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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva invalidov Hrastnik! 

 
Pred vami je Bilten Društva invalidov Hrastnik, letnik 2014, s 

katerim skušamo strnjeno in všečno povzeti pestro društveno 
dogajanje v preteklem letu. Upam, da boste bilten z veseljem 
prelistali, prebrali in si tudi obudili spomin na kakšen prijeten 

dogodek, ki smo ga skupaj preživeli v letu 2014. 
Leto 2014 je bilo sicer uspešno za Društvo invalidov Hrastnik (v 

nadaljevanju: DI Hrastnik), kajti v celoti smo realizirali načrto-
van program dela in ga celo nadgradili, tako z gledališko pred-
stavo Stari grijeh, ki so nam jo uprizorili članice in člani Kulturno

-umetniškega društva Lepoglavski Pušlek iz hrvaške Lepoglave, 
kot tudi z beljenjem in opremljanjem pisarne našega društva. 

Naj se zato že kar takoj zahvalim za naklonjenost in pomoč županu občine Hrastnik 
Miranu Jeriču, poslancu v Državnem zboru Republike Slovenije Ivanu Hršaku in vsem 
donatorjem, kajti le s skupnimi močmi nam je uspelo prenoviti pisarno DI Hrastnik in 

realizirati smelo zastavljen program letnega dela. Vseh načrtovanih dejavnosti nika-
kor ne bi bilo mogoče uspešno organizirati in izvesti brez podpore naše krovne orga-

nizacije Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS), brez delovnega 
vodstva društva, poverjenikov, ki predstavljajo nenadomestljivo vez med vodstvom 

in člani, in seveda brez vas, srčnih članic in članov, ki se redno in številčno udeležu-
jete raznovrstnih aktivnosti. 
Leto 2014 ocenjujem kot uspešno tudi zato, ker smo s pomočjo Občine Hrastnik in 

ZDIS preko celotnega leta reševali probleme naših invalidov tako z nabavo invalid-
skih pripomočkov, kot omogočanjem psihosocialne rehabilitacije v zdravilišču. Na pri-

stojnih službah (občina, center za socialno delo, zavod za zaposlovanje, zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,…) smo iskali nasvete za prizadete člane druš-
tva ter večjemu številu članov nudili pomoč pri pisanju pritožb na odločitve državnih 

organov. Socialna usmerjenost društva mora tudi v prihodnje ostati naša prioriteta. 
Na področju športa se je DI Hrastnik izkazalo z organizacijo Območnega ekipnega 

tekmovanja v pikadu in Zasavskih športnih iger društev invalidov. Znova so nas raz-
veseljevali naše športnice in športniki, ki so DI Hrastnik predstavljali na različnih 
območnih tekmovanjih, ribič in pikadistke so se celo uvrstili na državno prvenstvo, 

pri čemer so naše pikadistke Šemsa Alibašić, Dolores Vavtar, Majda Korbar, Smiljka 
Bratuša ter starosta in ustanoviteljica pikado sekcije Slavi Bratuša zmagale tudi na 

državnem prvenstvu in postale ekipne državne prvakinje. Iskrene čestitke našim 
športnicam in športnikom, še posebej pikadistkam! 
Tudi članice sekcije ročnih del, naše Sončnice, so uspešno predstavljale DI Hrastnik 

na različnih razstavah ter pri mlajših rodovih, katerim so z veseljem posredovale svo-
je znanje ročnih del preko različnih delavnic. 

Hvala vsem za pomemben prispevek k obstoju in razvoju DI Hrastnik. Prav vaša pre-
danost društvu in podpora načrtom društva sta me še dodatno ohrabrili za vnovično 
kandidaturo za mesto predsednika Koordinacijskega odbora Zasavje-Posavje. Pred-

stavniki Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, DI Zagorje 
ob Savi, DI Trbovlje, DI Hrastnik, DI Radeče, DI Sevnica, DI Krško in DI občine Bre-

žice so me znova izvolili za predsednika naše koordinacije, kar je pomenilo, da sem 
posledično tudi znova zasedel mesto v Upravnem odboru ZDIS. 
Verjamem, da smo skupaj na pravi poti. Hvala za zaupanje. 

 
Predsednik DI Hrastnik 

Rajko Žagar 
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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE HRASTNIK 

Kako bi ocenili občinsko dejavnost v zvezi z invalidi v letu 

2014? 
Tudi v tem letu smo na tem področju veliko postorili. Ne samo 

na področju odpravljanja arhitekturnih ovir, ampak tudi na pod-
ročju obveščanja in osveščanja občanov, vključevanju invalidov 
v procese odločanja in razvijanju podpornega okolja za čim bolj 

neodvisno življenje invalidov. Korak za korakom tudi s pomočjo 
in velikim prispevkom vašega društva invalidov skupaj odprav-

ljamo številne ovire, ki bistveno vplivajo na neodvisno življenje 
invalidov. 
 

V katerih občinskih aktih je že zajet kakšen načrt za 
izboljšanje kvalitete življenja invalidov v Hrastniku? 

Osnovo za izvajanje vseh aktivnosti nam predstavlja Akcijski načrt za neodvisno živ-
ljenje invalidov v občini Hrastnik. Načrt smo oblikovali in ga uresničujemo z vsemi 
invalidskimi in humanitarnimi organizacijami že drugo mandatno obdobje. Z aktivno-

stmi bomo seveda nadaljevali tudi v novem mandatnem obdobju. Že v mesecu janu-
arju bom imenoval nov Svet za invalide pri Občini Hrastnik, ki bo pripravil nov Akcij-

ski načrt za neodvisno življenje invalidov za obdobje 2015-2018. Računam na to, da 
ga bo že v pomladanskih mesecih obravnaval in sprejel Občinski svet. 

 
Kakšne so kratkoročne smernice Občine Hrastnik za nadaljnje izboljšanje 
življenja invalidov v Hrastniku? 

Razvoj bo šel vsekakor v smer zagotavljanja pogojev za neodvisno življenje pod ena-
kimi pogoji, kot ga živijo ljudje brez oviranosti. Kot že rečeno, bomo še naprej inten-

zivno delali na Akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik in 
se še naprej trudili izboljšati obveščanje občanov o položaju, pravicah in potrebah 
invalidov. Invalide bomo aktivno vključevali v procese odločanja na občinski ravni in 

še naprej razvijali tudi podporno okolje, ki bo zagotavljalo čim bolj neodvisno življen-
je invalidov. Pomembno je, da spoštujemo drug drugega in si pomagamo, predvsem 

pa, da vsi skupaj ohranimo pozitiven odnos do življenja. Tega se lahko od vaših čla-
nov društva vsi učimo, saj bi bil lahko marsikateri invalid vzor za to, kako premago-
vati svoje vsakodnevne težave in težave drugih. 

 
 

Župan občine Hrastnik 
Miran Jerič 
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POGOVOR S PREDSEDNIKOM  

SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI HRASTNIK 

Predsednik Sveta za invalide pri Občini Hrastnik ste bili 

od leta 2006, ko je občina Hrastnik prejela listino Občina 
po meri invalidov, pa vse do letošnjih lokalnih volitev. 

Svet za invalide pri Občini Hrastnik se je vsa ta leta v 
okviru svojih pristojnosti trudil za večjo kakovost življen-
ja invalidov v hrastniški dolini. Kaj bi vi izpostavili kot 

največji uspeh Sveta v letu 2014? 
Osnova za delo Sveta za invalide pri Občini Hrastnik je bila tako 

kot v preteklosti izvajanje Akcijskega načrta za neodvisno živ-
ljenje invalidov v občini. Načrt smo oblikovali in ga uresničevali 
z vsemi invalidskimi in humanitarnimi organizacijami že drugo 

mandatno obdobje. Z realizacijo nalog se je vseskozi seznanjal 
Občinski svet občine Hrastnik, ki je v proračunu zagotovil sredstva za izvajanje posa-

meznih nalog, opredeljenih v akcijskem načrtu. V letu 2014 je bil dan poudarek hit-
rejšemu odpravljanju ovir, s katerimi se invalidi in drugi občani srečujejo v vsakdan-
jem življenju. V zvezi s tem je bilo postavljenih več ograj ob stopniščih (stanovanjsko 

naselje Abeceda, stopnišče pri Log 1), izdelale so se klančine na pločniku v centru 
Hrastnika in uredila hišna klančina invalidu s področja Šavne peči. Obnovljene so bile 

tudi vse talne označbe na parkiriščih za invalide in dodatno postavljene vertikalne 
označbe na teh mestih. 

 
Kateri projekti Sveta za invalide pri Občini Hrastnik pa so ostali še nedokon-
čani? 

Kot neizvedena naloga iz našega programa je ostala izdelava klančin na pločnikih v 
smeri Dol - Črdenc, ki pa bo realizirana v pomladanskih mesecih leta 2015. Išče se 

tudi ustrezna tehnična rešitev, ki bi omogočila postavitev klančine za invalide v sta-
novanjski objekt Log 1. 
 

Kaj bi svetovali novoimenovanim članom Sveta za invalide pri Občini Hrast-
nik? 

Prepričan sem, da bo Svet za invalide v novi sestavi nadaljeval z uresničevanjem 
nalog, ki izhajajo iz leta 2006 podeljene listine Občina po meri invalidov. To podelje-
no priznanje občini je tudi dana obveza, da bo v svojem delovanju upoštevala različ-

nost potreb vseh svojih občanov. Še poseben poudarek pa mora biti dan ukrepom, ki 
bodo razvijali in spodbujali k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih 

družin. Ustvarjati moramo še večje možnosti za njihovo socialno vključenost in za 
aktivno udeležbo v družbenem življenju občine. To naj bo moje sporočilo novemu 
Svetu za invalide pri Občini Hrastnik. 

 
Predsednik Sveta za invalide  

pri Občini Hrastnik 
Marjan Dolanc 
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V Društvo invalidov Hrastnik je bilo konec 
novembra 2014 vključenih 856 članov, od 

tega 546 invalidov z odločbami ZPIZ in 
ZZRZI, 119 na podlagi potrdil specialis-
tov, 12 z odločbo CSD in 181 podpornih 

članov. 
Žal smo se zaradi smrti med letom poslo-

vili od 14 naših članic in članov. Iz različ-
nih razlogov se je članstvu odpovedalo 16 
članov, na novo pa se nam je pridružilo 

68 članov. 
Za uspešno izpolnjevanje ciljev društva je 

bilo sklicanih 25 sej komisij in delovnih 
teles društva ter dve seji koordinacije 
Zasavje-Posavje. 

Leto 2014 je bilo volilno leto za predsed-
nika in organe ZDIS. Moramo se malo 

pohvaliti, saj je našemu predsedniku 
dodeljen nov mandat člana UO ZDIS in 

predsednika KOO Zasavje-Posavje.  
Osnovno vodilo našemu delu so usmeritve 
in sklepi, sprejeti na zborih članov. Vse 

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

potrjuje predloge in stališča predsednika, 
Kolegija predsednika, Nadzornega odbo-
ra, Komisije za zdravstvene in socialne 

razmere, Komisije za kulturo in ustvarjal-
ne delavnice, Komisije za šport in rekrea-

cijo, poverjenikov in zahtev ter obveznos-
ti do ZDIS, FIHO in Občine, ki so naši gla-
vni viri prihodkov.  

Tudi v letu 2014 smo bili uspešni pri reali-
zaciji plana aktivnosti in ga med letom 

tudi nadgradili in skušali uresničiti čimveč 
zamisli, posredovanih s strani članstva, 
tako na področju druženja, športa in 

rekreacije, načinu preživljanja prostega 
časa in nudenja pomoči pri razreševanju 

vsakodnevnih težav naših invalidov in 
obveščanju članstva in ostale javnosti o 
našem delu.  Skrbimo za druženja, obiske 

težkih invalidov in njihovo druženje, nudi-
mo pomoč pri iskanju rešitev problemov, 

ki tarejo naše člane (pisanje vlog, pritožb, 
iskanje in prvo kontaktiranje s pristojnimi 
organi…), pozornosti ob praznovanju roj-

stnih dnevov, izgubi najbližjih, spoznava-
nje Slovenije, rekreacijo, skupna letovan-

ja, osvajanje veščin ročnih del, strokovno 
izobraževanje in ozaveščanje in smo prip-

ravljeni na sodelovanje pri vseh oblikah 
promocije našega Hrastnika in tradicije.  

Na razpisu javnih del smo pridobili mož-
nost zaposlitve dveh članic našega druš-
tva in upamo, da bodo izkušnje, pridob-

ljene z delom v društvu, pripomogle k 
lažji in hitrejši pridobitvi stalne zaposlitve.  

S pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS smo 
reševali probleme naših invalidov tako z 
nabavo invalidskih pripomočkov kot omo-

gočanjem psihosocialne rehabilitacije v 
zdravilišču.  Svoje delo bi radi razvijali in 

pomoč na različne načine nudili čimvečje-
mu številu naših članov, predvsem težkim 
invalidom. 

Za še lažje sodelovanje pa vam posredu-
jemo podatke o naših in vaših poverjeni-

kih: 
 

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 Fran-
ca 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; 
 

Tajnica društva  
Jerica Laznik 

1. DELO VODSTVA 
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V Športni dvorani na Logu v Hrastniku 

smo se zbrali številni redni in podporni 
člani DI Hrastnik ter povabljeni gostje. 
Skupaj se nas je zbralo preko 180 in vse 

je najprej pozdravil predsednik DI Hrast-
nik Rajko Žagar.  

Pozdravu je sledil še zabaven pevsko-
glasbeni kulturni program v izvedbi čla-
nic skupine Stari časi, nato pa je vodenje 

Zbora prevzelo delovno predsedstvo. 

Predstavili in potrdili smo opravljeno delo 
v letu 2013, program dela in finančni 
plan za leto 2014 ter izvolili novo sestavo 

Nadzornega odbora DI Hrastnik.  
Ob koncu Zbora članov so nas prav vsi 

povabljeni gostje pozdravili, nam čestitali 
za dosežene uspehe in zaželeli še obilo 
sreče in volje za naprej.  

Zborovali smo v Športni dvorani na Logu Pozdrav predsednika Rajka Žagarja 

Zbor članov Društva invalidov Hrastnik, 22. 3. 2014 

Za kulturni program je bilo poskrbljeno Miza z vabljenimi gosti 

Sledilo je računovodsko poročilo... ...potrjeno 



Društvo invalidov Hrastnik  Bilten 2014 

8 

Otvorili smo novoopremljene prostore 

našega društva. Še vedno se nahajamo 
na Cesti 1. maja 52, vendar je prostor 

novo prepleskan in z novim pohištvom 
zdaj prijaznejši za opravljanje dela vods-
tva društva, pa tudi za vse naše člane. 

Prostore je otvoril predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar, nato pa so nas pozdravili in 
nagovorili še župan Miran Jerič, poslanec 

Ivan Hršak in predsednik Društva upoko-
jencev Hrastnik Franjo Krsnik. 

Prenova ne bi bila mogoča brez donacij. 
Znova se je pokazalo, da lahko s skupni-

mi močmi marsikaj spremenimo na bolje. 
Vabljeni, da nas obiščete tudi v prenovlje-
nih prostorih DI Hrastnik. 

Otvoritev novoopremljenih prostorov društva, 29. 8. 2014 

Uradna otvoritev novoopremljenih prostorov  

Novoopremljene prostore je otvoril 
predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar 

Uigrana ekipa je vodila zbor članov 

Druženje po koncu uradnega dela 

Za pogostitev so poskrbele naše članice 
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2. USTVARJALNE DELAVNICE IN KULTURA 

Lahko rečem, da je bilo tudi leto 2014 

uspešno tako na področju kulture kot tudi 
ustvarjalnih delavnic. 

Leto smo začeli z našim kulturnim dnem, 
posvečenem našemu največjemu pesniku 
dr. Francetu Prešernu. V velikem številu 

smo se zbrali v Galeriji Delavskega doma 
Hrastnik in prisluhnili programu, ki so ga 

pripravili učenci OŠ Primoža Trubarja iz 
Laškega pod mentorstvom prof. Marije 
Škorja. Program so nam popestrili še čla-

ni družine Rožej. 
V februarju smo se družile tudi z oskrbo-

vanci Doma starejših v Hrastniku. Izdelo-
vali smo rože iz papirja ter vizitke. 
3. marca 2014 smo imeli otvoritev že tra-

dicionalne razstave članic DI - Sončnic in 
seveda tudi nekaterih drugih članov naše-

ga društva. Mala dvorana je pokala po 
šivih, saj je bil obisk množičen. Program 

so izvajali naši pevci in vsi smo uživali v 
njihovem petju. 
V juliju smo si ogledali predstavo na Stu-

dencu - Veselico v dolini tihi in se dobro 
nasmejali. 

Skozi vse leto smo se odzivali na vabila in 
obiskovali razstave sorodnih društev iz 

Zasavja in širše, kakor tudi ostalih druš-

tev v naši občini. 
Tudi letos smo s svojo ekipo sodelovali na 

Festivalu zasavske kulinarike - Funštercu. 
Tradicionalno je sodelovanje s Knjižnico 
Antona Sovreta Hrastnik in tako smo v 

okviru festivala knjižnice v juniju sodelo-
vali pri delavnici izdelovanja okraskov iz 

filca. 
11. oktobra so nas obiskali člani kulturno-
umetniškega društva Stari pušlek iz Hrva-

škega zagorja. Odigrali so veseloigro Stari 
grijeh, s katero so nas zabavali dobri dve 

uri. 
Konec meseca novembra smo skupaj s 
knjižnico organizirali in izvedli delavnico 

izdelovanja novoletnih voščilnic v prosto-
rih Knjižnice Antona Sovreta. Tudi te 

delavnice so bile dobro obiskane, udele-
ženci pa so z veseljem in pridno sodelova-

li. 
 

Predsednica Komisije  

za ustvarjalne delavnice in kulturo 
Jana Perpar 

 

Kulturni dan, 10. 2. 2014 

Preživeli smo čudovit večer, posvečen 

našemu največjemu pesniku dr. Prešernu. 
Pri programu so sodelovali učenci OŠ Pri-

moža Trubarja Laško pod mentorstvom 
profesoric Mateje Škorja in Mojce Povše. 
Pripravili so nam čudovit program. 

Program pa so nam popestrili še člani 
družine Rožej, in sicer citrarka Monika - 
dobitnica številnih zlatih priznanj doma in 

v tujini, ter brata Matevž in Luka, ki sta jo 
spremljala na kitari in violini. Bilo je lepo 

in vsi prisotni (udeležba je bila množična) 
smo bili zadovoljni. 

Polna Galerija Delavskega doma 

Člani družine Rožej 
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Sončnice v Domu starejših občanov, 20. 2. 20014 

Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik smo 

se v spremstvu predsednika odpravile v 
Dom starejših Hrastnik. Sprejela sta nas 

direktor Doma Drago Kopušar in delovna 
terapevtka Andreja Kurbus. Skoraj dve 
uri druženja sta minili kot bi mignil. Ogle-

dali smo si izdelke oskrbovancev, z njimi 

izdelali nekaj vizitk ter rožic iz krep papir-
ja in vmes tudi zapeli. Dobre volje ni 

manjkalo in veselimo se že naslednjega 
snidenja.   

Druženje s stanovalci 
Doma starejših Hrastnik 

Pozdravil nas je tudi direktor 
Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar 

Razstava ročnih del Društva invalidov Hrastnik, 3.- 5. 3. 2014  

Spretne članice in člani Društva invalidov 

Hrastnik, še zlasti članice sekcije ročnih 
del pod imenom Sončnice, smo skupaj 

postavili na ogled svoje ročne mojstrovine 
v Galeriji Delavskega doma Hrastnik. Na 
otvoritvi je bilo kar premalo prostora za 

vse ljubitelje in občudovalce ročnih del. 
Zbralo se nas je namreč kar krepko preko 

70. 
Razstavo, na kateri so svoje izdelke raz-
stavile tudi oskrbovanke Doma starejših 

Hrastnik,  je ob 17. uri otvoril predsednik 

Rajko Žagar, udeležence otvoritve pa je 
pozdravil še župan občine Hrastnik Miran 

Jerič, ki je tudi letos priložnostno obdaril 
sekcijo ročnih del DI Hrastnik. Otvoritev 
razstave je spremljal tudi kulturni pro-

gram. 
Po končani uradni otvoritvi razstave smo 

si udeleženci lahko še pobliže ogledali 
resnično raznovrstne mojstrovine spretnih 
rok. 

Galerija, polna obiskovalcev Mojstrovine izpod pridnih rok naših članic 



Društvo invalidov Hrastnik  Bilten 2014 

11 

Delavnica izdelovanja nakita,  12. - 19. 3. 2014 

Delavnice se je udeležila Jana Perpar. V 

Izoli jo je pričakalo čudovito vreme in 
mentorica Barbara Gvardijančič. 

Že naslednji dan po prihodu so udeležen-
ke delavnice pričele z delom. Spoznale so 
tehniko mešanja in oblikovanja fimo 

mase. Drugi dan so izdelovale nakit z 
lesenimi kroglicami - servietna tehnika. 

Izpod pridnih rok so nastale čudovite 

umetnine.  
Izdelovale so tudi prstane in zapestnice iz 

swarovski kristalov ter osvojile pletenje 
zapestnic iz svilenih vrvic. 
Na predvečer odhoda so izdelke razstavile 

in poslikale. Vsak od izdelkov je unikaten.  
 

Čudovit nakit izpod pridnih rok Delavnica izdelovanja nakita 

Pomladanske delavnice Sončnic v Osnovni šoli NHR Hrastnik, marec in april 2014  

V marcu in aprilu 2014 smo imeli na OŠ 

NHR Hrastnik, Podružnični šoli Dol in Log 
delavnice, kjer so se aktivno vključile čla-

nice DI Hrastnik. Štefka Matjašič, Jana 
Perpar, Otilija Kupec in Vojka Žagar so 
učence naučile izdelovati cvetje iz papirja, 

dekorativne izdelke s servietno tehniko 

ter aranžirati velikonočne aranžmaje. S 
svojim znanjem so navdušile učence, ki 

so bili pri delu zelo ustvarjalni. Tovrstnih 
oblik dela si želijo tudi v prihodnje. 

Najmlajši so se veselili pisanih jajčk Tudi učenci višjih razredov  
so na delavnicah uživali 
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Delavnica izdelovanja brošk,  18. 6. 2014 

Delavnica izdelovanja brošk - rožic iz filca 

je potekala v okviru festivala Knjižnice 
Antona Sovreta Hrastnik. Delavnice se je 

udeležilo 25 učencev OŠ narodnega hero-

ja Rajka Hrastnik – vsi učenci 3. razreda, 

ki ga uči Rosana Kovačič. Otroci so bili 
navdušeni. Ena ura je bila skoraj premalo 

in je kar prehitro minila. 

Pomladanske delavnice Sončnic v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik 
– zahvala šole 

 
V marcu in aprilu 2014 smo imeli na OŠ NHR Hrastnik, Podružnični šoli Dol in Log delavnice, v 
katere so se aktivno vključile članice DI Hrastnik. Štefka Matjašič, Jana Perpar, Otilija Kupec 
in Vojka Žagar so učence naučile izdelovati cvetje iz papirja, dekorativne izdelke s servietno 
tehniko ter aranžirati velikonočne aranžmaje. 
S svojim bogatim znanjem so navdušile učence, ki so bili pri delu zelo ustvarjalni. Tovrstnih 
oblik dela si želijo tudi v prihodnje. 
V njihovem imenu, imenu učiteljev in vodstva šole, se jim najlepše zahvaljujemo, da so si vze-
le kar nekaj uric prostega časa in ga preživele v naši družbi. Upamo, da so se imele lepo in da 
so se vsaj malo pomladile in napolnile z energijo med našimi učenci. V zadnjem času, ko se 
daje velik poudarek medgeneracijskemu povezovanju mladih in starejših, so tovrstne oblike 
izrednega pomena. 
Še enkrat najlepša hvala članicam DI Hrastnik in predsedniku g. Rajku Žagarju za izraženo 
pobudo glede sodelovanja, za katerega prosimo tudi v prihodnjem šolskem letu. 
Lep pozdrav. 
 
Šolska svetovalna služba                                                                        Ravnateljica 
Andreja Peterlin, socialna delavka                                                          mag. Marina Kmet 
 

Ogled gledališke predstave na Studencu, 25. 7. 2014 

Tudi letos smo si v Poletnem gledališču 

Studenec ogledali odlično predstavo z 
naslovom Veselica v dolini tihi. Sodobna 

veseloigra iz naših krajev, ki jo je spisal 
Roman Končar, nam je s smehom in glas-
bo predstavila tegobe in tudi radosti 

našega časa. Preko 80 nastopajočih nas 
je več kot 2 uri razveseljevalo s skeči, s 

prijetno in kvalitetno glasbo in s petjem. 
Dobre volje smo se odpravili proti domu. 

Nastopajoči  na Studencu 

Na Festivalu zasavske kulinarike Funšterc, 13. 9. 2014 

Ekipa DI Hrastnik Gneča pred našo stojnico 
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Na letošnjem festivalu, ki ga je znova 

uspešno organiziralo društvo Rast iz Hras-
tnika, je sodelovalo 12 ekip – 9 v pripravi 

inovativnega funšterca in 3 v pripravi 
krumpantoča. 
Naše DI Hrastnik je zastopala ekipa odlič-

nih in nadvse inovativnih kuharic: Otilija 
Kupec, Jana Perpar in Jožica Centih. Prije-

ten je bil že sam pogled na našo stojnico, 
ki so jo krasile lepo cvetoče rumene sonč-
nice in nasmejane kuharice, ki so ustvar-

jale rahlo pikantne krumpantoče za obis-

kovalce z res izbranim okusom ter sladke 

krumpantoče za sladkosnede. Prava pose-
bnost pa so bili okusni krumpantoči v 

obliki logotipa DI Hrastnik. Da so naše 
kuharice „pogruntale” resnično dobro 
zmes, so dokazovale vrste obiskovalcev 

stojnice in pohvale jedcev. 
Ekipa DI Hrastnik se je odlično odrezala, 

saj si je z res inovativnim krumpantočem 
prislužila 3 mesto. Čestitke naši ekipi in 
gremo v iskanje novih okusov za sodelo-

vanje na Funštercu 2015! 

Otvoritev razstave ročnih del Društva upokojencev Hrastnik, 16. 9. 2014 

Članice sekcije Sončnice smo se udeležile 

otvoritve razstave ročnih del Društva upo-
kojencev Hrastnik. Naše prijateljice pletil-

je, ki se imenujejo Marjetice, so svoje 
izdelke postavile na ogled v dvorani Mrež-

nega podjetniškega inkubatorja Regional-

nega centra za razvoj v Hrastniku. 
Znova smo bile priča raznovrstnim izdel-

kom ročnih del, ki zahtevajo obilico znan-
ja, potrpežljivosti in tudi inovativnosti. 
Čestitke Marjeticam za uspešno razstavo! 

Razstava v RR centru Hrastnik Umetnije izpod pridnih rok 

Organizirali smo uprizoritev gledališke 

predstave Stari Grijeh, članic in članov 
Kulturno umetniškega Društva Lepoglav-

ski Pušlek iz Hrvaškega zagorja. 
Že pred  predstavo so nas pred vhodom v 
Delavski dom Hrastnik prijazno sprejeli 

člani glasbene skupine Lepoglavski kaj s 
svojo značilno glasbo in pesmijo.  

Tako smo dobro razpoloženi pričakali 17. 
uro. Na začetku sta tako rekoč do zadnje-
ga kotička polno gledališko dvorano 

Delavskega doma Hrastnik pozdravila 
predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar in 

predsednica Kulturno umetniškega Druš-
tva Lepoglavski Pušlek Štefica Bizek, nato 

pa so v ospredje stopili igralci in igralke 

ter vsebina veseloigre Stari grijeh. 
Gledalci smo se resnično zabavali ob raz-

ličnih komičnih zapletih glavnih junakov in 
podoživljali stare čase, kajti članice in čla-
ni Kulturno umetniškega Društva Lepo-

glavski Pušlek so veseloigro zaigrali v 
narečnem govoru iz Hrvaškega zagorja. 

Za še boljše vzdušje med predstavo pa so 
poskrbeli člani glasbene skupine Lepo-
glavski kaj, ki so nam med krajšimi pre-

mori, namenjenim spremembi scene na 
odru, veselo igrali.  

Po skoraj dveh urah smeha in zabave 
nam je bilo vsem lepo. 

Veseloigra Stari grijeh, 11. 10. 2014 
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Dvorana je bila nabito polna Člani KUD Lepoglavski Pušlek  

Delavnica izdelovanja nakita v OŠNHR Hrastnik, 25.11. 2014 

Že ob koncu lanskega leta smo se z gospo 

Andrejo Peterlin dogovorili za delavnico 
izdelovanja nakita s pomočjo servietne 

tehnike v Osnovni šoli narodnega heroja 
Rajka Hrastnik. 
Na delavnici je sodelovalo pet deklet in en 

fant, štiri učiteljice ter predstavnici Sonč-
nic Društva invalidov Hrastnik. Kljub maj-

hni udeležbi je bila delavnica uspešna, saj 

so bili vsi udeleženci zelo aktivni in so pri-

dno sodelovali. Vsak od udeležencev je 
naredil svoj izdelek in vsi so bili unikatni.  

Udeleženci so bili zadovoljni s svojimi 
izdelki, Sončnici Jana in Mihaela pa z nji-
hovim pristopom in vnemo za ustvarjan-

je. Dogovorili smo se, da bomo sodelovali 
še naprej, o tematiki pa se bomo dogo-

varjali sproti. 

Sončnice na delavnici v OŠNHR Hrastnik Udeleženci delavnice 

Decembrske aktivnosti Sončnic 

V Knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku 

smo imeli že tradicionalno delavnico izde-
lovanja novoletnih čestitk. Udeležba je 

bila super, zadeva se je res „prijela”. Pri-
sotni so bili mladi in malo manj mladi in 
vsi po vrsti navdušeni. 

V ponedeljek, 1. decembra 2014, so se 

naše članice udeležile otvoritve razstave 
ročnih del DI Trbovlje. V torek, dne 

2.decembra 2014, pa smo si ogledali 
otvoritev razstave v Rogaški Slatini. 

Izdelava novoletnih čestitk 
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Komisijo za šport in rekreacijo, ki skrbi, 

da se naši športniki udeležujejo območnih 
in državnih tekmovanj, sestavljajo nasle-

dnji člani: 
Blaž Dvornik, predsednik Komisije za 
šport in rekreacijo ter vodja moške in 

ženske pikado sekcije 
Ivan Rotar, vodja šahovske sekcije, 

Janez Kotnik, vodja kegljaške sekcije, 
Božo Brajer, vodja balinarske sekcije, 
Karli Medved, vodja ribiške sekcije, 

Vera Senegačnik,vodja terapevtske sek-
cije in  

Antonija Zupančič, vodja planinske sek-
cije. 
V vseh športnih programih pod okriljem 

ZDIS-a, tako na območnih kot na državni 
ravni, smo se udeležili vseh tekmovanj. 

Prvi so pričeli s tekmovanji šahisti, ki so 
se dostojno borili na območnem tekmova-

nju v Litiji. Podobna zgodba  je bilo tek-
movanje v kegljanju v Zagorju ob Savi 
(k5), kjer smo se uvrstili v zlato sredino 

na razpredelnici. Več sreče in znanja so 
imeli naši balinarji oziroma balinarke, ki 

so presenetili in osvojili drogo mesto tako 
v moški, kot ženski konkurenci, v ribolovu 
pa se je na državno prvenstvo uspelo uvr-

stiti našemu članu Ediju Puflerju. 
Prijetno presenečenje pa je pripravi-

le  ženska ekipa pikado sekcije DI Hrast-
nik. Uspelo se jim je uvrstiti na državno 
prvenstvo v pikadu v Trbovljah, moška 

ekipa pa je izpadla. 
Naša dekleta so na državnem prvenstvu v 

Trbovljah pokazala in dokazala, da so tre-

nutno najboljše pikadistke v državi. Prav-

ljica v pikado sekciji DI Hrastnik se tako 
nadaljuje, s to razliko, da so tokrat na 

vrhu ženske zamenjale moško ekipo, ki je 
bila 3 leta zapored državni prvak v pika-
du. 

Šemsa, Lola, Majdi, Smiljka in Slavi so si 
priborile ta laskavi naslov državnih prva-

kinj in zatorej še enkrat vse čestitke. Bra-
vo, punce!  
Na Zasavskih športnih igrah so se odlično 

odrezali balinarji, pod vrhom pa so prista-
le pikadistke in pikadisti, balinarke in ribi-

či. 
Razveseljivo je, da so naši člani in članice 
v terapevtski oziroma planinski sekciji 

zelo aktivni ter marljivo obiskujejo 
bazen  in hodijo v hribe. Na področju 

športa bo tako leto 2014 zapisano ne le 
po dobrih rezultatih, ampak tudi v organi-

zacijskem smislu, kajti bili smo gostitelji 
Območnega tekmovanja v pikadu in 
Zasavskih športnih iger (balinanje, pikado 

in ribolov). Dokazali smo, da imamo zna-
nje in izkušnje na tem področju in smo 

veseli ter ponosni, da nam ZDIS zaupa 
organizacijo takih prireditev. Poleg tega 
veliko sodelujemo z ostalimi društvi.  

Rad bi se zahvalil vsakemu posamezniku 
in posameznici iz DI Hrastnik, ki je na tak 

ali drugačen način dal svoj prispevek k 
uresničitvi še enega nepozabnega leta na 
področju športa. 

 
Predsednik Komisije za šport in rekreacijo 

Blaž Dvornik 

3. ŠPORT IN REKREACIJA 

Tradicionalno srečanje je potekalo na 

našem klasičnem prizorišču, v Porto Pubu. 
Vse prisotne je v imenu DI Hrastnik poz-

dravil predsednik Komisije za šport in 
rekreacijo Blaž Dvornik in jim zaželel mir-
no roko. Nato smo pričeli s tekmovanjem 

v metanju puščic v elektronske tarče. 
Vsaka ekipa je imela na voljo 3x7 metov. 

Ekipa, ki je dosegla najboljši rezultat, je 
zmagala. Tekmovalo se je v moški in žen-
ski konkurenci. 

V moški konkurenci so zmagali člani 

Društva invalidov Hrastnik pred Radečami 
in Rimskimi Toplicami, v ženski konkuren-

ci pa so zmagale članice Društva invalidov 
Rimske toplice pred Hrastnikom in Rade-
čami. 

Po končanem tekmovanju in razglasitvi 
rezultatov smo se v prijetnem in prijatelj-

skem vzdušju zaklepetali. Vsi smo bili 
enotnega mišljenja, da taka srečanja 
ohranimo tudi v bodoče. 

Prijateljski troboj, 24. 4. 2014  

PIKADO 
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Območno ekipno tekmovanje v pikadu, 18. 10. 2014 

V organizaciji našega društva je zmago 

lovilo 13 moških in 12 ženskih ekip oz. 
vsega skupaj kar 53 pikadistk in 59 pika-

distov, ki so zastopali društva invalidov iz 
Brežic, Črnomlja, Kočevja, Litije in Šmart-
nega pri Litiji, Metlike, Novega mesta, 

Radeč, Rimskih Toplic, Sevnice, Trbovelj, 
Trebnjega, Zagorja ob Savi in Hrastnika. 

Pred uradnim začetkom sta vse prisotne 
nagovorila predsednik Društva invalidov 
Hrastnik Rajko Žagar in župan Miran 

Jerič. Potem pa se je začelo zares, kajti 
prvi dve moški in ženski ekipi  sta napre-

dovali na državno prvenstvo. 
Malce po 16. uri smo bili tako priče finalu. 
Pri ženskah sta se za območni primat 

pomerili ekipi Hrastnika in Radeč, pri 
moških pa ekipi Novega mesta in Črnom-

lja. V ženskem finalu so bile uspešne 
pikadistke Društva invalidov Hrastnik, v 

moškem pa so po napetem metanju pikad 

slavili pikadisti Medobčinskega društva 
invalidov Novo mesto. 

Pikadistke DI Hrastnik so zmagale v kon-
kurenci 12 ekip na območnem tekmovan-
ju in se uvrstile naprej na državno prven-

stvo. Bravo, punce!  
Pikadisti Društva invalidov Hrastnik, ki so 

v zadnjih treh letih osvojili tri zaporedne 
naslove državnih prvakov, tokrat niso 
imeli svojega dne. Na koncu so si delili 

uvrstitev med 7. in 13. mestom. 
Predsednik Društva invalidov Hrastnik je 

pohvalil pošteno tekmovanje in izpostavil 
pomen druženja športnikov invalidov. 
Vsem štirim najbolje uvrščenim ekipam je 

zaželel mirno roko in obilo športne sreče 
na državnem prvenstvu 15. novembra v 

Trbovljah. 

Poskrbljeno je bilo tudi za lačne želodce Naše pikadistke so imele mirno roko 

Zmagovalke območnega tekmovanja v pikadu Nosilci kolajn 
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Tekmovanje v pikadu ob občinskem prazniku Občine Sevnica, 4. 11. 2014 

Člani in članice pikado sekcije Društva 

invalidov Hrastnik smo se odzvali vabilu 
na prijateljsko tekmovanje v pikadu s čla-

ni Društva invalidov Sevnica. Ti so v sklo-
pu prireditev ob občinskem prazniku 
Občine Sevnica  organizirali tekmovanja v 

pikadu, šahu in namiznem tenisu. Srečan-
je ekip je potekalo v Hotelu Ajdovec. Poz-

dravni govor in dobrodošlico nam je zaže-
lel predsednik Društva invalidov Sevnica 
Franc Boljte in poudaril pomen takšnih 

srečanj, kjer v ospredju ni le rezultat, 
ampak predvsem druženje in sodelovanje 

med društvi. V imenu Društva invalidov 

Hrastnik se je predsednik Rajko Žagar 

zahvalil za povabilo in posebej poudaril 
izjemno dobro sodelovanje obeh sodelu-

jočih društev, tako na tehničnem kot dru-
žabnem področju. Nato pa se je priče-
lo  tekmovanje v pikadu, kjer so puščice 

pridno letele v elektronske tarče. Zmagali 
so naši člani v sestavi Žužič, Ranzinger, 

Plazar in Mikolič, pred prvo in drugo ekipo 
DI Sevnica, četrto mesto pa je zasedla 
naša ženska ekipa. Vsi skupaj smo preži-

veli lep dan v sproščenem in prijateljskem 
vzdušju. 

Državno prvenstvo v pikadu, 15. 11. 2014 

Tekmovanje je organiziralo Društvo inva-

lidov Trbovlje. Nanj se je po predhodnih 
območnih bojih uvrstilo 14 moških in 9 

ženskih ekip. Sodelovala so tudi dekleta iz 
Društva invalidov Hrastnik.  
Vse navzoče je  pozdravil predsednik Rudi 

Janežič, nato je besedo predal županji 
Trbovelj Jasni Gabrič. V imenu ZDIS-a 

nas je pozdravil Rajko Žagar, nakar  je 
besedo predal Primožu Jeraliču, strokov-
nemu delavcu na ZŠIS. 

Ob devetih se je tekmovanje pričelo. Puš-
čice so pridno letele v tarče. Naša dekleta 

so iz tekme v tekmo bolje ciljala ter tako 
brez poraza prispela do finala, kjer so se 
pomerila s predstavnicami DI Maribor. V 

izenačenem boju so zmagala in tako 
osvojila prvi naslov državnih prvakinj. 

Bravo, punce, čestitke! Naslov državnih 
prvakinj so si priborile: Šemsa Alibašić, 

Dolores Vavtar, Majda Korbar, Smiljka 

Bratuša ter starosta pikado sekcije Slavi 
Bratuša, ki pa je zaradi zdravstvenih 

težav namesto na tekmovanju, pristala na 
urgentnem oddelku trboveljske bolnišni-
ce. Ves čas tekmovanja je bila v naših 

mislih, kot da je z nami. Zahvala gre 
vsem nastopajočim in spremljevalni ekipi, 

ki je dihala z dekleti do končnega zmago-
slavja.  
Po triletni prevladi v moški konkurenci so 

se tako sanje zopet uresničile v letu 2014 
še z žensko ekipo pikadistk. Drugo mesto 

v ženski konkurenci so osvojila dekleta iz 
Društva invalidov Maribor, tretje pa Druš-
tvo invalidov Dravograd. V moški konku-

renci pa so prvo mesto osvojili člani 
Medobčinskega društva invalidov Goriške, 

drugo mesto Društvo invalidov Muta, tret-
je pa Društvo invalidov Velenje. 

Zmagovalke v ženski konkurenci Prvouvrščeni ekipi 
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Državne prvakinje v pikadu za invalide Odlična ekipa 

RIBOLOV 

Območno tekmovanje v ribolovu s plovcem – posamezno, 24. 5. 2014  

Območno tekmovanje v ribolovu s plov-

cem (posamezno) je potekalo na reki 
Lahinji v Gradcu. Tekmovanja, ki predsta-

vlja kvalifikacijsko sito za uvrstitev na 
državno prvenstvo, sta se udeležila tudi 
ribiča Društva invalidov Hrastnik: Edi 

Pufler in Karl Medved. 

Oba sta lovila po najboljših močeh in tudi 

ulovila kar nekaj „pravih komadov”. Edi je 
bil pri tem celo tako uspešen, da se je 

uvrstil na državno prvenstvo! Bravo, Edi! 

Ribe so prijemale Edi se je uvrstil na Državno prvenstvo 

Državno prvenstvo v ribolovu, 21. 6. 2014 

Edi Pufler se je po dobrem rezultatu na 

območnem tekmovanju v ribolovu udeležil 

Državnega prvenstva v Radečah, kjer je 

dostojno zastopal barve našega društva. 

KEGLJANJE 

Območno tekmovanje v kegljanju, 5. 4. 2014,  

Na območnem tekmovanju sta sodelovala 

Janez Kotnik in Boris Rižner. Oba sta se 
trudila po svojih najboljših močeh, vendar 

je visoko postavljena norma podrtih keg-

ljev za uvrstitev na državno prvenstvo 
ostala nedosegljiva. 
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BALINANJE 

Območno tekmovanje v balinanju, 17. 5. 2014 

Območno tekmovanje invalidov v balinan-

ju je potekalo v Litiji. Na tekmovanje smo 
poslali ekipi tako v moški, kot v ženski 

konkurenci. Ženska ekipa je v družbi 4 
ostalih ekip tekmovala v Litiji pri ribiškem 
domu, moški pa so se odpeljali v nekaj 

kilometrov oddaljeno Štango, kjer so ime-
li skupaj s še 6 konkurenčnimi ekipami 

res super pogoje za tekmovanje (pokrito 
balinišče). Vsake toliko časa je namreč 
deževalo. 

Tako balinarke kot tudi balinarji DI Hrast-

nik so si priborili drugo mesto v svoji 
kategoriji, kar je izjemen uspeh! Zlasti 

ženska ekipa v sestavi Joži Centrih,  Nadi 
Godicelj in Vikica Bajda je prijetno prese-
netila. V moški konkurenci pa so bili 

Novomeščani pretrd oreh za naše fante 
(Blaž Dvornik, Janez Kotnik, Boris Rižner 

in Edvard Pufler), ki so vendarle dosegli 
lep rezultat. Še enkrat vse čestitke tek-
movalcem in organizatorju, ki je uspešno 

izpeljal tekmo. 

Ekipa balinarjev DI Hrastnik Tudi naše balinarke so se izkazale 

Območno tekmovanje v šahu – posamezno, 15. 2. 2014 

Tekmovanja v  gostilni in pizzeriji Kovač v 

Litiji so se udeležili tudi šahisti DI Hrast-
nik. Prijavljenih je bilo 30 tekmovalcev iz 

9 društev, naši fantje (Aleksander Jerič, 
Milan Laznik, Alojz Ašič, Mustafa Hrstič) 
so se uvrstili v drugo polovico na lestvici 

končnih uvrstitev. Še najboljši je bil Milan 
Laznik, ki je osvojil 16. mesto. 

Fantje so se borili po najboljših močeh. 

Od julija do decembra lanskega leta so 
bili naši šahisti brez ustreznih prostorov 

za vadbo in igranje, vendar so se fantje 
vseeno uspešno kosali z svojimi nasprot-
niki. 

Naša ekipa šahistov Fantje so se dobro borili 

ŠAH 
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Decembrske aktivnosti šahistov 

Turnirja v hitropoteznem šahu,  ki je 14. 

decembra 2014 potekal v Gostilni Kovač v 
Litiji,  so se udeležili štirje člani šahovske 

sekcije Društva invalidov Hrastnik. Na  
tekmovanju je sodelovalo 44 šahistov, 
med njimi pa je 30. mesto zasedel Milan 

Laznik, 31. Alojz Ašič, 36. je bil Juro Juri-
šič, 40. mesto pa je zasedel Drago Hrib-

šek. 

Naši člani so dostojno zastopali naše društvo 

V sredo, 17. decembra, pa je naša šahov-

ska sekcija izvedla interni novoletni tur-
nir. S 6 točkami je zmagal Milan Laznik 

pred Alojzem Ašičem in Blažem Dvorni-
kom (dosegla sta po 4 točke). Nagrade za 
najboljše so prispevali Frizerski salon Har-

monija, Mastnak Mirko s.p., Cik-Cak in 
Andrej Železnik. 

NAMIZNI TENIS 

Tekmovanje ob občinskem prazniku občine Sevnica, 8. 11. 2014 

Občina Sevnica v novembru praznuje 

občinski praznik, ki ga skozi celoten 
mesec popestri več kot 60 dogodkov v 

organizaciji Občine. V sklopu teh priredi-
tev je potekalo tudi tekmovanje invalidov 
v namiznem tenisu. Na povabilo Društva 

invalidov Sevnica so se tekmovanja ude-
ležili trije predstavniki Društva invalidov 

Hrastnik: Slavi Dvornik, Blaž Dvornik in 
Gregor Erman. 
Vsi trije predstavniki DI Hrastnik so se od 

samega začetka borili po najboljših 
močeh, a konkurenca je bila prehuda in 

vsi so si priborili „le” nadaljevanje tekmo-
vanja v tolažilni skupini. 
Gregor je bil takoj poražen tudi v tolažilni 

skupini in tako zaključil s tekmovanjem. 
Slavi in Blaž pa sta najprej premagala 

vsak svojega nasprotnika, nato pa oba 
klonila proti premočnemu nasprotniku. 

Vsak s po eno zmago v tolažilni skupini 
sta se tako ob koncu tekmovanja zakonca 
Dvornik pomerila še za 3. mesto v tej 

skupini. V dokaj napetem dvoboju je sla-
vil Blaž in tako postal najuspešnejši pred-

stavnik DI Hrastnik na tekmovanju invali-

dov v namiznem tenisu ob sevniškem 
občinskem prazniku. 

Skupno zmago na tekmovanju je osvojil 
predstavnik DI Sevnica Viktor Košar, ki 
sicer vsak teden pridno trenira v sevniški 

športni dvorani. Po zaključenem tekmova-
nju je sledila še zaključna slovesnost s 

podelitvijo medalj in kosilo v Hotelu Ajdo-
vec. 

Ekipa, ki je zastopala naše barve v Sevnici 

Šahisti so izvedli interno tekmovanje 
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Zasavske športne igre, 25. 10. 2014 

Člani Društva invalidov Hrastnik smo 

organizirali Zasavske športne igre. Tako 
se je 84 udeležencev društev invalidov iz 

Litije in Šmartnega pri Litiji, Zagorja, 
Trbovelj, Radeč in Hrastnika že peto leto 
zapored pomerilo v treh disciplinah: pika-

du, balinanju in ribolovu. 
Pred začetkom tekmovanja je predsednik 

Društva invalidov Hrastnik Rajko Žagar 
pozdravil udeležence in poudaril velik 
pomen druženja športnikov invalidov. 

Ribiči so tekmovali ob ribniku v Zagorju, 
balinarji na dolskem balinišču, balinarke v 

Steklarni, pikadisti pa na našem stalnem 
prizorišču, v Porto Pubu. 
Naši člani so tekmovali prav v vseh treh 

disciplinah, pobrali pa so tudi nekaj 
kolajn. Tako so fantje v balinanju zasedli 

prvo mesto pred člani DI iz Trbovelj ter 
Litije in Šmartnega, ženske pa so zasedle 

tretje mesto za MDI Litija in Šmartno pri 

Litiji in DI Trbovlje. 
V pikadu so slavili člani DI Trbovlje pred 

Zagorjem in Hrastnikom, v ženski konku-
renci pa so največji pokal dobile članice 
DI Radeče pred DI Hrastnik in DI Trbov-

lje. 
Ribe so prijemale kot za stavo in tako se 

je med trofejami znašel tudi krap, ki je 
tehtal prek deset kilogramov, kar je pri-
neslo zmago zagorskemu društvu pred 

MDI Litija in Šmartno pri Litiji ter DI Trbo-
vlje. 

Po zaključku tekmovanj smo se zbrali v 
gostilni Zasavski Gurman na Dolu pri Hra-
stniku, kjer je potekala razglasitev rezul-

tatov. Privoščili smo si tudi pravo kmečko 
pojedino in sproščeno klepetali do poznih 

popoldanskih ur.  
 

Gneča pri zapisnikarski mizi v Porto Pubu Pikadistke so namerile za drugo mesto 

V telovadnici Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik smo pričele s 

telovadbo. Srede so rezervirane za razgibavanje. Spremenjena je le ura, 
dobimo se od 16. do 17. ure. Vabimo vse članice in tudi člane, da se nam pri-

družijo. Vabilo velja tudi za bazen, kjer se dobivamo ob torkih od 16-18 ure. 
Voda je topla, ker jo ogrevajo za društvo hrbteničarjev. Vabljeni!  

TELOVADBA 

Naše članice pri telovadbi 
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ORGANIZIRANO KOPANJE 

Aprilsko organizirano kopanje, 3. 4. 2014 

Za prvo letošnje kopanje smo se odpravili 

v Terme Banovci. 
Vsi udeleženci aprilskega kopanja smo 

komaj čakali ponovnega druženja. Vse od 
lanskega septembra smo namreč kopalci 
DI Hrastnik čakali na lep aprilski dan, ko 

se bomo spet družili, smejali, potepali ter 
seveda „namakali” in rekreirali. 

Na tržnici v Hrastniku smo se zbrali že ob 
7. uri in se odpeljali dogodivščinam nap-
roti. Po obveznem postanku za kavico 

smo se namenili proti ravni Prlekiji. Tam 
smo si smo si ogledali Razkrižje in Ivanov 

izvir z zdravilno vodo, ki zbistri vid in vpli-
va na splošno dobro počutje. S pomočjo 

prijetne uslužbenke občine Razkrižje smo 

izvedeli nekaj zgodovinskih podatkov o 
Razkrižju, preizkusili energetske točke in 

se sprehodili ob bistri reki Ščavnici. 
Po ogledu te naravne znamenitosti smo 
pot nadaljevali v Terme Banovci, kjer so 

nas prijazni gostitelji že pričakovali z obil-
nim in okusnim kosilom. Potem pa skok v 

termalno vodo nekdanjega Panonskega 
morja, masaže ter razigrano počutje z 
veliko smeha in druženja.  

Po nekaj urah smo se poslovili od prijaz-
nih gostiteljev in se že veselili naslednje-

ga organiziranega kopanja.  

Ribiči so tekmovali na ribniku v Zagorju Balinarji so zasedli prvo mesto 

Zelo priljubljena oblika rekreacije članic in članov DI Hrastnik je organizira-

no kopanje, ki smo ga izvedli vsak prvi četrtek v mesecih od aprila do sep-
tembra v različnih termalnih zdraviliščih. 

Moška balinarska ekipa Tudi naše balinarke so se dobro odrezale 
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Majsko organizirano kopanje, 8. 5. 2014 

Uspešno smo izpeljali tudi drugo letošnje 

organizirano kopanje. Tokrat se nas je 
zbralo 52, napotili pa smo se proti Šaleški 

dolini, v zelen objem Topolšice. 
Ob prijetnem kramljanju in v sončnem 
dnevu ter ob obvezni kavici na poti smo 

hitro prispeli v Terme Topolšica. Glede na 
to, da smo obiskali Topolšico le dan pred 

zgodovinskim 9. majem, ko so leta 1945 
nemške oborožene sile za jugovzhodno 
Evropo prav v Topolšici podpisale kapitu-

lacijo, smo se pred kopanjem posvetili 

tudi temu zgodovinskemu dogodku. 
Nato smo se sprehodili do bližnjega zdra-

vilišča, kjer je sledilo razvajanje v termal-
ni vodi in uživanje na soncu. Naši gostite-
lji so dobro poskrbeli tudi za lačne želodč-

ke. Kopanje smo zaključili z ogledom 
Muzeja usnjarstva v Šoštanju, ki nas je 

prijeto presenetil s svojo urejenostjo in 
preglednostjo. Tako smo v celotnem dne-
vu združevali prijetno s koristnim in se 

zadovoljni vrnili domov.  

Junijsko organizirano kopanje, 5. 6. 2014 

Kljub deževnemu vremenu se nas je 

zbralo 50 kopanja in razgibavanja željnih 
hrastniških invalidov, ki smo se dobre 

volje odpravili proti Termam Olimia v 
Podčetrtku. 
Razigrani smo se podali novim dogodiv-

ščinam naproti in v takšnem vzdušju nis-
mo imeli nikakršnih težav niti pri prilaga-

janju športnemu animatorju v Termah 
pri vodni telovadbi, igranju vodne košar-

ke in plesu v vodi. Seveda smo si zado-

voljni nazdravili tudi v vodnem bifeju in 
tako skupaj pričakali celo prve sončne 

žarke. 
Po 4-urnih vodnih užitkih smo se odpra-
vili še v odlično gostilno na bogato kosi-

lo, kjer smo pred odhodom nazaj v Hras-
tnik tudi z veseljem poskušali doma var-

jeno pivo. 
 

Skupinska slika iz Topolšice Ogledali smo si tudi muzej usnjarstva 

Ogledali smo si Ivanov izvir z zdravilno vodo Udeleženci aprilskega organiziranega kopanja 
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Julijsko organizirano kopanje, 3. 7. 2014 

Preko 80 članic in članov DI Hrastnik se je 

julija odpravilo razgibavat kar na morje, 
natančneje v Izolo. 

Kot vedno je imela skupna mesečna vod-
na rekreacija pozitivne učinke tudi na 
naše počutje, poleg tega pa sta nas 

napolnila še toplo julijsko sonce in sredo-
zemska klima. Ni kaj, dobra družba ter 

več kot prijetne vremenske razmere za 

kopanje v morju in poležavanje na soncu 
so opravile svoje. 

Seveda smo vmes poskrbeli tudi za to, da 
na slovenski Obali nismo bili ne lačni, ne 
žejni ter se tako zadovoljni in v prijetnem 

razpoloženju zvečer vrnili v naš Hrastnik. 

Vreme v Izoli nam je bilo naklonjeno Takole smo uživali na Obali 

Avgustovsko organizirano kopanje, 7. 8. 2014 

Članice in člani Društva invalidov Hrastnik 

se vsak prvi četrtek v mesecih od aprila 
do septembra rekreiramo v slovenskih 

naravnih zdraviliščih, julija in avgusta pa 
si privoščimo razgibavanje v morju. Tako 
smo se v četrtek, 7. avgusta, s kar dve-

ma avtobusoma znova odpravili na Slo-
vensko Obalo, natančneje v Izolo. 

Že pred odhodom smo „naročili” lepo vre-
me in tako nas je v Izoli že takoj pozdra-

vilo toplo avgustovsko sonce. Prijala nam 

je tudi sredozemska klima, zato smo v 
dobri družbi resnično uživali v idealnih 

pogojih za kopanje v morju in poležavan-
je na soncu. 
Seveda smo poskrbeli tudi za to, da na 

slovenski Obali nismo bili ne lačni, ne žej-
ni. Ni kaj, imeli smo se lepo! 

 

Počitek v parku Zadovoljni po kopanju 
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PLANINSKI POHODI 

Aprilski planinski pohod, 25. 4. 2014 

Zelo priljubljena oblika rekreacije članic in članov DI Hrastnik so planinski 

pohodi, ki jih načrtujemo od aprila do septembra in so na urniku vsako zad-
njo sredo ali četrtek v mesecu. 

Na prvi pohod v letošnjem letu smo se 

zaradi slabega vremena podali v petek, in 
sicer smo izbrali pohod po obronkih obči-

ne Hrastnik. Kot že vrsto let smo se tudi 
tokrat zbrali na hrastniški tržnici. Napo-
ved vremena je bila zelo slaba, zato se 

nas je zbralo le sedem pohodnikov.  
Pot se je najprej počasi vzpenjala od trž-

nice do naselja Leše. Ob pogledovanju na 
skrbno obdelane njivice ob poti smo se 
kar na enkrat znašli na travniku s pogle-

dom na cesto na Brnici. Pot je res čudovi-
to urejena, tudi klopce za počitek so 

nameščene. Po cesti iz Brnice do Dola 
smo ogledovali lepo obnovljene hiše in 
kaj hitro prispeli do dolske cerkve. Tam 

pa smo mimo gostišča Milena nadaljevali 

pot v Gmajno. Kakšna kapljica dežja tu in 
tam nas je opozorila, da se moramo prip-

raviti na morebitni dež. 
Hoja v hrib nas je povsem prevzela, tako 
da smo pozabili na kaplje, ki pa za čuda 

niso bile tako vztrajne kot mi.  Na razce-
pu poti, kjer gre cesta navzgor proti Kalu 

in navzdol iz Blat, smo se odločili, da jo 
uberemo navzdol po gozdni poti. 
Po dveh urah smo se znašli v centru Hra-

stnika. Za konec smo si v Hrastniku pri-
voščili še zasluženi kapučino in se dogo-

vorili, da s pohodi po obronkih Hrastnika 
nadaljujemo tudi vnaprej. 

Postanek na Brnici Pozdrav z Dola 

Septembrsko organizirano kopanje, 4. 9. 2014 

Za naše zadnje organizirano kopanje v 

tem letu smo se 4. septembra odpravili v 
Dobovo.  

Zadnja leta je obisk Term Paradiso postal 
že kar naša stalnica. Naša skupina kopal-
cev je tako lahko uživala v ponudbi tega 

malega, vendar prijetno domačega kopa-
lišča. 

Pozdrav iz Dobove 
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Pokopališče v Dragi Okolica Hrastnika ponuja lepe možnosti za izlete 

Junijski planinski pohod, 26. 6. 2014 

Za junijski pohod smo se podali na plani-

no Uskovnica pri Pokljuki. Tako kot ob 
vsakem planinskem pohodu smo se tudi 

tokrat zbrali na hrastniški tržnici ob 7. uri. 
Kar 20 se nas je zbralo. Skupaj smo se 
veselili novega pohoda, kajti napovedano 

je bilo tudi ugodno vreme: brez dežja v 
dopoldanskem času, možne manjše 

popoldanske padavine. 
Dobro razpoloženi smo se odpeljali proti 
Radovljici, si ogledovali planine ter obču-

dovali nov spomenik v obliki harmonike, 
posvečen muzikantu Slavku Avseniku. Pot 

smo nadaljevali proti Pokljuki. Kmalu smo 
zapustili avtobus, vzeli pot pod noge in se 
odpravili proti Uskovnici. V občudovanju 

narave in ob pogovoru nas je pot kaj hitro 

pripeljala do tokratnega cilja. Pohod do 
Uskovnice je trajal eno uro za hitrejše in 

nekaj več za tiste na koncu kolone. 
Koča je bila odprta. Kljub temu, da nismo 
bili preveč lačni, se nas je večina odločila 

za skutine štruklje. Pogledovali smo tudi v 
smeri proti Triglavu, vendar so nam gosti 

oblaki preprečevali, da bi lahko ugledali 
našega očaka. 
Prej beli oblaki so začeli spreminjati bar-

vo, zato smo se odločili, da se počasi 
vrnemo proti avtobusu. S Pokljuke smo 

se odpeljali nazaj proti Hrastniku, vmes 
pa smo se ustavili še na Bledu in si privo-
ščili originalne blejske „kremšnite”. 

Majski planinski pohod, 28. 5. 2014 

Vreme, tako kot že večkrat v teh mese-

cih, ni obetalo prav  nič dobrega. Dežne 
kaplje so se pojavile že prav na začetku 

poti. V primeru prehudega naliva bi pot 
zaključili v Prapretnem v baru Kokos. 
Tako pa nas dež ni preveč motil in pot 

smo nadaljevali. Po pol ure hoje po precej 
lepi stezici po gozdu smo prispeli na ces-

to,  ki poteka od „stare Občine” proti Dra-
gi. Pohodniki smo bili precej navdušeni, 
saj je pot po gozdu potekala po ravnem, 

pot od „stare Občine” proti Dragi pa se 
vzpenja precej navkreber. 

Ob poti smo nabirali dišeče gozdne jago-
de. Lep razgled proti Kovku, Dolu, v doli-
no k Savi nas je povesem prevzel. Neka-

teri pohodniki še niso bili na tej poti. Niso 
se mogli načuditi pogledom proti Maci in 

Kumu. Res je bilo lepo. Ugotovili smo, da 

takšni pohodi po obronkih naše občine 

niso prav nič manj vredni kot tisti izven 
naše občine. 

Po pol ure počasne hoje smo prispeli v 
Drago. Ogledali smo si pokopališče, se 
oglasili pri grobnici družine  Šentjurc  ter 

si od zunaj  ogledovali cerkvico, ki  je v 
zelo slabem stanju. Tudi zgornji del  

pokopališča je bil precej zanemarjen, tra-
va je prerasla marsikateri nagrobnik.  V 
razgovoru smo modrovali, kdo naj bi skr-

bel za to pokopališče. 
Počasi je dež povsem ponehal in odpravili 

smo se nazaj domov. Kljub temu, da pot 
ni bila zahtevna, smo za krog porabili kar 
slabe tri ure. Seveda ni bila samo hoja 

tista, ki je diktirala tempo. Pohodi so lah-
ko namenjeni tudi pogovorom. 
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Avgustovski planinski pohod, 12. 8. 2014 

Odločili smo se, da končno osvojimo tudi 

Nanos - visoko kraško planoto v zahodni 
Sloveniji, ki leži nad Vipavsko dolino. 

Vseh 17 pohodnikov DI Hrastnik se je z 
vso potrebno planinsko opremo tako 
odpeljalo preko Ljubljane in naprej do 

Vipavske doline, nato je sledil še zavoj na 
gorsko cesto za Nanos. Z avtobusom smo 

vijugali in se vzpenjali vse do lepe travna-
te jase z lovsko kočo, od tam naprej pa  
peš proti Nanosu. Skupaj smo uživali v 

čudovitem sončnem dnevu in občudovali 
lepote te kraške planote v vsej njeni veli-

čini. 
Počasi smo se vzpenjali proti prvi posto-
janki - cerkvi sv. Hieronima. Pri cerkvi 

smo se okrepčali, naužili lepih razgledov 
in se pripravili na najtežji del poti proti 

vrhu. Čeprav že malo utrujeni, a vendar s 

še dovolj moči, smo krenili proti vrhu 

Nanosa. Sčasoma smo tako prispeli do 
Vojkove koče na Nanosu, nato pa smo se 

podali še na vrh do oddajnika (Pleša, 
1260 m). Tu je bil ves naš trud pri vzpen-
janju resnično poplačan s čudovitim raz-

gledom na Razdrto in celotno Vipavsko 
dolino, pogled pa je segal tudi do morja. 

Ob tem se kar sama od sebe utrne misel: 
„Kako lepa je naša dežela…?” 
Polni lepih vtisov smo se vrnili do naše 

prve izhodiščne točke na Nanosu, kjer nas 
je čakala voznica Katarina. Odpeljali smo 

se do kmečkega turizma Abram, kjer smo 
se okrepčali in si z zanimanjem ogledovali 
medveda, ki živi v prostorni in primerni 

ogradi. Sledila je le še vožnja nazaj proti 
domu.  

Pot proti vrhu Nanosa Naši napori so bili poplačani s čudovitim razgledom 

Pozdrav z Uskovnice 
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Oktobrski planinski pohod, 29. 10. 2014 

Kljub temu, da smo že mislili, zaradi sla-

bega vremena namreč, da  planinskih 
pohodov pri društvu invalidov letos  ne bo 

več, smo se zmotili. Dokaj stabilno in 
povrhu še toplo vreme nas je opogumilo, 
da smo se letos vendarle povzpeli še na 

Kum. 
Zbralo se nas  je štirinajst članov ter vnuk 

ene članice. Ker nismo vedeli kakšno vre-
me bo zgoraj na Kumu, smo se vsi podali 
z avtobusom do Lontovža. 

Bila je tudi možnost, da se kdo pripelje 
prav pod podnožje Kuma, pa ni bilo nobe-

nega zanimanja za takšen način obiska 
Kuma. Lepo, pohvalno. 
V manj kot eni uri smo prispeli na Kum. 

Bilo je prijetno toplo, tako da smo se 
posedli kar zunaj. No, nekaj jih je vseeno 

raje ostalo v domu. Glede na to, da je 
oskrbnik na  Kumu Roman Ledinek, sicer 

tudi slaščičar iz Trbovelj, se nismo mogli 
upreti njegovim sladkim dobrotam. Tudi 

za domov smo si kupili  kekse ter kremne 

rezine. 
Dobro razpoloženi in polni načrtov smo se 

odpravili po istem sistemu nazaj domov. 
Prva skupina, ki je šla peš do Dobovca, je 
krenila prva, drugi pol ure za prvo. Kljub 

temu, da je bil pred domom na Kumu 
avtobus,  se za vožnjo navzdol ni odločil 

nihče. 
Ko smo se vračali peš, se je zunaj kar 
ohladilo. Veseli smo bili, ko je avtobus 

pripeljal za nami in nas pobiral vse do 
Dobovca. 

Ker je bil to resnično zadnji planinski 
pohod v letošnjem letu, smo si naredili 
plan za drugo leto. Nekaj bo pohodov po 

okoliških hribih, podali pa se bomo tudi v 
Tamar, Zelence in na Vršič. 

Seveda pa bodo člani obveščeni o poho-
dih na ustaljen način in preko oglasne 

table na tržnici. 
Planinski srečno in nasvidenje v nasled-
njem letu. 

Za zaključek planinske sezone smo izbrali naš Kum 
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4. ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE ZADEVE  

TER IZOBRAŽEVANJE 

Komisija za zdravstvene in socialne raz-

mere deluje v naslednji sestavi: 
Avgust Žibert (predsednik), 

Frida Zaletel, 
Slavi Grmšek, 
Otilija Kupec in 

Stane Senegačnik. 
Sodelujemo s poverjeniki in z vodstvom 

društva ter tako poskušamo ublažiti pos-
ledice bolezni in težkih socialnih razmer 
naših članov in članic. Med tekočim letom 

pa poleg drugih aktivnosti nudimo našim 
članom pomoč pri svetovanju, pogovorih, 

pomoč pri morebitnih napotitvah na pris-
tojne organe oziroma institucije. 
Tako kot vsako leto smo tudi letos organi-

zirali 3-dnevno kopanje težjih invalidov v 
Zdravilišču Laško. Komisija zagotavlja 

udeležbo naših članic in članov na raznih 
usposabljanjih in seminarjih, nudimo 

pomoč pri nabavi ortopedskih pripomoč-
kov in še veliko drugega. Naša komisija je 
zadolžena za pravilno razdelitev kapacitet 

ZDIS-a za ohranjanje zdravja in rehabili-
tacijo. 

Letos smo znova organizirali že kar tradi-
cionalni piknik za težje invalide, vendar 
tokrat ne na Kalu, temveč smo se odločili, 

da jih peljemo v Podkum, v gostišče 
„Čop”. Po obrazih sodeč so bili odzivi zelo 

pozitivni in čustveni. Prav to nam daje 

moč in voljo za nadaljnje delo naše komi-

sije. 
December se zaključuje z obiski naših 

težkih invalidov. Člani komisije, poverje-
niki in predstavniki vodstva društva smo 
obiskali naše invalide na domovih in v 

domovih starejših občanov v Hrastniku, 
Trbovljah, Laškem, Preboldu in Loki pri 

Zidanem mostu. Vsi so bili zelo veseli 
ponovnega srečanja z nami. Nismo prišli 
praznih rok, s seboj smo prinesli simbolič-

na darila ter vsem razdelili tudi koledar-
ček prireditev DI Hrastnik v letu 2015 za 

boljšo seznanitev z dogajanjem v društvu 
v prihodnjem letu. Velika pohvala gre 
predsedniku Društva invalidov Hrastnik 

Rajku Žagarju, ki je s poverjeniki, člani 
komisije in vodstvom društva opravil veli-

ko obiskov v Božičkovi obleki. 
Komisija za zdravstvene in socialne raz-

mere deluje v zgoraj omenjeni sestavi 
tretje leto, po odzivih sodeč delamo dobro 
in tako prispevamo h kvalitetnemu delu 

celotnega društva. 
Za leto 2015 si želimo, da bi lahko izpol-

nili vse načrte, vezane na letni plan, vem 
pa, da so želje in načrti vezani na finanč-
no stanje društva. 

 
Predsednik Komisije za zdravstvene in 

socialne razmere 
Avgust Žibert 

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, 7.- 8. 3.  2014 

Namen tovrstnih usposabljanj je predv-

sem pridobivanje novih znanj in veščin, ki 
nam koristijo pri delu z invalidi. Na uspo-

sabljanju smo imeli dve skupni predavan-
ji, in sicer: 
- Pomen skrbi invalida za ohranjanje last-

nega zdravja, predavatelj mag. phar. Jože 
Kukman ter 

- Duševne motnje-razpoloženjske motnje, 
predavateljica dr. Mojca Zvezdana Derno-
všek. 

Od ponujenih petih delavnic sta si tajnica 
Jerica Laznik in predsednik Rajko Žagar 

izbrala: 

- Obvladovanje stresa skozi telesne aktiv-

nosti, ki jo je vodila dr. Tjaša Filipčič in 
- Opolnomočenje invalidov in tehnike za 

spoprijemanje z vsakdanjimi izzivi (dr. 
Helena Jeriček Klanšček). 
Delavnice so bile zanimive. S kombinacijo 

teoretičnega in praktičnega prikaza pribli-
žajo in poenostavijo problematiko, da jo 

lažje osvojimo in poskušamo predati osta-
lim članom društva. 
Bilo je poučno in prijetno tudi zaradi dru-

ženja, navezovanja stikov in izmenjave 
znanj, tako z vodstvom ZDIS kot tudi z 

vsemi predstavniki ostalih 68 društev 
invalidov.  
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Program psihosocialne rehabilitacije, 6. - 13. 4. 2014 

V letošnjem programu psihosocialne reha-

bilitacije v organizaciji ZDIS-a v Termah 
Dobrna sta sodelovali tudi dve članici 

našega društva. Program je bil zanimiv in 
tudi časovno zelo natrpan. Vsak dan so 
namreč pričeli ob 7.30 z jutranjo telovad-

bo, nadaljevali pa z jogo smeha. Nato so 
sledili pohodi, predavanja, nordijska hoja, 

športne igre, sprehod po trim stezi in 

ogled muzeja kulturne dediščine Polenek 

v Dobrni. Po organiziranih aktivnostih so 
udeleženci rehabilitacije le težko našli 

kakšno urico za bazen ali savno in dneve 
zaključevali z večerjo. Med tem so popili 
tudi kakšno kavico v kavarni in se en 

večer družili tudi ob tomboli. Kdor je imel 
konec tedna še kaj moči, je zaključil reha-

bilitacijo s plesom v kavarni.  

Pripravljeni na telovadbo Večer v kavarni 

Kopanje težjih invalidov, 22. - 24. 4. 2014 

Organizirali smo tradicionalno 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 sku-
pino 33 težjih invalidk in invalidov, ki so 

se udeležili 3-dnevnega kopanja v termal-
nih vodah Zdravilišča Laško. Udeleženci 

kopanja so imeli priskrbljen vsakodnevni 
prevoz z dvema kombijema in malim 
avtobusom od doma do zdravilišča in 

nazaj. 
Zdravilišče Laško je večini udeležencev že 

poznano, zato ni bilo posebnih težav s 
prilagajanjem, drugače pa so za varno 

rehabilitacijo in še prijetnejše trenutke 

kopalcev poskrbeli tudi spremljevalci DI 
Hrastnik: Vera, Blaž in Gusti. Prostovoljci, 

šoferji in osebje Thermane Laško so odlič-
no opravili svoje delo.  
Težko opišemo tridnevno vzdušje. Enos-

tavno, bilo je lepo, kar je bilo moč razbra-
ti tudi z obrazov udeležencev kopanja. Ne 

nazadnje pa je bilo lepo pri srcu tudi pro-
stovoljcem, saj so nekaterim našim invali-
dom vsaj malo polepšali spomladanske 

dni in jim skušali omogočiti, da bi vsaj za 
kakšen trenutek pozabili na svojo bole-

zen, bolečino oziroma invalidnost. 

Skupinska fotografija udeležencev kopanja Čofotanje v Laškem 
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Usposabljanje za aktivno življenje in delo, 4.- 5. 4.  2014 

Usposabljanje je potekalo v hotelu Vivat - 

superior v Moravskih Toplicah. Udeležil se 
ga je  tudi Blaž Dvornik. Po dobrodošlici in 

registraciji v hotelu Vivat so udeleženci 
usposabljanja že imeli predavanje na 
temo: Varstvo pri delu - ocena tveganja 

(Andrej Kastelic). Sledilo je kosilo in nas-
tanitev po sobah ter kmalu nato popol-

danska predavanja (delavnice). Blaž se je 
odločil za delavnico št. 2, kjer je priznana 
dr. Tjaša Filipčič pokazala, kako in na 

kakšen način se spoprijeti s težavami, ki 

nas invalide  pestijo pri našem vsakdanji-
ku (Telesna aktivnost in zdravje invalidov 

za vsak dan). 
V soboto po zajtrku je mag. Cveto Uršič 
predaval na temo Pravice invalidov v slo-

venski zakonodaji, nato je sledilo kosilo. 
Kdor je želel, se je lahko osvežill v ter-

malni vodi, za konec pa je sledil še prija-
teljski stisk rok udeležencev usposabljan-
ja in odhod proti domu. 

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, 9.-10. 5. 2014 

Usposabljanja, ki ga organizira ZDIS za 

invalide, ki prostovoljno delajo na druš-
tvih invalidov, sta se udeležila tajnica 

Jerica Laznik in predsednik Rajko Žagar. 
Potekalo je v Zdravilišču Dobrna. 
Poleg skupne uvodne in zaključne teme: 

„Ali invalidi in bolni ljudje lahko hodijo v 
hribe?” in „Sprejemanje posebnosti  v 

odnosu. Zakaj nam nekateri ljudje grenijo 
življenje?”, ki sta ju predstavila dr. Petra 
Zupet in dr. Ladislav Golouh, sta se pred-

tavnika DI Hrastnik udeležila delavnic: 

„Invalidnost, staranje in delo” - predava-

teljica mag. Andrejka Fatur Videtič in 
„Neverbalna komunikacija kot pomoč pri 

delu z  ljudmi v društvu invalidov” - pre-
davateljica mag. Zdenka Wltavsky. 
Vse teme so bile zanimive in poučne. 

Velik pomen pri usposabljanjih ima izme-
njava veščin in znanj med člani društev, 

strokovnimi delavci ZDIS in predavatelji. 
Vse to nam je pri delu na društvu v veliko 
pomoč. 

Predavanje „Prepoznavanje depresije in kako jo preprečujemo”, 15. 5. 2014 

Organizirali smo aktualno predavanje, 

namenjeno vsem, ki se želijo odločno 
soočiti z depresijo - boleznijo, ki je vedno 

pogostejša v naši družbi. O prepoznavan-
ju in preprečevanju depresije je tako 
rekoč polni dvorani Mrežnega podjetniš-

kega inkubatorja Regionalnega centra za 
razvoj – RR center Hrastnik predaval dok-

tor medicine Ladislav Golouh. 

Predavatelj nam je najprej predstavil 

samo bolezen ter nato tudi simptome 
depresije in pomembne korake za zdrav-

ljenje oz. lajšanje te vedno pogostejše 
bolezni v naši družbi. V primeru hujše 
oblike depresije je vsekakor potrebna 

hospitalizacija, vendar na začetni stopnji 
bolezni največ pripomoremo k njenemu 

lajšanju prav mi sami oz. naši najbližji.  

Tudi za prevoz smo poskrbeli Takole smo uživali 
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Pogovor z osebo v začetni stopnji depresi-

je, gibanje, druženje in opravljanje vsa-
kodnevnih delovnih opravil ima številne 

pozitivne učinke. Zavedati se moramo, da 
so nam lahko različna zdravila za lajšanje 
depresije vsekakor v pomoč, toda odloči-

len vpliv na lajšanje bolezni, še zlasti na 
začetni stopnji, ima prav gotovo oseba, ki 

zna bolniku prisluhniti in mu zaupati ter 
zna bolnika spodbujati pri nadaljnjih akti-
vnostih. Ne nazadnje, tudi objemi lahko 

delajo čudeže. Bolnik z depresijo ima 

namreč izrazito slabo samopodobo in je 
brez volje za kakršna koli opravila.  

Po več kot dveh urah zanimivega in pouč-
nega predavanja smo slušatelji zadovoljni 
zaključili naše srečanje namenjeno izob-

raževanju. Novo znanje nam bo namreč 
več kot dobrodošlo pri preprečevanju in 

tudi pri lajšanju oz. pospeševanju zdrav-
ljenja depresije - te bolezni sodobne druž-
be. 

Piknik težjih invalidov, 23. 8. 2014 

Vodstvo Društva invalidov Hrastnik je v 

program aktivnosti drugo leto zapored 
vpisalo tudi organizacijo piknika za težje 

invalidne članice in člane društva. Takšen 
piknik omogoča druženje tistim našim čla-
nicam in članom, ki se večine ostalih akti-

vnosti zaradi narave svoje bolezni ne 
morejo udeležiti. Piknika v naravnem oko-

lju gostišča Pr' Čop na Podkumu se je 
udeležilo 35 članic in članov DI Hrastnik. 
Za praktično vse udeležence piknika smo 

organizirali avtobusni prevoz od doma in 
nazaj, nekateri pa so se zaradi lažjega 

vstopa v osebno vozilo pripeljali na piknik 
s spremljevalci z lastnim prevozom. 
Okrog 9. ure in 30 minut nas je v Hiši 

domačih okusov Pr' Čop na Podkumu pri-
jazno sprejel kuharski mojster Lojze Čop, 

ki nam je na kratko predstavil zgodovino 
in ponudbo gostišča ter nas pogostil s 

pijačo in prigrizkom. Kaj kmalu smo bili v 
bližnji brunarici deležni prvega večjega 
obroka - domače prežganke, ki smo jo z 

veseljem pojedli kar z lično izdelanimi 

lesenimi žlicami. Sledil je sproščen pogo-
vor in ogled številnih razstavljenih pred-

metov v stari Gostilni Pr' Čop, nato pa 
smo bili deležni še pravega ciganskega 
golaža. Znova smo se naužili kulinaričnih 

mojstrovin kuharjev Hiše domačih oku-
sov, nato pa so nas s svojim pevskim 

nastopom presenetile še vesele 
„Knapovske punce” iz Društva za prepre-
čevanje osteoporoze Zagorje ob Savi. 

Petje in veselo druženje je obogatil še 
zadnji obrok na pikniku. Prisotni smo 

namreč začeli uživati v dobrotah z žara. 
Za konec druženja smo zapeli še nekaj 
pesmi s „Knapovskimi puncami”, nato pa 

malce pred 17. uro zadovoljni zapustili 
naše gostitelje na Podkumu. Veseli nas, 

da so bili tudi naši težje invalidni člani in 
članice, ki se večine ostalih aktivnosti DI 

Hrastnik ne morejo udeležiti zaradi nara-
ve svoje bolezni, znova zadovoljni in dob-
re volje med prijatelji.  

Po pozdravu predsednika društva je predaval  
Ladislav Golouh, dr. med., spec. druž. med. 

Dvorana RCR je bila polna 
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V Gostilni Pr' Čop so nas lepo sprejeli 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, 12. - 13. 9. 2014 

Usposabljanja v organizaciji ZDIS, name-

njenega zaposlenim in delovno sposob-
nim, vendar trenutno brezposelnim invali-

dom, sta se v Termah Ptuj udeležila tudi 
naša člana Andrejka in Gregor Erman.  
Prvi dan usposabljanja so udeleženci 

usposabljanja prisluhnili predavanju 
„Invalidi in poznavanje čustev za kakovo-

stnejše življenje” predavateljice dr. Brede 
Sobočan. 
Po kosilu in krajšem počitku so se sodelu-

joči razdelili v 4 skupine za delo v delav-
nicah. 

Gregor je sodeloval na delavnici 
„Obvladovanje stresa in psihosocialnih 
tveganj pri delu” (delavnico sta vodila 

mag. Andrejka Fatur Videtič in predsednik 
ZDIS Drago Novak), Andrejka pa na dela-

vnici „Neverbalna komunikacija pri delu in 
v vsakdanjem življenju invali-

dov” (delavnico je vodila mag. Zdenka 
Wltavsky). 
Po delavnicah so se udeleženci usposab-

ljanja na kratko podali v bazen ali na 

sprehod, nato pa sta sledila večerja in 

večerno spoznavno druženje. Ob družab-
nih igrah in plesu so se udeleženci uspo-

sabljanja še bolj spoznali tudi na nefor-
malni ravni, obnovili stara in sklepali nova 
poznanstva. 

Naslednji dan so prisluhnili še predavanju 
Ladislava Golouha, dr. med., ki je pred-

stavil „Vključevanje invalidov v CINDI 
programe”. Hrastniški invalidi Ladislava 
Golouha že poznamo z letošnjega maj-

skega predavanja, kajti Ladislav Golouh 
nam je takrat v Hrastniku predaval o dep-

resiji. 
Predavanju je sledilo še kosilo, nato pa so 
se udeleženci usposabljanja poslovili in 

odšli vsak svojo pot. 
Andrejka in Gregor sta pripravljena novo 

osvojeno znanje z veseljem predajati 
naprej vsakemu zainteresiranemu, ne 

nazadnje pa je gradivo, ki sta ga prejela 
na usposabljanju, na voljo na vpogled in 
izposojo tudi na DI Hrastnik. 

Naše težje invalide so lepo pogostili 

...to je bila lepa priložnost za druženje Preživeli smo lep dan 
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Tek in hoja za upanje, 1. 10. 2014 

Usposabljanje je potekalo v Termah Ptuj 

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi 

je pod okriljem slovenskega združenja za 
boj proti raku dojk Europa Donna v Euro-

parku že tretje leto zapored organiziral 
„Tek in hojo za upanje”, katerega redni 
udeleženci smo tudi člani našega društva.  

Žal nam je na dan prireditve malo pona-
gajalo vreme, toda ni nas  ustavilo. Zbra-

la se nas je množica pripravljenih na tek 
in hojo vseh generacij – od dojenčkov v 

vozičkih, otrok iz vrtcev in šol, članov 

invalidskih in podobnih društev, oskrbo-
vancev domov starejših… Res pisana dru-

ščina, vsi pa z enim namenom – pokazati, 
da zmoremo s skupnimi koraki dokazati, 
da vsak od nas lahko prispeva ne le k 

promociji zdravja, temveč tudi promociji 
enakih možnosti, človeške solidarnosti in 

medgeneracijskega sodelovanja. 
Menimo, da nam je to odlično uspelo. 

Predavanja so bila zanimiva 

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, 28.-29. 11.2014 

Na povabilo ZDIS sta se usposabljanja v 

obliki delavnic udeležila tajnica Jerica Laz-
nik in predsednik Rajko Žagar. 

Med ponujenimi temami sta se odločila za 
delavnici: „Iz prakse v prakso pri delova-
nju invalidov”, ki jo je vodila mag. 

Andrejka Fatur Videtič in „Pomoč pri reše-
vanju problemov kot del celovite pomoči 

invalidom v društvih”, ki jo je predstavila 
mag. Senka Š. Vrbica 
V okviru usposabljanja sta bila Jerica in 

Rajko prisotna tudi na dveh skupnih pre-
davanjih na temo „Zelišča in njihov 

pomen za zdravje”, predavala je Tadeja 

Vandjal in „Vključevanje invalidov v CIN-

DI program”, ki ga je predstavil in s stro-
kovnim znanjem nadgradil Ladislav Golo-

uh, dr. med. 
Sodelovanje na predavanjih in v delavni-
cah je zanimivo, poučno in vedno doda 

kanček v mozaik znanja pri delu z invalidi 
na društvih ter nudi  možnost bolj oseb-

nega in sproščenega komuniciranja s 
strokovnjaki na različnih področjih, ki so 
povezana z življenjem invalidov.  

Seveda pa je pomembno tudi druženje z 
ostalimi predstavniki društev iz cele Slo-

venije ter izmenjava izkušenj. 

Udeleženci teka in hoje za upanje Razstava otroških risbic 
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Usposabljanje za aktivno življenje in delo, 12. - 13. 12. 2014 

Na povabilo ZDIS sta se usposabljanja v 

Termah Ptuj udeležili dve članici Društva 
invalidov Hrastnik. Med ponujenimi delav-

nicami sta se odločili za temi:  
- „Kronični duševni stres in kako si lahko 
sami pomagamo”, ki jo je vodila dr. Breda 

Sobočan in 
- „Aktivnosti Zavoda RS zaposlovanje za 

brezposelne invalide”, ki jo je vodila Lea 
Kovač. 
V okviru usposabljanja sta se skupaj ude-

ležili še predavanj o pravicah delovnih 

invalidov predavateljice Sanje Jablanović   

ter o človekovih potrebah in zdravju  
zdravnika Ladislava Golouha.  

Med natrpanim urnikom sta naši članici 
našli čas tudi za sprostitev, zvečer pa so 
se udeleženci usposabljanja ob glasbi 

skupaj tudi malce poveselili. 
Predavanja in delavnice ponujajo teme, ki 

se tičejo nas invalidov in ta znanja nam 
pomagajo pri vsakdanjem delu. Pomem-
bno pa je tudi druženje in izmenjava izku-

šenj s predstavniki drugih društev. 

Obiski in obdaritve v prazničnem decembru 

December nas s svojimi prazniki kar vabi 

k prijateljevanju, pogovorom, skrbi za 
bližnjega… To so tudi glavni razlogi, da se 

v tem času člani Komisije za zdravstvene 
in socialne razmere, poverjeniki in najvid-
nejši predstavniki vodstva društva še 

posebej posvetijo našim težje gibljivim 
invalidom. 

Letos smo tako v prazničnem decembru 
obiskali, poklepetali in simbolično obdarili 
91 naših članic in članov. Največ, kar 71, 

smo jih obiskali na domu. Ostale pa smo 

poiskali v domovih starejših v Celju, Laš-

kem, Loki pri Zidanem mostu, Trbovljah 
in Hrastniku. Nekatere od njih je obiskal 

tudi naš predsednik Rajko Žagar, preoble-
čen v Božička. Marsikomu je privabil nas-
meh na obraz. 

Takšna decemberska druženja v vseh nas 
vedno znova obudijo občutke povezanosti 

in pripadnosti, kar je temelj za lažje spre-
jemanje težav, ki še posebej pestijo bolne 
ljudi in invalide. 

Za mizo z Božičkom 

Decembrski obiski v božični preobleki Veselje ob obisku Božička 

Z direktorjem Doma starejših Hrastnik  
Dragom Kopušarjem 
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Pred kratkim sem nekje prebrala stavek, 

ki ga kar ne morem pozabiti: „Srečujem 
invalide, ki so zdravi, čeprav ne morejo 

hoditi in zdrave, ki so invalidi, čeprav lah-
ko hodijo.” Tudi to je razlog, da se vsako 
leto posebej trudimo uresničevati naše 

cilje za boljše življenje invalidov. Zato nas 
veseli, da nam je delček tega uspelo ures-

ničiti tudi v letošnjem letu. Ker vemo, da 
je marsikateremu našemu članu težko 
priznati, da ga poleg tegob, ki jih prinaša 

invalidnost, tarejo tudi povsem vsakdanje 
skrbi preživetja, se trudimo čimbolj čute-

če in nevsiljivo nuditi razne oblike pomoči 
in s tem prinesti nekaj vedrosti in svetlo-
be v njihov vsakdanjik. Veseli smo tudi, 

ko se odzovejo našim povabilom na razna 
druženja ali družabne aktivnosti (ročna 

dela, šport, kulturne prireditve, družen-
je...), ki premagujejo osamljenost in vsaj 

za nekaj uric omilijo vsakdanje težave in 
skrbi.  
Še vedno zaznavamo povečanje števila 

primerov, ko se  na nas obrnejo invalidi in 
njihovi svojci, ki potrebujejo različne obli-

ke pomoči. Na to smo ponosni, saj s tem 
povedo, da nam zaupajo in vedo, da jim z 
veseljem pomagamo, če le lahko. Pouda-

riti pa moramo, da so nam pri tem v veli-
ko pomoč tudi drugi lokalni in državni 

organi in organizacije, ki se vedno prijaz-
no odzovejo na naše prošnje. Mi sami, v 
vodstvu društva, pa skrbimo da se izobra-

žujemo in nabiramo nova znanja, ki so 
nam pri delu na društvu v veliko pomoč. 

V letu 2014 smo z našimi težjimi invalidi 
uspešno izpeljali: 
- 3-dnevno kopanje v Zdravilišču Laško, 

- prijetno druženje s piknikom na Podku-
mu, 

- organizirano udeležbo na praznovanju  
mednarodnega dneva invalidov,  
- mesečna organizirana kopanja v zdravi-

liščih, 
- obiske in obdaritve v mesecu marcu in 

decembru. 
 
Veliko pozornosti pa smo tudi letos name-

nili posameznikom, ki so potrebovali našo 
pomoč: 

- večjemu številu članov smo nudili oporo 

in aktivno sodelovali v razreševanju težav 
pri pridobitvi invalidskih in ortopedskih 

pripomočkov, 
- eni članici smo s finančno pomočjo ZDIS 
in Občine Hrastnik nabavili električno 

negovalno posteljo, 
- našemu članu smo s finančno pomočjo 

ZDIS pomagali urediti dostop do stano-
vanjske hiše, 
- večjemu številu članov smo nudili 

pomoč pri pisanju pritožb na odločitve 
državnih organov, 

- pridobili smo električni in navadni inva-
lidski voziček za naša člana, 
- s priporočili pomagali našim članom pri 

zamenjavi za invalidom primerna stano-
vanja, 

- pri pristojnih službah (občina, center za 
socialno delo, zavod za zaposlovanje…)  

iskali nasvete za prizadete člane društva, 
- v imenu članov vlagali vloge za oprosti-
tev plačila RTV prispevka in znižanje pris-

pevka za uporabo interneta, 
- pomagali pri urejanju statusa invalida 

(vloge za priznanje telesne okvare), 
- prijavili smo se na razpis za javna dela 
in s sofinanciranjem občine dvema občan-

kama s statusom invalida omogočili pono-
vno vključitev v delo, nabiranje delovnih 

izkušenj in s tem možnost lažje pridobitve 
ustrezne zaposlitve ter 
- dvema članicama omogočili psihosocial-

no rehabilitacijo v zdravilišču. 
Zavedamo se, da vseh težav ni mogoče 

reševati na društvu. Iz izkušenj pa vemo, 
da ima veliko moč že prva svetovalna 
pomoč, pogovor, pomoč pri vlaganju raz-

nih prošenj, zahtevkov in pritožb, vpogled 
v veljavno zakonodajo ter informacije in 

prvi kontakti s pristojnimi ustanovami za 
reševanje določene zadeve.  
 

Za vse to pa smo tu za vas, ker nas vodi 
misel „Za človeka gre”. 
 

 

Tajnica društva  

Jerica Laznik 

„ZA ČLOVEKA GRE” 
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5. STIKI Z JAVNOSTJO 

Raznovrstnemu obveščanju širše javnosti 

ter hkrati tudi ažurnemu splošnemu obve-
ščanju članov DI Hrastnik o aktivnostih 

društva namenjamo precej pozornosti. 
Preko celotnega leta 2014 je bilo tako 
mogoče zaslediti naša poročila in fotogra-

fije v različnih medijih: 
- Radio Kum Trbovlje (tedenska oddaja 

Srebrni val), 
- zasavski časopis Zasavski tednik, 
- hrastniški časopis Hrastov list, 

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

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

(www.hrastnik.si). 
Pomembna obvestila ter mesečne progra-

me srečanj in ekskurzij smo redno objav-
ljali v omaricah, namenjenim obveščanju 

o aktivnosti invalidskih organizacij, ki na 
pobudo Sveta za invalide pri Občini Hrast-
nik stojijo v Hrastniku, na Dolu pri Hrast-

niku in v Podkraju. 
Poleg vseh raznolikih 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 Sov-

reta Hrastnik, 
- Sejmu nevladnih organizacij 2014, ki ga 

je organiziralo Regionalno stičišče nevlad-
nih organizacij MREST Zasavje v Trbov-
ljah ter 

- v sklopu Mercatorjeve dobrodelne akcije 
Radi delamo dobro v živilski prodajalni 

Blagovnica Hrastnik. 
V drugi polovici oktobra je na področje 
obveščanja širše javnosti zavil tudi nov, 

svež veter, kar je nenazadnje razvidno 
tudi iz biltena, ki je pred vami. Ta nov 

veter obveščanja o aktivnostih je s svoji-
mi idejami vnesla Mojca Trbovc, zaposle-
na na DI Hrastnik preko programa javnih 

del do konca leta 2014. S svojim občut-
kom za fotografijo in z izkušnjami s pod-

ročja poročanja je Mojca vsekakor popes-
trila naše obveščanje in tudi prevzela del 

obsežnega poročanja o številnih aktivnos-
tih DI Hrastnik preko različnih množičnih 
medijev. Samo upamo lahko, da bo tak-

šen svež veter prisoten pri obveščanju 
širše javnosti o aktivnostih DI Hrastnik 

tudi v naslednjih letih. 
 

Predstavnik za stike z javnostjo 

Gregor Erman 

Mercator: Radi delamo dobro, 1. 4. - 15. 5. 2014 

Od 1. do 30. aprila je v 100 Mercatorjevih 

prodajalnah po vsej Sloveniji, med njimi 
tudi v živilski prodajalni v Blagovnici Hra-

stnik, potekala dobrodelna akcija Radi 
delamo dobro. Vsak kupec je v tem času 
prejel ob nakupu še poseben dobrodelni 

žeton, katerega je lahko namenil enemu 
izmed izbranih društev oz. ustanov, ki 

pomembno prispevajo k družbenemu živ-
ljenju v občini. V Hrastniku smo se tako 
na osnovi odločitve Mercatorja za žetone 

kupcev v živilski prodajalni Blagovnica 
Hrastnik potegovali: Vrtec Hrastnik, Pros-

tovoljno gasilsko društvo Hrastnik-mesto 
in Društvo invalidov Hrastnik. 
Vsi sodelujoči v dobrodelni akciji smo cel 

april pridno zbirali žetone kupcev. V četr-
tek, 15. maja, je ob 12. uri sledilo še 

krajše srečanje vseh sodelujočih društev 

in predstavnikov Mercatorja, srečanja s 

podelitvijo nagrad v živilski prodajalni 
Blagovnica Hrastnik pa se je udeležil tudi 

hrastniški župan Miran Jerič. Skupaj smo 
izvedeli, da so kupci največ dobrodelnih 
žetonov namenili Prostovoljnemu gasil-

skemu društvu Hrastnik-mesto, ki je tako 
prejelo tudi donacijo Mercatorja v vredno-

sti 1000 EUR. Število zbranih žetonov za 
naše Društvo invalidov Hrastnik pa je 
zadostovalo za tretje mesto in z njim tudi 

nagrado – Mercatorjev bon v vrednosti 20 
EUR. 

Res je, da nismo zbrali največ žetonov, 
smo pa hvaležni in veseli, da smo kljub 
temu uspešno sodelovali v humanitarni 

akciji in tudi na takšen način predstavili 
naše aktivnosti. Dragi prijatelji, hvala za 

vsak vaš glas oz. žeton podpore! 

http://www.invalidi-hrastnik.si
http://www.zdis.si
http://www.hrastnik.si
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Podelitev nagrad Mercatorjeve akcije Radi delamo dobro 

Sejem nevladnih organizacij, 31. 5. 2014 

Sejem NVO je organiziralo Regionalno sti-

čišče nevladnih organizacij MREST Zasav-
je. Društvo invalidov Hrastnik sta na sej-

mu predstavljala Jerica Laznik in Gregor 
Erman. 
Jerica je pripravila ves potrebni razstavni 

material že nekaj dni pred sejmom, tako 
da sta skupaj z Gregorjem na samem sej-

mu na stopnišču med Delavskim domom 
Trbovlje in Mladinskim centrom Trbovlje 
že pred 9. uro povsem opremila „našo” 

stojnico. Na stojnici sta razstavila nekaj 

izdelkov ročnih del naših Sončnic in tudi 

ostalih članov društva, nekaj osvojenih 
pokalov, letne biltene in jubilejni bilten ob 

40-letnici DI Hrastnik, koledarčke letnih 
aktivnosti in seveda neposredno predsta-
vljala program in delo DI Hrastnik. Lično 

opremljena stojnica DI Hrastnik je bila 
deležna kar nekaj obiska. Sejem nevlad-

nih organizacij je bil hkrati tudi priložnost 
za medsebojno druženje predstavnikov 
nevladnih organizacij in širše javnosti.  

Jerica in Gregor pred našo stojnico „Sejem bil je živ” 
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Tržnica hrastniških društev, organizacij in malih podjetij, 17. 6. 2014 

V sklopu Poletnega festivala hrastniške 

knjižnice, ki se je odvijal od 16. do 18. 
junija, je 17. junija na hrastniški tržnici 

potekala tudi Tržnica hrastniških društev, 
organizacij in malih podjetij, kjer je s svo-
jo stojnico sodelovalo tudi naše društvo.  

DI Hrastnik je seveda začelo s pripravami 
na tržnico že precej prej, kajti pripraviti je 

bilo potrebno ves razstavni material: od 
izdelkov ročnih del in osvojenih pokalov 
naših športnikov do letnih biltenov in 

koledarčkov, seveda pa ni manjkal niti 
naš prapor. Tako „oborožena”, dobre vol-

je in polna informacij za zainteresirane 
obiskovalce sta Jerica Laznik in Gregor 

Erman predstavljala DI Hrastnik na stojni-

ci od 17. pa vse do 21. ure. 
Deležna sta bila kar nekaj pozornosti obi-

skovalcev. Prepričani smo, da sta svoje 
delo dobro opravila. Pri vsem tem delu pa 
sta se tudi zabavala, kajti Knjižnica Anto-

na Sovreta Hrastnik je poskrbela tudi za 
pestro družabno dogajanje na tržnici. 

Pomembno je, da se glas o DI Hrastnik in 
njegovih aktivnostih širi med ljudmi tudi v 
takšni obliki. Hkrati pa je Tržnica hrastni-

ških društev, organizacij in malih podjetij 
tudi priložnost za druženje članov in utr-

jevanje vezi med posameznimi društvi. 

Naša stojnica  Tržnica je bila dobro obiskana 

Mize so se kar šibile pod težo izdelkov naših članov 
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6. EKSKURZIJE IN SREČANJA 

Praznovanje dneva žena, 8. 3. 2014 

Letošnjega tradicionalnega praznovanja 

dneva žena se je udeležilo 94 članic DI 
Hrastnik. Svoj dan so obeležile v priznani 

gostilni Pr' Čop na Podkumu, kjer sta nam 
zaželela dobrodošlico in ponudila aperitiv 
naša rojakinja Marija in njen sin Lojze 

Čop, priznani kuharski mojster. Uživali 
smo v kulinaričnih specialitetah, ki so 

nam jih pripravili v Hiši domačih okusov 

Pr' Čop. Za prijetno razpoloženje in vzdu-
šje je poskrbel  duo Evergreen. Predsed-

nik DI Hrastnik Rajko Žagar in njegov 
pomočnik Blaž Dvornik sta imela prijetno 
dolžnost, da sta vsaki udeleženki pokloni-

la cvet in priložnostno darilo. 

Praznovanja se je udeležilo veliko število članic 

Nagovor predsednika ... … in roža za vsako udeleženko 

Ni šlo brez karaok... … obiskale so nas tudi maškare 
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Srečanje na Zavratih, 21. 6. 2014 

Prvi poletni dan smo se odločili počastiti s 

prijetnim druženjem v naravi. Tako smo 
se zapeljali proti Rečici nad Laškim, na 

Zavrate, ki so poznane po številnih pla-
ninskih smerokazih in brunarici „Pri knapu 
pod Babo”, ob kateri je vhod v poznani 

rudnik Barbara rov. 
Ob prihodu so nas v prijetnem hladu goz-

da pričakale lepo pogrnjene mize, klopi 
ter prijeten vonj po žaru. Številne udele-

žence druženja je najprej pritegnil gozd, 

ki je prepleten s sprehajalnimi potmi in 
tudi bogat z dišečimi gobani. Kaj kmalu 

sta se nam pridružila še dva mlada har-
monikarja in nas zapeljala v ubrano petje 
in ples. Vmes pa smo z užitkom pohrusta-

li še pečene dobrote z žara. Naše družen-
je tudi tokrat ni minilo brez športnih iger, 

ki so poleg zdrave tekmovalnosti prinesle 
tudi veliko smeha in dobre volje. 

Polne mize in vonj po žaru so nas zvabili na Zavrate 

Druženje s prijatelji ob obilici smeha 

Preživeli smo prijetno popoldne 
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Srečanje invalidov na Nanosu, 5. 7. 2014 

Na povabilo Društva invalidov Ajdovščina-

Vipava smo se odpravili na srečanje inva-
lidov na Nanosu. Zbralo se nas je za poln 

avtobus in pod vodstvom Jerice Laznik 
smo že ob 6. uri zjutraj krenili proti tej 
veličastni kraški planoti. 

Ob 11. uri, ko se je s pozdravom predse-
dnika DI Ajdovščina-Vipava Mirana Peršo-

lje začelo srečanje invalidov na Nanosu, 
se je pred turistično kmetijo Abram zbralo 
že preko 300 članic in članov DI Vrhnika, 

DI Logatec, DI Ajdovščina-Vipava, DI 
Dornberk, Medobčinskega DI Tolmin, 

Medobčinskega DI Idrija-Cerkno, DI Izola 
in DI Hrastnik. Vsi skupaj smo se zabavali 
ob zvokih ansambla Javor, se okrepčali s 

pravim pastirskim nanoškim kosilom ter 
sodelovali v srečelovu in pri ugibanju teže 

razstavljenega pršuta. Nekateri so se 
podali na pohod proti cerkvi Sv. Hieroni-

ma, našli pa so se tudi junaki, ki so se 

povzpeli na sam vrh Nanosa. 
Ob 17. uri smo zadovoljni zapuščali sre-

čanje na Nanosu, še posebej vesela pa 
sta bila naš član Jože Grmšek, ki je edini 
med prisotnimi do grama natančno uganil 

težo razstavljenega pršuta in ga je tako 
lahko odnesel domov, ter naš predsednik 

Rajko Žagar, ki je na srečelovu osvojil 
prvo nagrado – napolnjeno 10 kg plinsko 
jeklenko. Pri tem velja še posebej izpos-

taviti, da se je Jože takoj odločil za razrez 
pršuta, ki ga je delil z ostalimi prisotnimi 

invalidi. Vsekakor zelo velikodušna poteza 
našega Jožeta. 
Sledila je le še vrnitev v Hrastnik, po poti 

nazaj pa smo izmenjavali mnenja o tem, 
kako lepo smo se imeli na Nanosu in da 

se kaže še kdaj vrniti na to kraško plano-
to. 

Jože je dobljen pršut bratsko razdelil ...in plesu 

Nekateri so se podali na pohod... ...drugi so ostali pri petju... 
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Srečanje invalidov na Kopah, 2. 8. 2014 

V ranih jutranjih urah smo se odpravili na 

Grmškov dom na Kopah. Že ko smo pris-
peli na Kope, nas je pričakal prijeten 

vrvež, vonj po peki, oljčnem olju, sadju... 
Pozdravili so nas prijazni gostitelji, zapele 
pevke in zaigrali harmonikarji. Naša člani-

ca Stanka Bočko je kot najstarejša udele-
ženka srečanja prejela prijeten spominek. 

Po končanem uradnem delu in obilnem 
kosilu smo se razkropili po širnih planotah 

Kop. Nekaj nas je zavilo proti kapelici, 

kjer je potekala maša, drugi so si ogledo-
vali lične stojnice z vsemi mogočimi izdel-

ki, nekateri so si izbrali eno od mnogih 
pohodnih poti po Pohorskem hribovju, 
spet drugi so nabirali zdravilne rož'ce, 

pokramljali z znanci in prijatelji, nekatere 
pa so zasrbele pete in so se zavrteli ob 

glasbi. Naslednje leto se prvo soboto v 
avgustu zagotovo vrnemo na Kope. 

Hitro smo posedli za mize Pričakalo nas je sončno vreme 

 Spominek za našo članico Pozdrav Jerice udeležencem 

Prireditveni prostor … in še skupinska slika hrastniških udeležencev 

srečanja 
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Letovanje na Korčuli, 13. -  20. 9. 2014 

Imeli smo resnično pestro letovanje. Kdor 

je želel, se je lahko udeležil različnih tek-
movanj v popoldanskem času, v večernih 

urah pa zabavnih programov, kdor je 
želel iti na raziskovanje otoka, se je nau-
žil tega, tisti, ki si je želel le sončenja in 

kopanja, pa je užival v lenarjenju na pla-

ži. Na voljo smo imeli številne in raznovr-

stne aktivnosti. Tedenski oddih na morju 
smo tako preživeli pestro in zanimivo, kar 

je nedvomno omogočila tudi odlična orga-
nizacija, za kar sta poskrbela naš predse-
dnik Rajko Žagar in animatorka Relaxa 

Metka Uranker. 

Stopnišče je bilo premajhno za vse udeležence Izlet v Velo Luko 

Gasilska z letovanja 

Ob pijači z našo animatorko „Ležanje na plaži s čivavo na straži” 
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Ekskurzija na Gorenjsko, 4. 10. 2014 

Očitno je bila izbrana destinacija prava, 

kajti napolnili smo kar dva velika avtobu-
sa. Hitro smo prispeli do Brezij. Že z 

avtobusa smo lahko občudovali veličastno 
baziliko Marije Pomagaj, v kateri se je ob 
10. uri začela sveta maša. Maše so se 

udeležili številni naši člani, ostalim pa tudi 
ni bilo dolgčas. Po uri maševanja oz. razi-

skovanja Brezij smo skupaj nadaljevali 
pot proti Bledu. 
Na Bledu in tudi kasneje na Bohinju nis-

mo imeli organiziranih skupnih ogledov, 

zato si je lahko vsak ogledal ta dva turis-

tična bisera tako, kot si je sam želel. Po 
približno dveh urah pohajkovanja po Ble-

du smo nadaljevali pot proti Bohinju. 
V Bohinjski Bistrici smo si privoščili okus-
no kosilo, nato pa se odpeljali še naprej 

do Bohinjskega jezera. Očarani nad nara-
vnimi lepotami naše Gorenjske smo si 

Bohinj prav tako ogledali v lastni režiji.  
Na poti domov smo na Trojanah še napol-
nili vrečke s krofi in se polni lepih vtisov 

vrnili v Hrastnik. 

Napolnili smo kar dva avtobusa Prvi postanek na Brezjah 

Znamenita cerkev Marije Pomagaj Okupirali smo trgovinico s spominki 

Na Bohinju nas je čakalo slastno kosilo … potem pa nazaj domov  
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Srečanje ob Martinovanju, 8. 11. 2015 

Sezidal sem si vinski hram 

tam doli, kjer vinograd 'mam. 
Če kdo prijat'ljev ima čas,  

naj pride k meni v vas. 
 
… In člani DI Hrastnik smo si vzeli čas in 

se odpravili slaviti sv. Martina, ki sicer 
goduje 11. novembra. To je star ljudski 

praznik, ki naznanja konec dela na poljih  
in je po tradiciji povezan s pitjem vina, 
saj se tega datuma mošt spremeni v vino. 

Za praznovanje smo si izbrali Ribičijo pri 
Mariboru. Zbralo se nas je 64, ustavilo pa 

nas ni niti močno deževje, ne poplave, ne 

zapore cest. Naši gostitelji so se res pot-
rudili in nas pričakali s štajersko gostolju-

bnostjo, harmoniko in dobro voljo. Nadal-
jevali smo z degustacijami vina, večerjo, 
pečenimi kostanji, plesom in dočakali pra-

vi krst mošta ter bili priča njegovemu 
prehodu v vino. 

Bilo je nepozabno in prijetno utrujeni smo 
se pozno zvečer poslovili od prijaznih 
domačinov in se z lepimi spomini odpeljali 

proti domu. 

Gostitelji so nam pripravili pester spremljevalni program 

….nadaljevali pa smo z degustacijami in večerjo 
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Srečanje ob Mednarodnem dnevu invalidov, 6. 12. 2014 

Zbralo se nas je 220, tako da je bila veli-

ka dvorana gostišča Zasavski Gurman na 
Dolu pri Hrastniku nabito polna. 

Naš predsednik Rajko Žagar je v pozdrav-
nem nagovoru pozdravil prisotne in izpos-
tavil pomen druženja invalidov v današnji 

družbi, predvsem pa je pomembno, da 
smo kljub težkim časom uspeli ohraniti 

sredino, kjer je še prisotna velika mera 
solidarnosti. Po pozdravih gostov je sledil 
kratek kulturni program.  

Cel večer so naši člani ob prijetni glasbi 

pridno sukali pete po plesišču, pokrbljeno 
pa je bilo tudi za naše lačne želodce. 

Prijetno je malo poklepetati z znanci, 
izmenjati izkušnje in se pogovoriti o teža-
vah vsakdanjega življenja. Vsem članom 

društva izrekamo zahvalo za to prijetno 
druženje z željo, da se v prihodnjem letu 

čimvečkrat srečamo ob aktivnostih ali bolj 
osebnih pogovorih na sedežu društva. 
Vedno smo veseli vašega obiska. 

Pozdravila sta nas predsednik DI Hrastnik in župan Navdušili sta plesalki iz plesnega kluba Zebra 

Polna dvorana Zasavskega Gurmana Slavc je Relaxovi Metki pripravil prav posebno darilo 

Zdravica …. potem pa smo rajali pozno v noč 
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 Februar  kulturni dan 

 
 Marec  razstava ročnih del 

    praznovanje dneva žena 
    zbor članov 
 

 April   organizirano kopanje 
    3-dnevno kopanje težjih invalidov 

    planinski pohod 
 
 Maj   organizirano kopanje 

    predavanje na temo invalidnosti 
    planinski pohod 

 
 Junij   organizirano kopanje 
    srečanje invalidov Slovenije 

    planinski pohod 
 

 Julij   organizirano kopanje 
    srečanje invalidov Slovenije 

    obisk letnega gledališča Studenec 
    tržnica hrastniških društev, organizacij in malih podjetij 
    planinski pohod 

 
 Avgust  organizirano kopanje 

    planinski dan invalidov Slovenije na Kopah 
    piknik težjih invalidov 
    planinski pohod 

 
 September organizirano kopanje 

    festival zasavske kulinarike - Funšterc 
    7-dnevno letovanje 
    planinski pohod 

 
 Oktober  ekskurzija 

 
 November martinovanje 
 

 December  srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov 

PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2015 

 

 Ponedeljek Balinanje, pikado, ročna dela 
 Torek  Kopanje „hrbteničarjev” v bazenu KRC Hrastnik 

 Sreda  Šah, telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik 
 Četrtek  Pikado 
 Petek  Balinanje 

REKREACIJA V LETU 2015 
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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: 
Mojca Trbovc in Gregor Erman  
 

Oblikovanje: 
Mojca Trbovc 

 
Tisk in vezava: 

Grafična delavnica Vinkotisk, Vinko Podlogar s.p. 
 
Naklada: 

350 izvodov 
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