila tudi predstavitev DI Hrastnik. Na 

tržnici je sodelovalo več kot 10 društev in drugih organizacij, naše društvo pa sta predstavljala 

Jerica Laznik in Gregor Erman. Stojnica DI Hrastnik je bila precej velika, če že ne kar 

največja med vsemi, kajti obsegala je kar 2 mizi, še kako prav za razstavo slik pa je prišel tudi 

bližnji mlekomat. Na stojnici DI Hrastnik smo razstavili: 

 prapor DI Hrastnik, 

 stekleno priznanje Občina po meri invalidov, s katerim se ponašamo že od leta 2006, 

 letne biltene DI Hrastnik iz zadnjih let ter bilten, ki ga je društvo izdalo ob 30-letnici 

delovanja, 

 nekaj izmed osvojenih pokalov naših športnic in športnikov iz zadnjih let, 

 različne izdelke ročnih del, 

 poskrbeli pa smo še za prigrizek in seveda tudi za pijačo, da so se obiskovalci naše stojnice 

lahko osvežili v vročem junijskem dnevu. 

Tržnico hrastniških društev, organizacij in malih podjetij pa niso bogatile le številne stojnice, 

temveč tudi izredno bogat spremljevalni program. Bilo je res pestro in zabavno, za vsakogar 

se je kaj našlo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Stojnica DI Hrastnik Našo stojnico je obiskala tudi direktorica 

  Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik mag. Mateja Planko 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jerica v akciji Stojnica DI Hrastnik je bila dobro obiskana 
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6   EKSKURZIJE IN SREČANJA 
 

 

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA, 10. marec 2012 

 

Naše punce, zbralo se jih je kar 83,  so proslavile svoj dan v gostišču Aqua Roma v Rimskih 

Toplicah. Deležne so bile okusne večerje, simbolične obdaritve in prave zabave. Ritmi dua 

Modri val so kaj hitro zvabili naše članice na plesišče, same pa so si večer popestrile še z 

maškarado in s karaokami. To je bil spet lep, nepozaben ženski večer! 

 Le del zbranih naših dam Dobra volja je najbolja 
 

Srečanje je bilo namenjeno tudi ženski maškaradi Ni kaj, čudovite maškare 

 

Ena gasilska naših razigranih maškar Brez karaok ni šlo 
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LETOVANJE NA HVARU, 26. september – 3. oktober 2012 

 

Skupno letovanje članic in članov DI Hrastnik je novost v programu naših aktivnosti. Za prvo 

skupno letovanje smo izbrali sončni otok Hvar. Vse dni letovanja smo uživali v prijetnem 

objemu morja, posamezne dneve pa smo si popestrili še s kopanjem in sončenjem, telovadbo 

na plaži, izleti, morskim piknikom, športnimi tekmovanji, plesom in družabnimi igrami. 

Verjemite, dnevi so kar bežali. Z besedami nikakor ni mogoče opisati našega vzdušja ter vseh 

lepot Hvara in čistega morja. To je treba doživeti! 

Vsekakor se bomo na DI Hrastnik potrudili, da nepozabna letovanja za naše članice in člane 

organiziramo tudi prihodnja leta. Kot kaže, bo skupno letovanje postala tradicija  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvar, prihajamo! Pravi morski pozdrav s Hvara 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 Brezskrbno smo se predajali soncu Pozor, morski psi! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To pa je življenje   Udeleženci skupnega letovanja DI Hrastnik 
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EKSKURZIJA NA KOROŠKO, 20. oktober 2012 

 

Za vsakoletno jesensko ekskurzijo DI Hrastnik smo tokrat izbrali Koroško. Natanko 66 

udeleženk in udeležencev ekskurzije je bilo priča zanimivemu programu: ogled 150 let stare 

turistične kmetije Klančnik, vožnja s turističnim vlakcem mimo gojene divjadi do lovske koče 

s številnimi trofejami, ogled muzeja koroškega plebiscita in drugih znamenitosti vasi Libeliče, 

ogled Jakobove hiše in lesenih kipcev naravne velikosti v avstrijski vasici Golica, ogled 

razstave o obmejnem glažutarstvu, obisk dvorca Bukovje in tamkajšnje razstave o boju za 

Slovenijo leta 1991 ter tudi ogled mesta Dravograd. Med tem natrpanim programom 

spoznavanja koroških zanimivosti smo si seveda privoščili tudi okusno kosilo, domov pa smo 

se vrnili pošteno utrujeni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najprej nas je sprejela lokalna vodička S turističnim vlakcem na ogled gojene divjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ogled lovske koče s številni trofejami Leseni kipi v naravni velikosti so marsikoga prevzeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Martinčkanje” na jesenskem soncu Res lepa jesenska ekskurzija 
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SREČANJE OB MARTINOVANJU, 11. november 2012 

 

Ne zgodi se pogosto, da DI Hrastnik organizira martinovanje ravno na dan sv. Martina. Tokrat 

je 73 članic in članov našega društva martinovalo na turistični kmetiji Ačko v Makolah pri 

Slovenski Bistrici ravno 11. novembra, ko Martin spremeni mošt v vino. Na turistični kmetiji 

smo bili deležni prijetnega sprejema domačinov, ki so nas pričakali s svojimi pevkami in 

pevci, „Martinovimi dobrotami”, poskočno harmoniko in seveda dobrim moštom. Dočakali 

smo tudi prvo vino z letnico 2012, kajti pred našimi očmi se je mošt spremenil v vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Martinovalo nas je natanko 73 Gostitelji so nam pripravili krajši kulturni program 

 

  Takšna pa je prava „Martinova pojedina” 

 

 Evo, mošt je krščen v vino! Ples v čast novemu vinu 
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SREČANJE OB SVETOVNEM DNEVU INVALIDOV, 1. december 2012 

 

DI Hrastnik vsako leto obeleži svetovni dan invalidov. Veseli nas, da se je kar 184 članic in 

članov našega društva zbralo v Gostišču Gurman na Dolu pri Hrastniku. Očitno si znamo tudi 

v današnjih kriznih časih še vzeti čas zase in dostojno proslaviti naš svetovni dan. 

Srečanje je otvoril predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, njegovemu govoru pa je sledil 

kulturni program v izvedbi učencev Glasbene šole Hrastnik in mladega nadobudnega 

harmonikarja Matevža Cestnika iz Trbovelj. Kulturnemu programu so sledili še kratki 

pozdravi naših gostov, nato pa okusna večerja in zabava v ritmih hrastniškega dua Dva sma. 

Veselo smo plesali, se pomenkovali, kakšno zapeli in se lepo imeli. 
  

 Zbralo se nas je več kot 180! Bravo, mi! Srečanje je otvoril predsednik 

  DI Hrastnik Rajko Žagar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Delček kulturnega programa Glasbene šole Hrastnik Za ples je poskrbel duo Dva sma 

 

 Vsi na ples! Naše punce v elementu  
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PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2013 

 

 

Februar 11.2. kulturni dan 

 

Marec 4.3. – 6.3. razstava ročnih del 

 9.3. praznovanje dneva žena 

 16.3. zbor članov 

  

April 4.4. organizirano kopanje 

 22.4. – 24.4. kopanje težjih invalidov 

 24.4. planinski pohod 

 

Maj 9.5. organizirano kopanje 

 datum naknadno predavanje na temo invalidnosti 

 29.5. planinski pohod 

 

Junij 6.6. organizirano kopanje 

 21.6. proslava ob 40-letnici DI Hrastnik 

 26.6. planinski pohod 

 

Julij 4.7. organizirano kopanje 

 datum naknadno obisk letnega gledališča Studenec 

 31.7. planinski pohod 

 

Avgust 1.8. organizirano kopanje 

 datum naknadno piknik težjih invalidov 

 28.8. planinski pohod 

 

September 5.9. organizirano kopanje 

 datumi naknadno društvena športna tekmovanja 

 12.9. – 19.9. letovanje na Visu 

 25.9. planinski pohod 

  

Oktober 12.10. ekskurzija 

 

November 9.11. srečanje ob martinovanju 

 

December 7.12. srečanje ob svetovnem dnevu invalidov 

 

 

REKREACIJA V LETU 2013 
 

Ponedeljek šah, balinanje, pikado, ročna dela 

Torek kopanje „hrbteničarjev” v bazenu KRC Hrastnik 

Sreda telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik 

Četrtek pikado 

Petek balinanje 



 

 

 

 

Izdajatelj: 

DRUŠTVO INVALIDOV Hrastnik 

Cesta 1. maja 52, 1430 Hrastnik 

Telefon: (03) 56 43 306 

E-pošta: info@invalidi-hrastnik.si 

Medmrežje: www.invalidi-hrastnik.si 

 

Poročila in fotografije so prispevali: 

Člani DI Hrastnik 

 

Priprava besedil in fotografij za tisk: 

Gregor Erman 

 

Oblikovanje: 

Gregor Erman 

 

Lektoriranje: 

Irena Kavšek 

 

Tisk: 

Grafična delavnica Vinkotisk, Vinko Podlogar s.p. 

 

Vezava: 

Grafična delavnica Vinkotisk, Vinko Podlogar s.p. 

 

Naklada: 

250 izvodov 

mailto:info@invalidi-hrastnik.si

