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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 
 

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva invalidov Hrastnik! 
 
Pri pripravi uvodne besede za letni bilten Društva invalidov Hrastnik (v 
nadaljevanju: DI Hrastnik) se vsako leto malce ustavim in ozrem nazaj 
na opravljeno delo. Spoznavam, da smo lahko upravičeno zadovoljni in 
ponosni na naše dosežke v letu 2015. V kolikor samo prelistate Bilten DI 
Hrastnik – letnik 2015, v katerem so tokrat naše aktivnosti razvrščene 
skladno s smernicami posebnih socialnih programov društev invalidov 

Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS), se lahko hitro prepričate, da 
hrastniško društvo invalidov nudi svojim članom pester in bogat program aktivnosti. 
Precej truda je bilo vloženega v realizacijo obsežnega programa dela za leto 2015, ki smo ga 
skupaj sprejeli na zboru članov v začetku leta, še vedno pa se trudimo naše delo izboljšati in 
ga popestriti s kakšno novostjo. Tako smo v letu 2015 društva invalidov zasavskega dela 
Koordinacije Zasavje-Posavje (v nadaljevanju: KOO Zasavje-Posavje) organizirala prvo 
srečanje invalidov KOO Zasavje-Posavje. Srečanje je nadvse uspelo in verjamem, da bodo 
takšna srečanja zasavskih in posavskih invalidov postala tradicionalna. Poleg tega smo tekom 
leta še nadgradili načrtovan program dela z ekskurzijo v Hrvaško Zagorje in tako nadaljevali z 
oranjem ledine tudi na področju mednarodnega sodelovanja našega društva. 
Pri vsem tem pa je socialna usmerjenost ostala prioriteta DI Hrastnik. Poverjenice in 
poverjeniki DI Hrastnik, ki že tako predstavljajo glavno vez med vodstvom društva in 
posameznimi člani, so znova opravili precej ur neprecenljivega dela z obiski tistih članic in 
članov, ki jim zdravstveno stanje onemogoča, da bi nas kdaj osebno obiskali tudi na sedežu 
društva. Večkrat smo iskali nasvete na pristojnih službah (Občina Hrastnik, Center za 
socialno delo, Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje…) za 
naše prizadete člane ter večjemu številu članov nudili pomoč pri pisanju pritožb na odločitve 
državnih organov. S pomočjo župana občine Hrastnik Mirana Jeriča in ZDIS smo skozi vse 
leto reševali probleme naših invalidov tudi z nabavo invalidskih pripomočkov in 
omogočanjem psihosocialne rehabilitacije v zdravilišču. 
Znova so nas razveseljevali naši športniki. Ribič in pikadisti so se preko območnega sita 
uvrstili naprej na državno prvenstvo, pri čemer je ribič Edi Pufler postal celo državni prvak v 
lovu rib s plovcem. Bravo, Edi! Čeprav nimajo tako odmevnih rezultatov, pa vsak teden 
pridno trenirajo tudi naši šahisti ter balinarji in balinarke. Prav vsem športnikom se iskreno 
zahvaljujem za ves trud, ki ga vlagajo v redno vadbo za svoj uspeh in uspeh DI Hrastnik. 
Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik, imenovane Sončnice, so nadaljevale z rednim 
izdelovanjem različnih unikatnih izdelkov ročnih del, se udeleževale številnih razstav 
izdelkov ročnih del in tudi organizirale delavnice za mlade hrastniške nadobudneže. S takšnim 
pristopom uspešno širijo glas o znanju in spretnostih hrastniških invalidov ter svoje bogato 
znanje izdelovanja najrazličnejših izdelkov ročnih del prenašajo na mlajši rod. 
Ne samo v letu 2015, tudi v preteklih letih smo s skupnimi močmi marsikaj postorili za razvoj 
DI Hrastnik in dobrobit hrastniških invalidov. Za predsednika tega številčnega in uspešnega 
hrastniškega društva ste me že izvolili leta 2008 in 2012. Glede na to, da še vedno želim kar 
najbolje prispevati k splošnemu dvigu kakovosti življenja invalidov v hrastniški dolini ter 
dokončati vse projekte dela, ki so še v teku, sem se odločil, da na zboru članov leta 2016 
ponovno kandidiram za predsednika našega DI Hrastnik. Ne glede na to, če me boste podprli 
za predsednika društva ali ne, se vam zahvaljujem za vso podporo v preteklih osmih letih. 
 

Predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar 
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BESEDA ŽUPANA OBČ
 

Dragi prijatelji in sokrajani,
 
vsako leto me pozovete
publikacijo
Kljub temu, da se sre
sem vesel, da se lahko vsem 
Hrastnik na ta na

solidarnost. 
 
Vaše društvo vsa ta leta na prvo mesto postavlja pomo
Hrastnik smo najbolj veseli, ko lahko našim ob
olajšamo življenje, ki jim je na njihovi poti postavilo že preve
 
Z veseljem smo se vključili v dobrodelno akcijo Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine 
in njihovima članoma iz naše ob
Peči pomagali, da sta postala veliko bolj samostojna in manj odvisna od tuje pomo
pomočjo Občine Hrastnik je zdaj okolica doma Fehr
gibanje z vozičkom. Adeli Krofli
stanovanjske hiše pa vse do ceste.
 
Poleg tega smo v letošnjem letu obnovili in dodatno ozna
k izdelavi osmih klančin na plo
klančino za vstop v Glasbeno šolo Hrastnik.
 
Nad vsemi aktivnostmi še naprej bdi Svet za invalide pri ob
letos imenoval za obdobje 2015
neodvisno življenje invalidov v ob
trudili izboljšati položaj invalidov v naši ob
 
Hvala vam še enkrat tudi za vaš optimizem in pozitiven odnos do življenja, ki ga prenašate 
tudi na okolico. Pomembno je, da drug drugega spodbujamo in da smo solidarni in 
razumevajoči, saj bomo le tako uspeli našo ob
bo omogočala enakopravnost vseh ljudi. 
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BESEDA ŽUPANA OBČINE HRASTNIK 

Dragi prijatelji in sokrajani, 

vsako leto me pozovete, naj namenim nekaj besed za vašo 
publikacijo, v kateri izčrpno predstavite vaše delo v preteklem letu. 
Kljub temu, da se srečujemo ob različnih priložnostih skozi vse leto, 
sem vesel, da se lahko vsem članicam in članom Društva invalidov 
Hrastnik na ta način še enkrat zahvalim za 

Vaše društvo vsa ta leta na prvo mesto postavlja pomoč sočloveku in tudi mi na ob
Hrastnik smo najbolj veseli, ko lahko našim občankam in občanom pomagamo in jim tako 
olajšamo življenje, ki jim je na njihovi poti postavilo že preveč ovir.  

čili v dobrodelno akcijo Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine 
iz naše občine - Adeli Kroflič z Marnega in Fehru Halilovi
postala veliko bolj samostojna in manj odvisna od tuje pomo

ine Hrastnik je zdaj okolica doma Fehra Halilovića iz Šavne 
kom. Adeli Kroflič z Marnega pa smo naredili dolgo klančino od vhodnih vrat 

hiše pa vse do ceste. 

Poleg tega smo v letošnjem letu obnovili in dodatno označili parkirišča za invalide, pristopili 
in na pločnikih na relaciji Brnica – Dol pri Hrastniku ter izdelali 

ino za vstop v Glasbeno šolo Hrastnik. 

ad vsemi aktivnostmi še naprej bdi Svet za invalide pri občini Hrastnik, ki sem ga februarja 
letos imenoval za obdobje 2015-2018. Svet pa je tudi tokrat pripravil Akcijski na
neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik, ki mu bomo vsi skupaj sled
trudili izboljšati položaj invalidov v naši občini.  

Hvala vam še enkrat tudi za vaš optimizem in pozitiven odnos do življenja, ki ga prenašate 
tudi na okolico. Pomembno je, da drug drugega spodbujamo in da smo solidarni in 

i, saj bomo le tako uspeli našo občino pripeljati do lepše prihodnosti in družbe, ki 
ala enakopravnost vseh ljudi.  

Župan

 

Bilten 2015 

 

naj namenim nekaj besed za vašo 
rpno predstavite vaše delo v preteklem letu. 

nih priložnostih skozi vse leto, 
lanom Društva invalidov 

 nesebično delo in 

loveku in tudi mi na občini 
anom pomagamo in jim tako 

ili v dobrodelno akcijo Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine 
z Marnega in Fehru Haliloviću iz Šavne 

postala veliko bolj samostojna in manj odvisna od tuje pomoči. S 
a iz Šavne Peči urejena za 

čino od vhodnih vrat 

ča za invalide, pristopili 
Dol pri Hrastniku ter izdelali 

ini Hrastnik, ki sem ga februarja 
2018. Svet pa je tudi tokrat pripravil Akcijski načrt za 
ini Hrastnik, ki mu bomo vsi skupaj sledili in se še naprej 

Hvala vam še enkrat tudi za vaš optimizem in pozitiven odnos do življenja, ki ga prenašate 
tudi na okolico. Pomembno je, da drug drugega spodbujamo in da smo solidarni in 

ino pripeljati do lepše prihodnosti in družbe, ki 

upan občine Hrastnik 
Miran Jerič 
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BESEDA PREDSEDNIKA SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI 
HRASTNIK 
 

Po lokalnih volitvah jeseni leta 2014 je župan občine Hrastnik Miran 
Jerič v začetku februarja leta 2015 imenoval Svet za invalide pri 
Občini Hrastnik za mandatno obdobje 2015-2018 v naslednji sestavi: 
Gregor Erman, predsednik Sveta (predstavnik Občinskega sveta in 
Društva invalidov Hrastnik), Rajko Žagar (predstavnik Društva 
invalidov Hrastnik) Majda Rodošek (predstavnica Društva vojnih 
invalidov Zasavje, Sekcija Hrastnik), Ljudmila Deželak, 
(predstavnica Društva Sožitje Hrastnik), Branka Roglič (predstavnica 

Društva upokojencev Hrastnik), Marjan Špacapan (predstavnik Društva upokojencev Dol pri 
Hrastniku), Sandi Simončič (predstavnik Zdravstvenega doma Hrastnik), Mirjana Kellner 
(predstavnica Centra za socialno delo Hrastnik), Andreja Peterlin (predstavnica Osnovne šole 
narodnega heroja Rajka Hrastnik), Jože Gole (predstavnik Oddelka za prostor, okolje in  
gospodarske javne službe Občine Hrastnik) in Ljubomir Zalezina (predstavnik Oddelka za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik). Naloga Sveta za invalide pri Občini 
Hrastnik je priprava akcijskega načrta za obdobje 2015-2018, spremljanje in koordiniranje 
dela pri izvrševanju načrta ter poročanje o izvrševanju načrta županu in Občinskemu svetu 
vsaj enkrat letno. 
Svet za invalide pri Občini Hrastnik je takoj po imenovanju začel s pripravami Akcijskega 
načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-2018. Akcijski 
načrt, ki je pripravljen tudi skladno z najnovejšimi določili Akcijskega programa za invalide 
2014-2021 Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je Občinski svet 
občine Hrastnik sprejel na svoji junijski seji. Sprejetje Akcijskega načrta za obdobje 2015-
2018 na Občinskem svetu predstavlja osnovo za nadaljnje delo Sveta za invalide in pripravo 
Operativnega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2015. 
Operativni načrt za leto 2015, ki ga je Svet za invalide sprejel septembra, vključuje natančno 
opredeljene naloge in nosilce, ki so določeni za izvedbo teh nalog. Tako Akcijski načrt za 
neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-2018 kot tudi Operativni 
načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za leto 2015 sta objavljena na spletni 
strani Občine Hrastnik (http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/svet_za_invalide/) in 
tako dostopna celotni zainteresirani javnosti. 
Vsako leto mandata bomo na Svetu za invalide ocenili opravljeno delo ter svoje delo 
predstavili županu in Občinskemu svetu. Z letnimi operativnimi načrti in njihovimi 
realizacijami bo seznanjena tudi javnost z objavami na spletni strani Občine Hrastnik. Vabim 
vas, da se na občinski spletni strani seznanite z načrti in izvedenimi ukrepi za izboljšanje 
kvalitete življenja invalidov v hrastniški dolini, člani Sveta za invalide pa se bomo potrudili, 
da bomo v kar največji možni meri uslišali potrebe in želje invalidov ter jih skušali kar 
najbolje reševati. Tako na področju obveščanja in osveščanja o invalidski problematiki kot pri 
odpravljanju arhitektonskih ovir, na področju vzgoje in izobraževanja, zagotavljanja 
zdravstvenega varstva ter pri vključevanju invalidov v delo, šport, kulturo in aktivno 
preživljanje prostega časa. 
Za lažje vključevanje invalidov v družbeno življenje je bilo opravljenega že veliko dela v 
prejšnjih mandatih Sveta za invalide, na nas pa je, da dobro zastavljeno delo korektno 
opravljamo naprej. Odločeni smo, da nam bo uspelo. 
 

Predsednik Sveta za invalide pri Občini Hrastnik 
Gregor Erman 
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1. DELO VODSTVA 

1.1. DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 

V DI Hrastnik je bilo konec novembra 2015 vključenih 852 članov, od tega 667 rednih članov 
(554 invalidov z odločbami ZPIZ in ZZRZI, 103 na podlagi potrdil specialistov, 10 z odločbo 
CSD in 185  podpornih članov. 
Žal smo se zaradi smrti med letom poslovili od 17 naših članic in članov. Iz različnih razlogov 
se je članstvu odpovedalo 11 članov, na novo pa se nam je pridružilo 24 članov. 
Za uspešno izpolnjevanje ciljev društva je bilo sklicanih 29 sej komisij in delovnih teles 
društva in delovni sestanek vodstva društva z vodstvom ZDIS. 
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 odbora, komisije za zdravstvene in 
socialne razmere, komisije za kulturo in ustvarjalne delavnice, komisije za šport in rekreacijo, 
poverjenikov in zahtev ter obveznosti do Zveze, FIHA in občine, ki so naši glavni viri 
prihodkov. 
Tudi v letu 2015 smo bili uspešni pri realizaciji plana aktivnosti in ga med letom celo 
nadgradili. Skrbimo za druženja, obiske težkih invalidov in njihovo druženje, nudimo pomoč 
pri iskanju rešitev problemov, ki tarejo naše člane (pisanje vlog, pritožb, iskanje in prvo 
kontaktiranje s pristojnimi organi…), skrbimo za pozornosti ob praznovanju rojstnih dni in 
izgubi najbližjih, omogočamo spoznavanje Slovenije, rekreacijo, skupna letovanja, osvajanje 
veščin ročnih del ter strokovno izobraževanje in osveščanje. Pripravljeni smo na sodelovanje 
pri vseh oblikah promocije našega Hrastnika in njegove tradicije.  
S pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS smo reševali probleme naših invalidov tako z nabavo 
invalidskih pripomočkov kot omogočanjem psihosocialne rehabilitacije v zdravilišču.  Svoje 
delo bi radi razvijali na različne načine nudili pomoč čim večjemu številu naših članov, 
predvsem težjim invalidom. 
Za še lažje sodelovanje pa vam posredujemo podatke o naših in vaših poverjenikih: 
- Vojka Žagar 

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

- Rakovič Marija 
Log (spodnji del), Novi Log-del, Novi dom, Taborniška pot (Frtica), del Ceste 1. maja, 
Naselje Aleša Kaple, del Trga Franca Kozarja, Cesta padlih borcev; 

- 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 DI Hrastnik 

Jerica Laznik 
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Zbor članov, 14. marec 2015 
Na rednem letnem zboru članov, ki smo ga izvedli v Športni dvorani na Logu v Hrastniku, se 
nas je zbralo približno 200 in vse je najprej pozdravil predsednik društva Rajko Žagar. Sledil 
je kratek kulturni program v izvedbi Nike Špajzer in Friderika Ivana Pirca, nato pa je vodenje 
zbora prevzelo delovno predsedstvo. 
Predstavili in potrdili smo opravljeno delo v letu 2014 ter program dela in finančni plan za 
leto 2015. Ob koncu Zbora članov so nas pozdravili še povabljeni gostje, nam čestitali za 
dobro opravljeno delo in nam zaželeli še obilo sreče in volje za naprej. Glede na to, da 
prisotne članice in člani v nadaljevanju niso postavili nobenega vprašanja oz. niso podali 
nobene pobude za nadaljnje delo društva, smo zbor tudi uradno zaključili. Sledila je zakuska 
in klepet s prijatelji. 

 Zborovali smo v Športni dvorani na Logu Seznanili smo se s številnimi poročili za preteklo leto 
  in z načrti za prihodnje delo 

1.2. KOORDINACIJSKI ODBOR ZASAVJE-POSAVJE 

Za lažje delovanje in boljšo povezanost z občinskimi društvi invalidov je ZDIS ustanovila 11 
koordinacijskih odborov (v nadaljevanju: KOO): KOO Celjska regija, KOO Dolenjska - Bela 
Krajina, KOO Gorenjska regija, KOO Koroška regija, KOO Ljubljanska regija, KOO 
Podravska regija, KOO Notranjska regija, KOO Obalno-Kraška regija, KOO Pomurska regija, 
KOO Severno-Primorska regija in KOO Zasavje-Posavje. 
KOO Zasavje-Posavje vključuje DI občine Brežice, DI Krško, DI Sevnica, DI Radeče, DI 
Hrastnik, DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi ter Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in 
Šmartno pri Litiji. 
Leta 2014 so predstavniki omenjenih društev KOO Zasavje-Posavje vnovično izvolili 
predsednika DI Hrastnik Rajka Žagarja za predsednika KOO Zasavje-Posavje. Tako je bila 
predsedniku našega društva podeljena tudi funkcija predsednika KOO Zasavje-Posavje za 
naslednje 4-letno mandatno obdobje in s tem tudi članstvo v Upravnem odboru ZDIS. 
Leta 2015 je predsednik sklical eno sejo KOO Zasavje-Posavje. Seja je bila namenjena 
predvsem organizaciji in izvedbi prvih športnih iger KOO Zasavje-Posavje ter prvega srečanja 
članov KOO Zasavje-Posavje, poleg tega pa je predsednik podal še informacijo o 
spremenjenih kriterijih za oblikovanje koordinacij ter odgovarjal na pobude in vprašanja 
prisotnih. 
Prve športne igre KOO Zasavje-Posavje in tudi prvo srečanje članov KOO Zasavje-Posavje je 
bilo v nadaljevanju leta uspešno realizirano, o čemer se lahko prepričate na naslednjih straneh 
biltena. 
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2. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER 
PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI 

Invalidom s težjo invalidnostjo ali zelo slabim zdravstvenim stanjem in tistim, ki živijo v  
slabih socialnih razmerah, nudimo največ pozornosti v vseh pogledih, in sicer v obliki 
obiskov, organiziranih srečanj, piknikov ter zagotavljanju potrebne pomoči. 

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

Poverjenice in poverjenik DI Hrastnik redno obiskujejo težje invalidne članice in člane našega 
društva. Takšni obiski poverjenikov, tudi v spremstvu vodstva društva in članov Komisije za 
zdravstvene in socialne razmere, so še posebej pogosti: 
- marca, v času mednarodnega dneva žena in materinskega dne, 
- v času veselega decembra. 
Marec, ko se prebuja narava ter praznujejo naše matere in žene, in veseli december sta še 
posebej primerni obdobji za prijetno druženje, nasmehe in lepe občutke. Tako smo marca 
obiskali in obdarili 43 težjih invalidk, od tega 14 v domovih starejših v Hrastniku, Loki pri 
Zidanem Mostu in Laškem ter 29 na njihovih domovih. 
V predbožičnih decembrskih dneh smo obiskali in obdarili 71 naših težjih invalidov na 
domovih in v domovih starejših v Hrastniku, Trbovljah, Loki pri Zidanem Mostu, Preboldu in 
Laškem. Povsod smo bili lepo sprejeti in v pogovorih izvedeli marsikaj novega, lepega in 
manj lepega… Kljub temu pa je v veliki večini primerov radost vsaj malo pregnala vsakdanje 
skrbi, bolečine in žalost ter pričarala na obraz nasmehe. Še posebej takrat, kadar nas je 
spremljal sam Božiček. 

 Veselje ob obisku Božička  Takšni obiski so vedno nekaj posebnega 
 v Domu starejših Hrastnik   

2.2. POMOČ PRI NABAVI IN IZPOSOJI ORTOPEDSKIH 
PRIPOMOČKOV 

DI Hrastnik ni opravilo večjih nabav ortopedskih pripomočkov v letu 2015. V preteklih letih 
smo s finančno pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS med drugim nabavili kar nekaj potrebnih 
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električnih negovalnih postelj, v letošnjem letu pa smo našim članom priskočili na pomoč 
tako,da smo: 
- pridobili dihalni prenosni aparat za našo članico v sodelovanju z Društvom pljučnih 

bolnikov, 
- nabavili pooperativni ortopedski pripomoček za našo članico, 
- dodelili in namestili električne negovalne postelje 5 težjim invalidom, 
- pridobili dva invalidska vozička na ročni pogon in 
- omogočili našim članom izposojo 4 kisikovih jeklenk. 

2.3. TEK IN HOJA ZA UPANJE 

Varstveno delovni center Zagorje (v nadaljevanju: VDC Zagorje) je pod okriljem slovenskega 
združenja za boj proti raku dojk Europa Donna že četrto leto zapored organiziral Tek in hojo 
za upanje. Teka in hoje, ki je potekal 1. oktobra v Europarku v Zagorju ob Savi, so se znova 
udeležile tudi članice našega društva. Poleg same promocije zdravja je dogodek namenjen 
tudi promociji enakih možnosti, socialnemu vključevanju, medgeneracijskemu druženju in 
solidarnosti. 
Po trasi, dolgi 1000 m, se je napotilo približno 1100 udeležencev vseh generacij iz več kot 40 
različnih organizacij: društev, podjetij, šol in vrtcev. Proga je namreč primerna tako za 
invalide, kot tudi za starejše in otroke. Namesto startnine so se zbirali prostovoljni prispevki 
za nakup zemljišča, na katerem bi VDC Zagorje zgradil bivalno kmetijo in omogočil 
uporabnikom, ki so vse življenje preživeli v kmečkem okolju, da tudi preostanek življenja 
preživijo na način, ki jim je blizu in domač. 
Namen in tudi način izvedbe humanitarnega teka si vsekakor zaslužita iskreno pohvalo, saj 
smo imeli udeleženci ob odhodu domov prijeten občutek, da smo naredili nekaj lepega zase in 
za vse, ki živijo v svojem svetu sanj in hrepenenj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tek in hojo za upanje že tradicionalno Prireditve se je udeležil tudi sam Perkmandeljc 
 popestrijo otroške risbice 

2.4. DRUŽENJE ČLANOV 

Praznovanje dneva žena, 7. marec 2015 
Tako kot vsako leto smo se tudi letos na DI Hrastnik odločili organizirati praznovanje dneva 
žena. Vabilu se je odzvalo kar 90 žensk, tako da smo se v Gostišče Čop v Podkum odpeljali z 
dvema avtobusoma. Po lepem sprejemu Marije in Lojzeta Čopa je sledil še pozdravni nagovor 
predsednika DI Hrastnik Rajka Žagarja. Za zabavo je poskrbel duo MusicShow Pizzicato. Cel 
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večer smo veselo plesali. Naše članice so pripravile tudi maškarado, nekaj pogumnih pa se je 
celo preizkusilo v karaokah. Skromno smo tudi obdarili vse udeleženke praznovanja. 
So se pa naše žene spomnile tudi na dva „mučenika“ v vlogi organizatorjev. Tako sta tudi 
edina moška na praznovanju - Rajko in Gusti - dobila svoji darilci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Člana dua Music Show Pizzicato sta bila  Dame so se kaj hitro zavrtele… 
 pripravljena zabavati naše dame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …in tudi zapele Na našem srečanju ob dnevu žena ne gre brez pustnih mask 
 
 

Piknik težjih invalidov, 22. avgust 2015 
Prijetno razpoloženi in veseli ob ponovnem srečanju smo se težje invalidne članice in člani DI 
Hrastnik, njihovi spremljevalci, poverjeniki in predstavniki vodstva društva odpeljali z 
avtobusom, kombijem in tudi z osebnimi vozili na zelen otoček v zaselku Zavrate nad 
Laškim. 
Na Zavratih smo posedli po lesenih klopeh sredi gozda, prisluhnili pozdravnim besedam 
predsednika društva, se spoznavali, pogovarjali ter se ob zvokih harmonike zabavali in po 
svojih močeh zavrteli. Potem pa smo s skupnimi močmi pričeli s pripravo piknika: rezali 
zelenjavo, kruh, pripravili meso, delili krožnike, kozarce, pecivo in zraven popevali znane 
viže. 
Po odlično pripravljenem kosilu se je nekaj bolj pogumnih odločilo za krajše skupinske 
sprehode, ostali pa so obujali spomine, izmenjavali izkušnje in se od srca nasmejali novim 
šalam. Vsak pri sebi je bil na svoj način hvaležen, da pripada društvu, ki tudi v vse težjih 
časih zna prisluhniti svojim članom in jim skuša na prijazen in spoštljiv način popestriti in 
lajšati vsakdan. 
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kosilu pa smo šli vsak po svoje: eni nabirat borovnice, drugi na sprehod ali na ogled stojnic, 
kdor je želel, je šel k maši, najbolj zagrizeni pa so se podali pa na vrh smučišča, seveda peš. 
Poleg tega nas je vse do 16. ure zabaval ansambel Napev, tako da je bilo poskrbljeno tudi za 
ples ob dobri glasbi. 
 

 Pestro dogajanje pod šotorom v Podkumu Postrežba v Hiši domačih okusov Pr' Čop je bila 1A 
 

Zabavno vzdušje pri športnih igrah na prvem srečanju invalidov KOO Zasavje-Posavje 

 

Janez Slokan (v sredini na desni sliki) je do mm natančno uganil dolžino salame velikanke 
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 Udeleženci DI Hrastnik na srečanju v Logarski dolini  Na srečanju so se predstavili tudi mladi glasbeniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udeleženci DI Hrastnik na srečanju na Kopah  Naša Gabrijela je kot najstarejša udeleženka 
  srečanja na Kopah prejela posebno darilce 
 
 

Ekskurziji 
Članice in člani DI Hrastnik se oktobra že tradicionalno odpravimo na ekskurzijo, leta 2015 
pa smo se pred tem podali še na spoznavanje Hrvaškega Zagorja in tako nadaljevali z 
mednarodnim sodelovanjem našega društva. 
Prejšnje leto, torej leta 2014, so nam članice in člani Kulturno umetniškega Društva 
Lepoglavski Pušlek uprizorili veseloigro Stari Grijeh. Skupaj s potomci znanih Dudeka in 
Regice nam je bilo lepo, zato smo se odločili vrniti obisk prijaznim Lepoglavcem. Na 
ekskurziji v Hrvaško Zagorje, ki smo jo izvedli 11. julija,  nas je spremljal in tudi vodil 
poznavalec območja ekskurzije Janko Zorčič, član Društva invalidov občine Brežice. Najprej 
smo se ustavili v Krapini – mestu, ki je v svetu znano po najdbah pračloveških ostankov na 
Hušjakovem bregu. V senci mogočnih dreves smo bili najprej deležni ogleda 15-minutnega 
filma, nato pa sta nas lokalna vodiča vodila v dveh skupinah skozi muzejski prostor. Po nekaj 
več kot uro trajajočem ogledu muzeja v Krapini smo zadovoljni nadaljevali pot po Zagorskih 
gričih do Lepoglave, kjer nas je pričakala lokalna vodička, ki nas je vodila po samem kraju in 
nas hkrati seznanjala z njegovo zgodovino. med drugim smo si ogledali tudi del najstrožjega 
hrvaškega zapora, ki se nahaja v samem centru Lepoglave. V zaporniški restavraciji smo bili 
deležni okusnega kosila, nato pa smo imeli na voljo dve uri prostega časa za ogled raznih 
stojnic. Med vsemi stojnicami smo se vsekakor najdlje zadrževali pri stojnici Kulturno 
umetniškega Društva Lepoglavski Pušlek, kajti še vedno imamo v lepem spominu njihovo 
lanskoletno gostovanje v Hrastniku. Pred vrnitvijo domov smo obiskali še Staro Dragecovo 
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hišo, kjer so nas za slovo od Hrvaškega Zagorja pogostili še s pečenimi zagorskimi štruklji, 
kavo, sokovi in kakšnim šilčkom žganja. 
Za cilj tradicionalne oktobrske ekskurzije smo določili Ptuj in z njim spoznavanje Štajerske. 
Prvo oktobrsko soboto, torej 3. oktobra, smo se tako najprej podali do Slovenskih Konjic, kjer 
smo si ogledali zeliščni vrt Majnika. Spoznali smo zasnovo vrta, poleg tega pa nam je vodička 
predstavila tudi nekatera izmed preko 160 različnih zelišč z vrta in nas seznanila z njihovo 
uporabo. Zanimiva je bila tudi predstavitev domače kuhinjske soli Majnika in različnih čajnih 
mešanic, za slovo pa smo se okrepčali še s skodelico domačega čaja. Pot smo nadaljevali do 
Ptuja, kjer smo si z zanimanjem ogledali še Ptujski grad in različne zbirke, razstavljene na 
gradu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hrastničani in Lepoglavci  Dobrote Hrvaškega Zagorja 

 Predstavitev Zeliščnega vrta Majnika Pozorno smo prisluhnili tudi kustosinji 
 v Slovenskih Konjicah na Ptujskem gradu 
 
 

Letovanje na Lastovu, 12.-19. september 2015 
Za letošnje letovanje smo izbrali otok Lastovo, ki je resnično naravni biser Jadrana. Po dolgi 
in naporni vožnji z avtobusom in trajektom smo se kar hitro adaptirali in 7-dnevno letovanje 
je minilo kot bi mignil. 
Eni so hodili po otoku in občudovali naravne lepote, drugi so se udeleževali športnih 
tekmovanj in se predajali soncu in morju, zvečer pa smo se družili skupaj ob družabnih igrah 
in se ob lepi dalmatinski muziki tudi zavrteli. 
Vodiča Relaxa Srečko Lovrenčič in Nevenka Švener sta nam priporočila ogled otoka z 
najvišjega vrha na otoku, kjer se razprostira prečudovit pogled na Lastovo in njegovih 46 
otočkov ter pogled na bližnja otoka Korčulo in Mljet. 
Skratka bilo je zelo lepo, občudovali smo naravne lepote ter uživali v soncu in morju. 
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 Lastovo, prihajamo!  Letovalci DI Hrastnik 2015 

 To pa so morski užitki ☺  Na Lastovu smo se zabavali tudi z družabnimi igrami 
 
 

Srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov, 5. december 2015 
Članice in člani DI Hrastnik smo se že tradicionalno zbrali prvo soboto v decembru z 
namenom, da skupaj obeležimo mednarodni dan invalidov. V Športni dvorani na Logu se nas 
je zbralo preko 170. 
Najprej je vse zbrane pozdravil in nagovoril predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, njegovemu 
govoru pa so sledili še pozdravi župana občine Hrastnik Mirana Jeriča, poslanke v Državnem 
zboru republike Slovenije Vojke Šergan in nekaterih ostalih vabljenih gostov, predsednika 
Društva upokojencev Hrastnik Franja Krsnika in predsednika Društva upokojencev Dol pri 
Hrastniku Ivana Činžarja. Uvodnim nagovorom in pozdravom je sledil kulturni program v 
izvedbi Ženskega pevskega zbora KUD Svoboda Dol pri Hrastniku z zborovodkinjo Simono 
Weber Goljuf. Preden smo se začeli vrteti ob zvokih glasbe naših starih znancev dua 
MusicShow Pizzicato, nas je pozdravila še Nevenka Švener - predstavnica Relaxa, ki nam je 
predstavila tudi predvideno skupno letovanje v naslednjem letu. 
Med plesom smo si vzeli čas za večerjo, ki nam jo je pripravilo in postreglo osebje Hiše 
domačih okusov pr' Čop. Večerja je bila resnično okusna, kar smo potrdili tudi samemu 
kuharskemu mojstru Lojzetu Čopu, ki nas je obiskal in z nami izmenjal nekaj besed. Po 
večerji pa znova na plesišče in zabava se je nadaljevala. Krajše odmore med plesom smo si 
popestrili z nagradnimi družabnimi igrami. 
Naše srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov je tako kar prehitro minilo, saj smo veselo 
plesali, se igrali, pomenkovali, tudi kakšno zapeli in se lepo imeli. Lepo, da si še znamo vzeti 
čas zase in dostojno proslaviti naš mednarodni dan. 
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 Številni slavljenci mednarodnega dne invalidov V kulturnem programu so nam zapele pevke 
  ŽPZ KUD Svoboda Dol pri Hrastniku 

 Kaj hitro smo se zavrteli ob ritmih  Večer so še dodatno popestrile zabavne igre 
 dua MusicShow Pizzicato 

2.5. VOŠČILA, SOŽALJA 

Članicam in članom  DI Hrastnik, starejšim od 65 let, vsako leto napišemo in pošljemo 
rojstnodnevna voščila. Voščilnice izdelajo članice sekcije ročnih del DI Hrastnik, imenovane 
Sončnice. 
Svojcem umrlih članov izražamo pisna sožalja. 
Leta 2015 smo poslali 298 pisnih voščilnic in 24 pisnih sožalij. 

 Unikatne voščilnice Sončnic za naše starejše člane Pisna sožalja 
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3. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA 

Zagotavljanje zagovorništva obsega pomoč članom društva preko različnih oblik svetovanja 
in razgovorov s področja zakonodaje. Članom društva nudimo pomoč pri manjših sporih med 
delodajalci in invalidi ter njihovimi pravicami, ki izhajajo iz zakonodaje (delovna razmerja, 
pravice iz zdravstvenega zavarovanja…). Invalide, ki potrebujejo pomoč, opogumljamo, jim 
krepimo samozavest ter nudimo podporo in pomoč. 
Laična pomoč je usmerjena predvsem v skupno iskanje možnih rešitev (delo s posameznikom, 
individualno svetovanje, nudenje potrebne podpore). V sklopu zagotavljanja zagovorništva 
smo tako v letu 2015: 
- večjemu številu članov nudili oporo in aktivno sodelovali v razreševanju težav pri 

pridobitvi invalidskih in ortopedskih pripomočkov, 
- večjemu številu članov nudili pomoč pri pisanju pritožb na odločitve državnih organov, 
- s priporočili pomagali našim članom pri zamenjavi stanovanj za invalidom primerna 

stanovanja, 
- pri pristojnih službah (Občina, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje…) iskali 

nasvete za prizadete člane društva, 
- v imenu članov vlagali vloge za oprostitev plačila RTV prispevkov in znižanje prispevka 

za uporabo interneta ter 
- pomagali pri urejanju statusa invalida (vloge za priznanje telesne okvare). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pestrost uradnih ur DI Hrastnik 
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4. INFORMATIVNA DEJAVNO

Informativna dejavnost obsega o
dejavnostih društva. Invalide in njihove družine obveš
in jo seznanjamo z dejavnostjo društva invalidov 
invalide in njihove družinske č
in dostopna vsem članom društva.
Za obveščanje širše javnosti ter hkrati tudi splošno obveš
aktivnostih društva je pristojen p
članic in članov društva o konkretnih aktivnostih pa so seveda še vedno zadolženi posamezni 
poverjeniki. Zadnja leta nam je prišlo že kar v navado, da DI Hrastnik redno in ažurno 
obvešča o svojih aktivnostih preko razli
- Radio Aktual Kum (tedenska oddaja Srebrni val),
- zasavski časopis Zasavski tednik,
- hrastniški časopis Hrastov list,
- spletna stran DI Hrastnik (www.invalidi
- spletna stran Zveze delovnih inv
- spletna stran Občine Hrastnik (
- omarice, namenjene obvešč

invalide pri Občini Hrastnik stojijo v Hrastniku, na Dolu pri Hrastniku
Leta 2015 smo začeli še dodatno poro
spletnih straneh: 
- Zasavske onlajn novice (www.zon.si
- spletni časopis Zasavc (www.zasavc.net
ki ažurno obveščata o različnih dogodkih v Zasavju.
Paleta ažurnega obveščanja o aktivnostih DI Hrastnik je resni
društvo in njegove dejavnosti vsako
prejmejo v začetku leta, ter v letnem biltenu DI Hrastnik.
Hrastniški invalidi postajamo z rednim obveš
prepoznavni tako v naši občini kot tudi v širš
spoznanja in izkušnje kot tudi naše potrebe in težave. Verjamemo, da nas je s pomo
aktivnega obveščanja javnosti o naših dejavnostih, sposobnostih in dosežkih tudi lažje sprejeti 
in razumeti. 
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INFORMATIVNA DEJAVNOST 

Informativna dejavnost obsega obveščanje in osveščanje članstva ter širše javnosti o 
Invalide in njihove družine obveščamo in osveščamo, osveš

in jo seznanjamo z dejavnostjo društva invalidov - vse to s ciljem dostopnosti do informacij za 
e člane. Informativna dejavnost našega društva je zelo razširjena 

lanom društva. 
anje širše javnosti ter hkrati tudi splošno obveščanje članov DI Hrastnik o 

tivnostih društva je pristojen predstavnik za stike z javnostjo, za podrobnejše informiranje 
lanov društva o konkretnih aktivnostih pa so seveda še vedno zadolženi posamezni 

poverjeniki. Zadnja leta nam je prišlo že kar v navado, da DI Hrastnik redno in ažurno 
a o svojih aktivnostih preko različnih virov obveščanja: 

(tedenska oddaja Srebrni val), 
asopis Zasavski tednik, 

asopis Hrastov list, 
www.invalidi-hrastnik.si), 

spletna stran Zveze delovnih invalidov Slovenije (www.zdis.si), 
ine Hrastnik (www.hrastnik.si) ter 

omarice, namenjene obveščanju o aktivnosti invalidskih organizacij, ki na pobudo Sveta za 
ini Hrastnik stojijo v Hrastniku, na Dolu pri Hrastniku in v Podkraju

še dodatno poročati o svojih aktivnostih tudi na novejših 

www.zon.si) in 
www.zasavc.net), 
čnih dogodkih v Zasavju. 

anja o aktivnostih DI Hrastnik je resnično pestra, poleg tega pa naše 
društvo in njegove dejavnosti vsako leto predstavimo tudi na koledarčkih društva, ki jih 

v letnem biltenu DI Hrastnik. 
Hrastniški invalidi postajamo z rednim obveščanjem javnosti o naših aktivnostih vedno bolj 

čini kot tudi v širšem okolju. S tem pa se širijo tako naše zgodbe, 
spoznanja in izkušnje kot tudi naše potrebe in težave. Verjamemo, da nas je s pomo

anja javnosti o naših dejavnostih, sposobnostih in dosežkih tudi lažje sprejeti 

in raznovrstna informativna dejavnost DI Hrastnik 

Bilten 2015 

 

lanstva ter širše javnosti o 
amo, osveščamo javnost 

vse to s ciljem dostopnosti do informacij za 
Informativna dejavnost našega društva je zelo razširjena 

članov DI Hrastnik o 
drobnejše informiranje 

lanov društva o konkretnih aktivnostih pa so seveda še vedno zadolženi posamezni 
poverjeniki. Zadnja leta nam je prišlo že kar v navado, da DI Hrastnik redno in ažurno 

anju o aktivnosti invalidskih organizacij, ki na pobudo Sveta za 
in v Podkraju. 

o svojih aktivnostih tudi na novejših regionalnih 

no pestra, poleg tega pa naše 
kih društva, ki jih člani 

anjem javnosti o naših aktivnostih vedno bolj 
em okolju. S tem pa se širijo tako naše zgodbe, 

spoznanja in izkušnje kot tudi naše potrebe in težave. Verjamemo, da nas je s pomočjo 
anja javnosti o naših dejavnostih, sposobnostih in dosežkih tudi lažje sprejeti 
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5. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Namen usposabljanja za aktivno življenje in delo je pridobivanje dodatnih in novih znanj za 
invalide skozi različne metode dela, kot so predavanja, tematske delavnice in fokusne 
skupine. Preko usposabljanj pridobivamo invalidi nova znanja in veščine za sprejemanje svoje 
invalidnosti, lažje integriranje v družbo in premagovaje težav, s katerimi se srečujemo zaradi 
naše invalidnosti. 
DI Hrastnik je leta 2015 v sklopu usposabljanja invalidov za aktivno življenje in delo med 
drugim tudi priskočilo na pomoč svojim članom pri iskanju zaposlitve in pisanju vlog ter jim 
svetovalo in nudilo pomoč pri uvajanju in pridobivanju osnovnega računalniškega znanja. Za 
lažje izvajanje tovrstne pomoči smo se povezovali s Centrom za socialno delo Hrastnik, z 
Občino Hrastnik in Uradom za delo Hrastnik. 

5.1. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Usposabljanja ZDIS za aktivno življenje in delo so namenjena usposabljanju aktivnih 
delovnih invalidov - zaposlenih invalidov in invalidov, ki iščejo zaposlitev preko Zavoda za 
zaposlovanje. 
Članici DI Hrastnik sta se udeležili tovrstnega usposabljanja 10. in 11. aprila 2015 v Termah 
Topolšica. Tako kot ostali udeleženci sta se prvi dan usposabljanja udeležili predavanja 
Invalidi in zakonodaja – oblike dela za invalide, popoldne pa sta sodelovali v eni izmed štirih 
tematskih delavnic. Naslednji dan je sledilo še predavanje Ali invalidi in bolni ljudje lahko 
hodijo v gore? Poleg omenjenih predavanj in delavnic so imeli udeleženci usposabljanja na 
voljo tudi brezplačno pravno pomoč, kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo in 
neomejen vstop v svet savn in fitnesa. Na takšnih dvodnevnih usposabljanjih žal ni na voljo 
dovolj časa za koriščenje vseh ponujenih aktivnosti, res pa je, da se prav vsakdo lahko nauči 
kaj novega iz predavanj in zanimivih delavnic. 
Gradivo z vseh predavanj in delavnic, ki sta se jih udeležili članici DI Hrastnik v sklopu 
usposabljanja ZDIS za aktivno življenje in delo, je zainteresiranim na voljo na sedežu društva 
v času uradnih ur. 

5.2. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO SODELOVANJE IN 
NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV 

Usposabljanja ZDIS za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov so namenjena 
usposabljanju aktivnih prostovoljcev na društvih, ki pogosto svetujejo in pomagajo invalidom 
v stiski. 
Članice in člani DI Hrastnik so se udeležili treh tovrstnih usposabljanj. Na prvem 
usposabljanju, ki je potekalo 6. in 7. marca v Termah Olimia, so udeleženci najprej prisluhnili 
predavanju Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI, predavanju pa je sledila še 
okrogla miza z naslovom Usklajevanje poklicnega in osebnega življenja invalidov. Po kosilu 
so udeleženci sodelovali v petih različnih tematskih delavnicah. Naslednji dan je sledilo še 
predavanje Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. 
Na usposabljanju 8. in 9. maja v Moravskih Toplicah so udeleženci pri dan usposabljanja 
najprej prisluhnili predavanju Kako psihične težave delovnih invalidov vplivajo na telesne 
težave delovnih invalidov, popoldan pa sodelovali v petih različnih tematskih delavnicah. 
Drugi dan usposabljanja so se udeleženci usposabljanja posvetili še predavanju Pravice 
invalidov v slovenski zakonodaji. 



Društvo invalidov Hrastnik Bilten 2015 

 

 
20 

 

V sklopu usposabljanja 27. in 28. novembra v Termah Čatež je ZDIS za aktivne prostovoljce 
na društvih, ki pogosto svetujejo in pomagajo invalidom v stiski, najprej pripravila predavanje 
Preživetje prostega časa invalidov, izboljšanje zmogljivosti za preprečevanje različnih težav. 
Po kosilu so se udeleženci usposabljanja porazdelili v pet različnih tematskih delavnic. 
Naslednji dan so vsi skupaj prisluhnili predavanju Človekove potrebe in zdravje 
(zadovoljevanje potreb). Zadnje usposabljanje ZDIS za aktivno sodelovanje in neodvisno 
življenje invalidov v letu 2015 je popestril tudi praznični bazar ZDIS, na katerem so bili 
razstavljeni izdelki spretnih rok članic in članov sekcij ročnih del društev invalidov. 
Gradiva z vseh predavanj in delavnic, ki so se jih udeležili člani in članice DI Hrastnik v 
sklopu usposabljanj ZDIS za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, so 
zainteresiranim na voljo na sedežu društva v času uradnih ur. 

5.3. USTVARJALNE DELAVNICE ZDIS 

Tedenske ustvarjalne delavnice ZDIS, ki  vključujejo elemente socialnega dela, rehabilitacije, 
izobraževanja in usposabljanja, kjer so invalidi aktivni udeleženci, so kot posebni socialni 
program namenjene socialnemu vključevanju invalidov. Članice DI Hrastnik, ki so aktivne 
tudi v društveni sekciji ročnih del, so se udeležile naslednjih ustvarjalnih delavnic: 
- Spoznavanje in uporaba zdravilnih zelišč (Izola, 5.-12. marec 2015), 
- Šivanje s svetlečimi nitkami (Radenci, 19.-26. marec 2015) in 
- Makrame (Radenci, 15.-22. oktober 2015). 
Vse udeleženke so pokazale izredno zanimanje za delo. Marsikaj so se naučile ter sodelovale 
pri izdelovanju tako osnovnih kot tudi zahtevnejših izdelkov. Vsa znanja, ki so jih udeleženke 
ustvarjalnih delavnic na novo pridobile, so posredovale med ostale članice sekcije ročnih del, 
imenovane Sončnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na ustvarjalnih delavnicah ZDIS se tkejo tudi prijateljske vezi Voščilnice, ki jih krasijo svetleče nitke 

5.4. PREDAVANJA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

DI Hrastnik je leta 2015 organiziralo dve tematski predavanji, namenjeni osveščanju 
invalidov in širše javnosti o pomenu preprečevanja zdravstvenih težav ter o možnih naravnih 
načinih lajšanja le-teh.  
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Srčno žilne bolezni – kako jih preprečujemo, 22. maj 2015 
O prepoznavanju in preprečevanju nastanka srčno žilnih bolezni je 22. maja povsem polni 
dvorani Mrežnega podjetniškega inkubatorja Regionalnega centra za razvoj – RR center 
Hrastnik predaval doktor medicine Ladislav Golouh. Predavatelj nam je predstavil pravi 
pristop za preprečevanje srčno žilnih bolezni oz. za lajšanje že obstoječe bolezni. Splošno 
razširjenim srčno žilnim boleznim v sodobni družbi se najbolj učinkovito zoperstavimo s 
pravilno prehrano, z zdravim življenjskim slogom in zmanjševanjem stresa. Po skorajda dveh 
urah zanimivega in poučnega predavanja o zdravem prehranjevanju in aktivnem življenjskem 
slogu, smo slušatelji spoznali, kaj vse lahko sami storimo za naše boljše počutje in 
zmanjševanje ogroženosti zaradi srčno žilnih bolezni. 

 Polna velika dvorana RCR Zasavje - RR Hrastnik  Predaval je Ladislav Golouh, dr.med, spec.druž.med. 
 

Zdravilne rastline, 9. oktober 2015 
Na predavanju 9. oktobra smo se posvetili zdravilnim rastlinam, ki sta nam jih nekoliko 
pobliže predstavili Nuška in Cvetka - članici Društva za zdravilne rastline Zasavje. Slušatelji, 
ki smo do zadnjega kotička napolnili društveno sejno dvorano, smo se najprej seznanili s 
postopkom nabiranja, sušenja in uživanja različnih zdravilnih rastlin. Med drugim smo 
spoznali tudi zdravilne rastline, ki jih lahko uživamo vsakodnevno kot hrano, in tiste, ki jih 
lahko uživamo le v zmernih količinah kot zdravilo. Seznanili smo se tudi s pripravo različnih 
vrst čajev. Predavateljici Nuška in Cvetka sta poskrbeli tudi za to, da nismo ostali samo pri 
teoriji, temveč sta nekaj izmed bogate palete mešanic zdravilnih rastlin prinesli tudi s seboj in 
nam pripravili okusen čaj, imenovan Zasavček, pripravljen iz listov rastlin, ki rastejo v našem 
okolju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Članici Društva za zdravilne rastline Zasavje Degustacija domačega zeliščnega čaja 
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6. OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI 
PROGRAMI 

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

6.1. OHRANJEVANJE ZDRAVJA V OBJEKTIH ZDIS 

Ohranjevanje zdravja se izvaja v objektih, ki jih ima ZDIS v Termah Čatež, v Izoli (Simonov 
zaliv), na Ptuju, v Rogaški Slatini (Vila Golf), Radencih (Dom zdravja Radenci) in Fiesi. 
Članice in člani DI Hrastnik smo leta 2015 koristili za tedensko ohranjevanje zdravja 
naslednje objekte ZDIS: 
- objekti v Izoli (8 terminov), 
- objekti v Termah Čatež (9 terminov), 
- objekti v Termah Ptuj (1 termin), 
- objekti v Rogaški Slatini (1 termin) in 
- objekti v Radencih (1 termin). 
Poleg ohranjevanja telesnega zdravja invalidov prispeva 7-dnevno ohranjevanje zdravja v 
objektih ZDIS tudi k psihičnemu uravnovešenju znotraj članov družine invalida, saj se 
program v večini primerov izvaja kot družinska terapija. Aktivnosti v zdraviliških bazenih in 
na morju ter druženje deluje na uporabnike preventivno in terapevtsko. 

6.2. REHABILITACIJSKI PROGRAM ZDIS 

Rehabilitacijski program v Termah Dobrna je namenjen posebni ciljni skupini: onkološke 
bolnice (ginekološka obolenja, prsi). Od 4. do 14. maja sta se rehabilitacijskega programa 
udeležili dve članici DI Hrastnik, ki sta predložili dokazilo o svoji bolezni (fotokopija 
zdravniškega izvida). V Termah Dobrna je onkološkim bolnicam omogočen zdravniški 
pregled, plavanje v bazenu ter izvedba dogovorjenih terapij. 

6.3. PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJA ZDIS 

Tovrstnega posebnega socialnega programa ZDIS se lahko udeležijo le zaposleni in 
brezposelni delovni invalidi II. in III. kategorije, zaposleni in brezposelni člani s priznano TO 
ter zaposleni in brezposelni člani s statusom invalida po ZZRZI. 
V letošnjem programu Psihosocialne rehabilitacije v organizaciji ZDIS v Termah Zreče so od 
7. do 14. novembra sodelovale tudi štiri članice našega društva. Program je bil zanimiv in 
učinkovit. Udeleženci psihosocialne rehabilitacije so vsak dan pričeli ob 7.10 uri z jutranjo 
telovadbo. Nato so sledili pohodi, predavanja, nordijska hoja in ogled mesta Zreče. Po 
organiziranih aktivnostih so imeli čas za bazen ali savno in dneve zaključevali z večerjo. 
Enega izmed večerov so si popestrili tudi s tombolo, kdor pa je imel konec tedna še kaj moči, 
je zaključil rehabilitacijo s plesom v kavarni. 
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 Udeleženci psihosocialne rehabilitacije v Zrečah 

6.4. 3-DNEVNO KOPANJE TEŽJIH INVALIDOV 

V sredo, 22. aprila, smo končali z za marsikoga enim najprijetnejših vsakoletnih druženj – 
tridnevnim kopanjem naših težjih invalidov v Zdravilišču Laško. Naša skupina je letos štela 
42 težjih invalidov in spremljevalcev. 
Porazdelili smo se v dva kombija in avtobus ter se vsako jutro ob 9.30 zbrali pred vhodom v 
zdravilišče. Po izrečenih dobrodošlicah in prijateljskem kramljanju smo se odpravili v bazene, 
ki so nas s svojo blagodejno mehkobo objeli in se trudili odvzeti vsaj del bolečin iz bolnih in 
utrujenih delov teles. Za zdravljenje duše pa smo poskrbeli s kramljanjem in smehom, ki 
imata dokazano zdravilne učinke. Prijetno utrujene so nas po končanem kopanju  v 
restavraciji zdravilišča pričakali prijazni in vrhunski mojstri kuhinje in strežbe ter nas 
razvajali z okusnim kosilom in naravnost božanskimi sladicami. 
Vsak skupaj preživet dan nam je mineval hitreje, prehitro. Skupaj smo preživeli tri 
nepozabne, razigrane in nasmejane dni. 

 Pripravljeni na vodno razgibavanje Uživanje v termalni vodi Zdravilišča Laško 
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 Gasilska za spomin 

6.5. MESEČNA ORGANIZIRANA KOPANJA 

Zelo priljubljena oblika ohranjanja zdravja članic in članov DI Hrastnik so mesečna 
organizirana kopanja, ki smo jih izvedli vsak prvi četrtek v mesecih od aprila do septembra: 
- 3. april: Terme Banovci, 
- 8. maj: Vodno mesto Atlantis v Ljubljani, 
- 5. junij: Šmarješke toplice, 
- 3. julij: Strunjan, 
- 7. avgust: Izola in 
- 4. september: Terme Paradiso v Dobovi. 
Za organizirano ohranjanje zdravja smo tako skrbeli v termalnih zdraviliščih, v najbolj vročih 
poletnih mesecih – juliju in avgustu – pa tudi na slovenski Obali. Organizirana kopanja so nas 
prijetno sprostila ter nam vsaj malce odgnala skrbi in težave, ki jih prinaša vsakdanje 
življenje. 

 Vodni pozdrav iz… Ljubljane Strunjan je zakon! 
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Rekreacija in šport obsegata o
vključevanja invalidov po interesnih športnih dejavnostih, doseganje boljše telesne kondicije 
in ohranitev zdravja skozi različ
DI Hrastnik organizira: 
- mesečne pohode v naravo v okolici Hrastni
- tedensko strokovno vodeno terapevtsko telovadbo,
- plavanje z vodeno telovadbo v vodi, ki jo vodi terapevt in
- tedenske treninge v balinanj

7.1. PLANINSKI POHODI

Planinski pohodi, ki jih organizira vodja dru
namenjeni vsem ljubiteljem naših planin, 
mesecih od aprila do septembra
podali v hribe, smo se na pohod
 

Aprilski planinski pohod, 29
Za prvi pohod v letu 2015 so si planinci DI Hrastnik zamislili vnovi
obronkov Hrastnika. Glede na to, da so v lanskem letu že dvakrat spoznavali razli
naše občine, so se odločili, da se tokrat podajo še 
Marka ter nato čez Ojstro na Plesko in Prapretno. Pohodniki, tokrat se jih je na tradicionalnem 
izhodišču - hrastniški tržnici zbralo devet, so najprej ob
cesto po dolini Bobna. Niti asfalt, niti strmina do cerkve sv. Marka jih nista preve
bivši gostilni Božič se jim je nato razkril 
Katarini. 
Po uri in pol hoje smo si priv
poti se je najprej na desni strani prikazalo Trbovlje s Sv. Planino v ozadju. Naši planinci so 
kaj hitro prispeli na makadamsko cesto Hrastnik
urejeno okolico, zlasti nad ribnikom in klopmi okoli njega. Pohod so nadaljevali do Pleskega 
in Prapretnega, kjer je sledila še zaslužena kava v Kokos baru.
Kljub temu, da sprva pohod ni bil videti zanimiv, so se na koncu vsi strinjali, da je bilo 
lepo in prijetno. 

 Po soteski Bobna
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 REKREACIJA IN ŠPORT 

Rekreacija in šport obsegata organizirano rekreacijo za skupine invalidov, možnost 
evanja invalidov po interesnih športnih dejavnostih, doseganje boljše telesne kondicije 

in ohranitev zdravja skozi različne športno – rekreativne panoge. 

ne pohode v naravo v okolici Hrastnika in po Sloveniji, 
tedensko strokovno vodeno terapevtsko telovadbo, 

dbo v vodi, ki jo vodi terapevt in 
balinanju, kegljanju, pikadu, šahu, ribolovu. 

LANINSKI POHODI 

ki jih organizira vodja društvene Planinske sekcije Antonija Zupan
namenjeni vsem ljubiteljem naših planin, so bili na našem urniku vsako zadnjo sredo 
mesecih od aprila do septembra. Glede na to, da se junija zaradi visokih temperatur nismo 
podali v hribe, smo se na pohod odpravili še v začetku oktobra. 

Aprilski planinski pohod, 29. april 2015 
Za prvi pohod v letu 2015 so si planinci DI Hrastnik zamislili vnovi
obronkov Hrastnika. Glede na to, da so v lanskem letu že dvakrat spoznavali razli

ili, da se tokrat podajo še po dolini Bobna, čez Ostenk, do cerkvice sv. 
ez Ojstro na Plesko in Prapretno. Pohodniki, tokrat se jih je na tradicionalnem 

hrastniški tržnici zbralo devet, so najprej občudovali lepo speljano in razširjeno 
cesto po dolini Bobna. Niti asfalt, niti strmina do cerkve sv. Marka jih nista preve

 se jim je nato razkril čudovit pogled proti kalski planini, Mrzlici in 

Po uri in pol hoje smo si privoščili kratek odmor in malico v naselju Ojstro. V nadaljevanju 
poti se je najprej na desni strani prikazalo Trbovlje s Sv. Planino v ozadju. Naši planinci so 
kaj hitro prispeli na makadamsko cesto Hrastnik-Trbovlje in bili precej presene

olico, zlasti nad ribnikom in klopmi okoli njega. Pohod so nadaljevali do Pleskega 
in Prapretnega, kjer je sledila še zaslužena kava v Kokos baru. 
Kljub temu, da sprva pohod ni bil videti zanimiv, so se na koncu vsi strinjali, da je bilo 

Po soteski Bobna Pri cerkvici Sv Marka

Bilten 2015 

 

za skupine invalidov, možnost 
evanja invalidov po interesnih športnih dejavnostih, doseganje boljše telesne kondicije 

štvene Planinske sekcije Antonija Zupančič in so 
so bili na našem urniku vsako zadnjo sredo v 

Glede na to, da se junija zaradi visokih temperatur nismo 

Za prvi pohod v letu 2015 so si planinci DI Hrastnik zamislili vnovično raziskovanje 
obronkov Hrastnika. Glede na to, da so v lanskem letu že dvakrat spoznavali različne dele 

ez Ostenk, do cerkvice sv. 
ez Ojstro na Plesko in Prapretno. Pohodniki, tokrat se jih je na tradicionalnem 

po speljano in razširjeno 
cesto po dolini Bobna. Niti asfalt, niti strmina do cerkve sv. Marka jih nista preveč motila. Pri 

udovit pogled proti kalski planini, Mrzlici in 

ili kratek odmor in malico v naselju Ojstro. V nadaljevanju 
poti se je najprej na desni strani prikazalo Trbovlje s Sv. Planino v ozadju. Naši planinci so 

Trbovlje in bili precej presenečeni nad 
olico, zlasti nad ribnikom in klopmi okoli njega. Pohod so nadaljevali do Pleskega 

Kljub temu, da sprva pohod ni bil videti zanimiv, so se na koncu vsi strinjali, da je bilo zelo 

Pri cerkvici Sv Marka v Čečah 



Društvo invalidov Hrastnik 

 

 

Majski
Maja se je 20 pohodnikov planinske sekcije Društv
Velenja do smučarskega kraja Kope.
Na Kopah jih takoj pričakal pre
in se  namenili proti Ribniški ko
brstenjem, cvetenjem in zelenjem
na gorsko verigo Karavank, od Raduhe
Ojstrica ter najvišji vrh Kamniško
Počasi, a zanesljivo, so vsi prišli do prekrasnega jezera in 
prijetno se je bilo pogreti s čajem
Sledila je pot nazaj do Kop in nova priložnost za ob
Planinski pohodi, ki so pomembni tudi zaradi našega druženja, namre
pohodniki pravi občutek pripad

 Na poti proti vrhu
 
 

Julijski
Na ne preveč s soncem obsijan julijski dan so se 
invalidov Hrastnik odpravili z avtobusom na pot proti Vrši
po avtocesti do Jesenic, kjer jih je že pri
odpravili na pohod v Tamar. 
Med potjo so si ogledali veliko gradbiš
hoje ugledali Dom v Tamarju. Tam so se malo odpo
avtobusa. Po vrnitvi na avtobus so najprej preoblekli mokra obla
naprej proti Vršiču. Na poti so se ustavili in si ogledali Rusko kapelico. Bližje so bili vrhu, 
več megle je bilo. Tudi dež je vse bolj padal, zato so kar iz avtobusa videli obrise ko
Vršiču oz. smeri za pohod do Erjav
Ustavili pa so se v Koči na Gozdu, kjer so se malo okrep
Kot nalašč je dež padal samo tam, kjer so si želeli ogledati lepote naših Julijskih
domov pa vse suho. Dogovorili so se, da pohod v ta del Slovenije ponovijo v lepem vremenu.
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Majski planinski pohod, 27. maj 2015 
planinske sekcije Društva invalidov Hrastnik podalo preko Celja in  

arskega kraja Kope. 
prečudovit pogled, naši planinci pa so kaj hitro vzeli pot pod noge 

Ribniški koči. Že na začetku poti se je narava razkazovala z bujnim 
brstenjem, cvetenjem in zelenjem. Med vzpenjanjem po planini se je odprl prekrasen pogled 

o verigo Karavank, od Raduhe do Uršlje gore in Pece. V ozadju se je bohotila 
amniško-Savinjskih Alp Grintavec. 

prišli do prekrasnega jezera in končnega cilja: Ribniške ko
čajem in po želji tudi okrepiti z enolončnico. 

Sledila je pot nazaj do Kop in nova priložnost za občudovanje narave in živahen klepet. 
Planinski pohodi, ki so pomembni tudi zaradi našega druženja, namreč

pripadnosti, bližine in sproščenosti. 

Na poti proti vrhu Da, osvojili smo tudi Ribniško ko

Julijski planinski pohod, 29. julij 2015 
 s soncem obsijan julijski dan so se članice in člani Planinske sekcije Društva 

invalidov Hrastnik odpravili z avtobusom na pot proti Vršiču. Pot je vodila
po avtocesti do Jesenic, kjer jih je že pričakalo deževje. Kljub temu so se primerno opremljeni 

Med potjo so si ogledali veliko gradbišče ob naši novi velikanki v Planici in po približno uri 
hoje ugledali Dom v Tamarju. Tam so se malo odpočili, si nabrali moč

na avtobus so najprej preoblekli mokra oblačila, nato pa se odpeljali 
u. Na poti so se ustavili in si ogledali Rusko kapelico. Bližje so bili vrhu, 

 megle je bilo. Tudi dež je vse bolj padal, zato so kar iz avtobusa videli obrise ko
u oz. smeri za pohod do Erjavčeve koče, Tičarjevega doma in Poštarskega doma. 

i na Gozdu, kjer so se malo okrepčali z domačimi specialitetami.
 je dež padal samo tam, kjer so si želeli ogledati lepote naših Julijskih

domov pa vse suho. Dogovorili so se, da pohod v ta del Slovenije ponovijo v lepem vremenu.
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, naši planinci pa so kaj hitro vzeli pot pod noge 
razkazovala z bujnim 

odprl prekrasen pogled 
Pece. V ozadju se je bohotila 

Ribniške koče. Prav 

udovanje narave in živahen klepet. 
Planinski pohodi, ki so pomembni tudi zaradi našega druženja, namreč povzročijo med 

Da, osvojili smo tudi Ribniško kočo na Kopah ☺ 

lani Planinske sekcije Društva 
vodila mimo Ljubljane in 

so se primerno opremljeni 

e ob naši novi velikanki v Planici in po približno uri 
ili, si nabrali moči in se vrnili do 

ila, nato pa se odpeljali 
u. Na poti so se ustavili in si ogledali Rusko kapelico. Bližje so bili vrhu, 

 megle je bilo. Tudi dež je vse bolj padal, zato so kar iz avtobusa videli obrise koč na 
arjevega doma in Poštarskega doma. 

imi specialitetami. 
 je dež padal samo tam, kjer so si želeli ogledati lepote naših Julijskih  Alp. Na poti 

domov pa vse suho. Dogovorili so se, da pohod v ta del Slovenije ponovijo v lepem vremenu. 
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 Gremo na Gorenjsko
 

Avgustovski
Zadnjo sredo v avgustu so se 
8. uri so se zbrali na tržnici v Hrastniku
in nato kar hitro prispeli do Šmartnega
nekateri hitreje, drugi malo poč
Vsi so uspešno osvojili vrh, se p
čudovitih, prelepih razgledih. 
požirkov „kačje sline” je prijelo.
planinskih postojank, ki bi jih še 
Izlet na Šmarno goro je ostal v zelo lepem spominu.
sekcije, za vso potrebno organizacijo in vodenje ter vsem 20 udeležencem
prijetno druženje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembrski
Zadnji septembrski dan se je na tržnici v Hrastniku zbralo 21 pohodnikov 
osvojijo Bohor. Po njih je prišla prijetna voznica avtobusa Katarina in jih popeljala proti 
Posavju, skozi Brestanico do Senovega. Ve
nekateri pa so se odpeljali še malo dalje proti vrhu in
Bohorja. 
Vreme je bilo naklonjeno. Sonce se res ni hotelo prikazati, tako da je bilo kar hladno, vendar 
prav primerno za dve urno pot. Vseskozi vzpenjajo
rahlo utrujene do koče na Bohorju na višini 898 m. V prijetnem gostiš
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Gremo na Gorenjsko Tudi dež nam ne pride do živega

Avgustovski planinski pohod, 26. avgust 2015 
so se članice in člani Planinske sekcije odpravili na Šmarno goro. O

zbrali na tržnici v Hrastniku, se med potjo ustavili v Senožetih
do Šmartnega. Od tam pa lepo pot pod noge in v razpotegnjeni vrsti 

nekateri hitreje, drugi malo počasneje, proti vrhu Šmarne gore. 
Vsi so uspešno osvojili vrh, se posedli na zunanje klopi, si vzeli čas za malico

 Gostitelji so jih postregli z dobrim čajem ali kavo
je prijelo. Med prijetnim klepetom so si izmenjali kar 

jih še radi obiskali. 
ostal v zelo lepem spominu. Najlepša hvala Zvonki

o organizacijo in vodenje ter vsem 20 udeležencem

Pozdrav z vrha Šmarne gore 

Septembrski planinski pohod, 30. september 2015 
Zadnji septembrski dan se je na tržnici v Hrastniku zbralo 21 pohodnikov -
osvojijo Bohor. Po njih je prišla prijetna voznica avtobusa Katarina in jih popeljala proti 
Posavju, skozi Brestanico do Senovega. Večina pohodnikov je tam avtobus tudi zapustila, 
nekateri pa so se odpeljali še malo dalje proti vrhu in potem od tam nadaljevalo pot do vrha 

Vreme je bilo naklonjeno. Sonce se res ni hotelo prikazati, tako da je bilo kar hladno, vendar 
prav primerno za dve urno pot. Vseskozi vzpenjajoča, a zanimiva pot je pohodnike pripeljala 

na Bohorju na višini 898 m. V prijetnem gostišču so se okrep
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Tudi dež nam ne pride do živega 

dpravili na Šmarno goro. Ob 
ustavili v Senožetih na jutranji kavici, 

in v razpotegnjeni vrsti 

as za malico in uživali v 
ajem ali kavo in tudi nekaj 

Med prijetnim klepetom so si izmenjali kar nekaj predlogov 

Najlepša hvala Zvonki Zupančič, vodji 
o organizacijo in vodenje ter vsem 20 udeležencem, ki so poskrbeli za 

 
- vsi pripravljeni, da 

osvojijo Bohor. Po njih je prišla prijetna voznica avtobusa Katarina in jih popeljala proti 
ina pohodnikov je tam avtobus tudi zapustila, 

potem od tam nadaljevalo pot do vrha 

Vreme je bilo naklonjeno. Sonce se res ni hotelo prikazati, tako da je bilo kar hladno, vendar 
a, a zanimiva pot je pohodnike pripeljala 

na Bohorju na višini 898 m. V prijetnem gostišču so se okrepčali s 
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hrano in toplim čajem. Še najbolj pa so bili veseli še toplega, pravkar spe
zavitka, s katerim jih je postregel oskrbnik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktobrski
Planinska sekcija DI Hrastnik je z oktobrskim pohodom na Kovk zaklju
pohode. Na zadnji letošnji pohod se je podalo kar 28 ljubiteljev pohodništva in narave. 
tokrat je bilo zbirališče na Tržnici v Hrastniku
avtobusom do Turja. Od tam naprej pa
Predsednica Krajevne skupnosti 
jim je predstavila zgodovino in
Mačkovec, Kupča vas, Jesenovec in vas Kovk
kjer jih je sprejel Janez Homšek
spoznavanju ekološkega kmetovanja in 
kjer so jih prav tako gostoljubno sprejeli. Naši planinci so se tako prijetno družili ob kavi, 
ali moštu, privoščili pa so si tudi 
zaključek letošnjih planinskih pohodov DI Hrastnik. Iskrena hvala Zvonki Zupan
vsak mesec od aprila vse do oktobra trudila in organizirala planinske pohode do krajev, kjer 
večina izmed pohodnikov poprej še ni bila.

 Mi gremo, gremo... Na Kovk
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ajem. Še najbolj pa so bili veseli še toplega, pravkar speč
zavitka, s katerim jih je postregel oskrbnik. 

Naši pohodniki na Bohorju 

tobrski planinski pohod, 6. oktober 2015 
Planinska sekcija DI Hrastnik je z oktobrskim pohodom na Kovk zaključila letošnje mese
pohode. Na zadnji letošnji pohod se je podalo kar 28 ljubiteljev pohodništva in narave. 

Tržnici v Hrastniku, od koder so se planinci ob 9. uri odpeljali z 
naprej pa peš po makadamski poti proti Kupči vasi. 

rajevne skupnosti Kovk, Darinka Ostanek, ki jih je spremljala na nadaljnji poti, 
vila zgodovino in znamenitosti te krajevne skupnosti, ki jo tvorijo zaselki 

a vas, Jesenovec in vas Kovk. Po zanimivi gozdni poti so prišli v vas Kovk, 
je sprejel Janez Homšek - mladi gospodar na ekološki kmetiji. 
nju ekološkega kmetovanja in prigrizku so se odpravili skozi vas do Doberškovih. 

kjer so jih prav tako gostoljubno sprejeli. Naši planinci so se tako prijetno družili ob kavi, 
ili pa so si tudi dober bograč z jabolčnim zavitkom. 

ek letošnjih planinskih pohodov DI Hrastnik. Iskrena hvala Zvonki Zupan
vsak mesec od aprila vse do oktobra trudila in organizirala planinske pohode do krajev, kjer 

ina izmed pohodnikov poprej še ni bila. 

gremo... Na Kovk! Gasilska za slovo od planinskih pohodov 2015
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ajem. Še najbolj pa so bili veseli še toplega, pravkar spečenega jabolčnega 

čila letošnje mesečne 
pohode. Na zadnji letošnji pohod se je podalo kar 28 ljubiteljev pohodništva in narave. Tudi 

, od koder so se planinci ob 9. uri odpeljali z 
peš po makadamski poti proti Kupči vasi.  

ki jih je spremljala na nadaljnji poti, 
te krajevne skupnosti, ki jo tvorijo zaselki 
Po zanimivi gozdni poti so prišli v vas Kovk, 

di gospodar na ekološki kmetiji. Po krajšem 
prigrizku so se odpravili skozi vas do Doberškovih. 

kjer so jih prav tako gostoljubno sprejeli. Naši planinci so se tako prijetno družili ob kavi, čaju 
. Resnično prijeten 

ek letošnjih planinskih pohodov DI Hrastnik. Iskrena hvala Zvonki Zupančič, ki se je 
vsak mesec od aprila vse do oktobra trudila in organizirala planinske pohode do krajev, kjer 

Gasilska za slovo od planinskih pohodov 2015 
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7.2. TERAPEVTSKA TELOVADBA 

Že vrsto let imamo sredine popoldneve rezervirane za telovadbo v telovadnici Osnovne šole 
narodnega heroja Rajka Hrastnik. Dobimo se enkrat v večjem, drugič v nekoliko manjšem 
številu, vedno pa poskrbimo, da se od 16. do 17. ure dobro razgibamo. Našo uro telovadbe 
občasno spremlja tudi glasba, tako da je terapevtsko razgibavanje še bolj prijetno. Saj veste, 
za zdravje lahko največ storimo sami, zato se nam le pridružite! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bi se nam pridružili? 

7.3. TERAPEVTSKA TELOVADBA V VODI 

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

Območno tekmovanje - četvorke, 25. april 2015 
Območno tekmovanje balinarjev (četvorke), ki predstavlja kvalifikacijsko sito za uvrstitev na 
državno prvenstvo, je potekalo v Trbovljah. Ženske so se pomerile na balinišču AMD na 
Neži, moški pa na balinišču Buldog. Med 7. ženskimi in 12. moškimi prijavljenimi ekipami 
sta barve DI Hrastnik zastopali tako ženska kot tudi moška ekipa. Žensko ekipo DI Hrastnik 
so predstavljale Vika Bajda, Jožefa Centrih in Nada Godicelj, moško ekipo pa Božo Brajer, 
Boris Rižnar, Franc Gričar in Edvard Pufler. 
Naša dekleta in fantje so se trudili po najboljših močeh, dobro merili v balinčka, vendar se jim 
v hudi konkurenci ni uspelo uvrstiti med najboljše in posledično na državno prvenstvo. V 
moški konkurenci je zmagala ekipa iz Medobčinskega društva invalidov Novo mesto, v 
ženski konkurenci pa ekipa balinark iz Društva invalidov Kočevja. Obe zmagovalni ekipi sta 
se uvrstili naprej na državno prvenstvo. 

 
Tekmovanje balinarjev (četvorke) ob sevniškem občinskem prazniku, 23. oktober 2015 

Društvo invalidov Sevnica je ob prazniku občine Sevnica organiziralo balinarski turnir 
četvork. Na balinišču v drevoredu so se zbrali balinarji DI Radeče, DI Rimske Toplice, DI 
Sevnica in DI Hrastnik. Igrali so po krožnem sistemu, vsak z vsakim po 60 minut. 
Ekipo DI Hrastnik so predstavljali Boris Rižnar, Franci Salmič, Edi Pufler in Ljuba Rižnar, ki 
so na koncu tudi slavili turnirsko zmago. Končni vrstni red po napetih medsebojnih dvobojih 
se je namreč glasil: 1. mesto DI Hrastnik, 2. mesto DI Radeče, 3. mesto DI Rimske Toplice in 
4. mesto DI Sevnica. 
Organizacija turnirja je bila odlična, pa tudi tekmovanje je potekalo v prijateljskem vzdušju. 
Organizator turnirja je prijetno presenetil z malico, po razglasitvi rezultatov pa še s kosilom in 
pijačo. 

7.5. KEGLJANJE 

Območno tekmovanje, 11. april 2015 
Območnega tekmovanja v kegljanju, ki je potekalo na kegljišču nad trgovino Spar v Litiji, sta 
se udeležila tudi Janez Kotnik in Boris Rižnar iz našega društva. Konkurenca je bila znova 
številčna in norma za uvrstitev na državno prvenstvo visoko postavljena. Predstavnika DI 
Hrastnik sta ciljala in podirala keglje po svojih najboljših sposobnostih, a uvrstitev na prvi dve 
mesti, ki sta vodili na državno prvenstvo, ni bila dosegljiva za nobenega izmed njiju. 

7.6. PIKADO 

Turnirja Krajevne skupnosti Steklarna 
Pikadiste in pikadisti DI Hrastnik so se leta 2015 udeležili kar dveh turnirjev, ki ju je 
organizirala Krajevna skupnost Steklarna (v nadaljevanju: KS Steklarna). 
Zimskega ekipnega pikado turnirja KS Steklarna, ki je potekal 28. februarja, se je udeležila 
mešana ekipa DI Hrastnik. Na turnirju je sodelovalo 6 ekip. Vse ekipe, tako moške kot tudi 
ženske in mešane ekipe, so tekmovale v isti konkurenci. Zmagala je moška ekipa Ribiške 
družine Hrastnik, ki je v finalu premagala moško ekipo KS Steklarna, tretje mesto pa je 
osvojila mešana ekipa DI Hrastnik v postavi Ivan Ranzinger, Matej Mikolič, Stana Zgonjanin 
in Milena Žulič. 
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Turnir v pikadu za pokal KS Steklarna je potekal v novih prostorih doma KS Steklarna 10. 
junija. Turnirja se je v sklopu prireditev ob krajevnem prazniku KS Steklarna in občinskem 
prazniku občine Hrastnik udeležilo 6 ekip – moških, ženskih in mešanih. Barve DI Hrastnik je 
zastopala mešana ekipa v sestavi: Ivan Ranzinger, Slavica Dvornik, Matej Mikolič in Zvone 
Plazar. Boji med ekipami so bili napeti, na koncu pa je v izenačenem boju osvojila prvo mesto 
mešana ekipa našega DI Hrastnik. Drugo mesto je osvojila ekipa Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva Steklarna, tretje mesto pa ekipa Ribiške družine Hrastnik. 
Hvala organizatorjem in prijetnim gostiteljem Krajevne skupnosti Steklarna za izvrstno 
izvedena turnirja, še zlasti predsedniku krajevne skupnosti Adiju Zaletelu, s katerim že vrsto 
let uspešno sodelujemo. 

 Prijetno zimsko in poletno druženje pikadistov v Domu Krajevne skupnosti Steklarna 
 

Prijateljski troboj, 16. april 2015 
Letos je tradicionalni troboj v pikadu med DI Radeče, DI Rimske Toplice in DI Hrastnik 
potekal v prostorih DI Rimske Toplice. Tekmovalce je najprej lepo pozdravila in sprejela 
predsednica DI Rimske Toplice Angela Vodičar, nato pa je pa besedo prevzel športni referent 
gostiteljev Andrej Mažgon, ki je obrazložil pravila in potek tekmovanja v pikadu. 
Po dobri poldrugi uri je bilo tekmovanje oz. srečanje zaključeno, tako v moški kot v ženski 
konkurenci pa so se najbolj izkazali pikadisti in pikadistke DI Hrastnik. Za hrastniško moško 
ekipo so tekmovali Matej Mikolič, Stanko Korbar, Zvone Plazar in Blaž Dvornik, za našo 
žensko ekipo pa so tekmovale Štefi Kaluder, Milena Žulič, Stana Zgonjanin in Majda Korbar. 
Po razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj najboljšim je sledila pogostitev gostiteljev in 
družabno srečanje. V sproščenem in prijateljskem vzdušju so se pikadisti zaklepetali in 
dogovorili, da se naslednje leto znova srečajo, in sicer v Radečah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pikado troboj 2015 je uspel 
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Območno ekipno tekmovanje, 3. oktober 2015 
Območno ekipno tekmovanje v pikadu za invalide je potekalo v Sevnici. Tekmovanja se je 
udeležilo 12 ženskih in 13 moških ekip in vse ekipe so se borile za prvi dve mesti v svoji 
konkurenci, kajti le ta mesta so vodila naprej na državno prvenstvo za invalide v pikadu. 
Naše DI Hrastnik je sodelovalo na območnem tekmovanju tako v moški kot tudi ženski 
konkurenci. Obe ekipi sta zelo uspešno zastopali barve našega društva. Ženska pikado ekipa 
je sicer na koncu osvojila pokal za tretje mesto in tako za las zgrešila uvrstitev na državno 
prvenstvo. Več uspeha je imela naša moška ekipa, ki je bila nepremagljiva vse do finala, v 
finalu pa so morali pikadisti DI Hrastnik priznati premoč Trboveljčanom. Tako so naši fantje 
tudi uresničili svoj plan, kajti kot drugo uvrščena ekipa območnega tekmovanja so se 
neposredno uvrstili na državno prvenstvo v Muti. 

 Pikadisti DI Hrastnik so se suvereno uvrstili Pikadistke DI Hrastnik (levo na sliki) so tokrat 
 na državno prvenstvo za las zgrešile uvrstitev na državno prvenstvo 
 

Ekipno tekmovanje ob sevniškem občinskem prazniku, 3. november 2015 
V sklopu prireditev ob sevniškem občinskem prazniku je potekalo tudi posebno ekipno 
tekmovanje invalidov v pikadu. V hotelu Ajdovec je v moški konkurenci poleg dveh ekip DI 
Sevnica nastopila še moška ekipa DI Hrastnik. V ženski konkurenci pa sta sodelovali le ekipi 
DI Sevnica in DI Hrastnik. 
Tako v moški kot tudi ženski konkurenci so slavili predstavniki DI Hrastnik. Prejeli so pokal 
za skupno zmago (moški in ženski), poleg tega pa sta naša predstavnika osvojila tudi poseben 
pokal za naj met. V ženski konkurenci je namreč slavila Šemsa Alibašič s 488 točkami, v 
moški konkurenci pa Kasim Žužič s 483 točkami. 
Po razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov je sledilo neformalno druženje, ki so ga 
gostoljubni organizatorji DI Sevnica obogatili še z okusno večerjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pikadisti DI Hrastnik so imeli v Sevnici Skupinska fotografija pikadistov iz Sevnice 
 tudi dober trening pred državnim prvenstvom  
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Ekipno državno prvenstvo, 14. november 2015 
Ekipno državno prvenstvo v pikadu za invalide pod okriljem Paraolimpijskega komiteja 
Zveze za šport invalidov Slovenije (ZŠIS – POK) je potekalo v Muti. Pravico nastopa na 
državnem prvenstvu si je izborilo 10 ženskih in 13 moških ekip, med njimi tudi moška pikado 
ekipa DI Hrastnik. Državno prvenstvo sta uradno otvorila župan občine Muta in predstavnik 
ZŠIS - POK Primož Jeralič z meti puščic v pikado aparat. 
Za moško ekipo DI Hrastnik so tekmovali: Blaž Dvornik, Kasim Žužič, Toni Bratuša, Matej 
Mikolič in Ivan Ranzinger. Začeli so fantastično in z dvema zaporednima zmagama 
napovedali boj za sam vrh. Potem pa je sledil padec koncentracije, sreča pa tudi ni bila vedno 
na njihovi strani, tako so naši fantje na koncu osvojili 5. mesto. V moški konkurenci so sicer 
slavili pikadisti DI Kočevje, v ženski konkurenci pa pikadistke DI Ajdovščina-Vipava. 

 Vodja hrastniških pikadistov Blaž Dvornik Hrastniški pikadisti so ostali zgolj pri željah 
 je predstavil našo ekipo po vnovični osvojitvi takšnega pokala 

7.7. RIBOLOV 

 
Območno tekmovanje, 30. maj 2015 

Območnega tekmovanja v ribolovu s plovcem, ki je potekalo v Radečah, so se udeležili trije 
predstavniki DI Hrastnik: Karli Medved, Edvard Pufler in Slobodan Mladenović. Poleg naših 
fantov so se za čim boljši ulov, za najboljša mesta in uvrstitev na državno prvenstvo trudili 
tudi ribiči DI iz Metlike, Črnomlja, Brežic, Krškega, Sevnice, Radeč, Rimskih Toplic, 
Laškega, Trbovelj, Zagorja ob Savi ter iz Litije in Šmartnega pri Litiji. Tehtanje ulovljenih rib 
po koncu tekmovanja je pokazalo, da je ulov našega Edvarda Puflerja tudi tokrat (tako kot 
lansko leto) zadoščal za uvrstitev na državno prvenstvo. Bravo, Edi! Sevnica, Prihajamo! 
 

Državno prvenstvo, 13. junij 2015 
Državno prvenstvo v ribolovu s plovcem je v sodelovanju s Paraolimpijskim komitejem 
Zveze za šport invalidov Slovenije organiziralo DI Sevnica. Državnega prvenstva, na katerem 
je sodelovalo 71 invalidk in invalidov ter njihovih spremljevalcev (30 v moški kategoriji 
stoje, 17 v moški kategoriji sede, 15 spremljevalcev v moški kategoriji sede, 9 v ženski 
kategoriji), se je na osnovi uspešnega ulova na območnem tekmovanju v Radečah udeležil 
tudi naš Edvard Pufler. Tekmovanje je potekalo na trasi Orehovo. 
Zbor tekmovalcev in njihovih spremljevalcev ter povabljenih gostov je bil v prostorih Lisce. 
V uvodnem programu, ki ga je povezovala Tanja Žibert, so zbrane pozdravili predsednik DI 
Sevnica Franc Boljte, strokovni sodelavec Paraolimpijskega komiteja Zveze za šport 
invalidov Slovenije Primož Jeralič, predsednik Ribiške družine Sevnica Sandi Kosmač in 
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častni gost – župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je tudi slavnostno otvoril državno 
prvenstvo. Ob koncu uvodnega programa je vodja tekmovanja Toni Stritar še seznanil 
tekmovalce s pravili ribolova, nato pa je sledil odhod na traso ribolova. 
Ob 10. uri so udeleženci državnega prvenstva začeli z ribolovom. Vsi so se nadejali dobrega 
ulova in se kar najbolj trudili, po treh urah, torej ob 13. uri pa so z ribolovom zaključili. 
Sledilo je tehtanje ulova, zasluženo kosilo ter podelitev pokalov najboljšim posameznikom. V 
ženski kategoriji je prepričljivo slavila Danica Merc z ulovljenimi 8.845 g rib, v moški 
kategoriji sede je bil najboljši Rudi Centrih s 4.659 g ulovljenih rib, v moški kategoriji stoje 
pa je slavil član DI Hrastnik Edvard Pufler s 4.945 g ulovljenih rib. Bravo, Edi! Iskrene 
čestitke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Edvard Pufler – državni prvak v ribolovu 
 

Memoriali 
Ribiči DI Hrastnik se vsako leto udeležijo tudi memorialov, ki jih organizirajo sorodna 
društva v naši bližnji okolici. 
Tako so se 4. septembra memoriala v Šmartnem pri Litiji (Mačkovina) udeležili vsi naši 
ribiči, ki so predstavljali barve DI Hrastnik tudi na območnem tekmovanju: Karli Medved, 
Edvard Pufler in Slobodan Mladenović. 
Tradicionalnega memoriala za preminulimi člani ribiške sekcije DI Laško, ki je potekal 20. 
maja na ribniku Marof, so se iz vrst DI Hrastnik udeležili: Karli Medved, Edvard Pufler in 
Franc Jug. 

7.8. ŠAH 

 Takole trenirajo naši šahisti 
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Hitropotezni spominski turnir v Sevnici, 7. november 2015 
Naši šahisti so se leta 2015 udeležili le hitropoteznega spominskega turnirja v Sevnici. Svoje 
šahovsko znanje so na spominskem turnirju preizkusili: Ivan Rotar, Milan Laznik in Drago 
Hribšek. Upamo, da bodo šahisti DI Hrastnik naslednje leto prisotni tudi na območnem in še 
na kakšnem drugem šahovskem tekmovanju. 

7.9. ŠPORTNE IGRE KOORDINACIJE ZASAVJE-POSAVJE 

Organizacijo prvih športnih iger društev invalidov Koordinacije Zasavje-Posavje je 26. 
septembra 2015 prevzelo Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji (v 
nadaljevanju: MDI Litija in Šmartno pri Litiji). Pretekla leta so se v balinanju, pikadu in 
ribolovu medsebojno pomerili zgolj športnice in športniki zasavskih društev invalidov ter DI 
Radeče, letos pa so bili k tovrstnim športnim igram vabljeni tudi predstavniki drugih društev, 
vključenih v KOO Zasavje-Posavje, torej še DI občine Brežice, DI Krško in DI Sevnica. 
Predsednik MDI občin Litija in Šmartno pri Litiji Miroslav Vidic je slavnostno otvoril športne 
igre, nato pa sta zbrane pozdravila še predsednik KOO Zasavje-Posavje Rajko Žagar in 
športna referentka MDI občin Litija in Šmartno pri Litiji Ana Mohar, ki je tudi podrobneje 
obrazložila pravila in potek tekmovanja. Sledilo je ekipno tekmovanje v balinanju in pikadu, 
ki je potekalo v ženski in moški konkurenci, ter tekmovanje v ribolovu, ki je potekalo zgolj v 
moški konkurenci. Po koncu tekmovanja je seštevek točk pokazal, katere ekipe so se najbolje 
izkazale. V balinanju je tako v ženski kot tudi moški konkurenci slavilo MDI občin Litija in 
Šmartno pri Litiji, v pikadu je v obeh konkurencah slavilo DI Hrastnik, v ribolovu pa so se 
najbolj izkazali člani DI Trbovlje. 
Seveda pa s samim tekmovanjem druženje še ni bilo zaključeno, saj sta sledila še podelitev 
pokalov in medalj najboljšim ter zasluženo okusno kosilo. To je bil tudi pravi čas za 
sproščeno kramljanje in izmenjavo medsebojnih izkušenj. Tako so športnice in športniki KOO 
Zasavje-Posavje zapustili Litijo v prijetnem vzdušju, v pričakovanju ponovnega snidenja 
naslednje leto, ko bo športne igre koordinacije organiziralo DI Sevnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvoritev prvih športnih iger V ribolovu so se najbolje Balinanje je najbolj 
 KOO Zasavje-Posavje izkazali Trboveljčani ležalo domačinom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V pikadu so bili najbolj Športniki si zaslužijo krepko hrano Več kot zasluženo kosilo 
 natančni Hrastničani 
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8. DNEVNI CENTRI, KLUBI 

Program dnevnih centrov in klubov obsega izvajanje aktivnosti, pri katerih invalidi razvijajo 
svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov. Ljubiteljske dejavnosti spodbujajo 
interes invalidov za ustvarjalnost, ki je morda prikrita zaradi nezainteresiranosti okolja ali 
nedostopnosti do pogojev za njihovo izvedbo. Invalidi na raznih delavnicah, razstavah ipd. 
razvijajo svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov in si ob tem krepijo samozavest. 

8.1. SONČNICE - SEKCIJA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

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

Ogledi razstav 
Naše Sončnice si z veseljem ogledajo različne razstave izdelkov ročnih del, kajti vsaka takšna 
razstava ponuja možnost za pridobitev novih idej, ki jim še kako pridejo prav pri nadaljnjem 
ustvarjanju. 
Namesto rednih ponedeljkovih delavnic so si tako Sončnice 16. marca ogledale razstavo 
ročnih del v Domu starejših Hrastnik. Bile so navdušene nad izdelki oskrbovank doma. Po 
ogledu so še prijetno poklepetale z oskrbovanci doma. Teden dni kasneje, torej 23. marca, so 
se Sončnice udeležile še otvoritve razstave Društva vojnih invalidov Zasavje, sekcije ročnih 
del Nagelj. Po kratkem in prisrčnem kulturnem programu je sledil ogled razstavljenih del 
sekcije Nagelj ter prijetno druženje. 
Sončnice so se 20. aprila številčno udeležile tudi otvoritve razstave članic in članov sekcije 
ročnih del DI Zagorje ob Savi. Znova so bile priča lepi razstavi in čudovitim izdelkom. 
Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik redno obiskujejo tudi razstave ročnih del hrastniških in 
dolskih upokojenk. Tako so se v začetku poletja odzvale na povabilo Društva upokojencev 
Dol pri Hrastniku in se 25. junija udeležile otvoritve razstave ročnih del dolskih upokojenk.  
Po zaključku poletnega odmora pa so se Sončnice 19. septembra udeležile še otvoritve 
razstave ročnih del Marjetic - sekcije ročnih del Društva upokojencev Hrastnik. Obe razstavi 
društev upokojencev sta bili prava paša za oči. Naše Sončnice so znova občudovale čudovite 
izdelke in pridobivale nove ideje za nadaljnje delo. 

 Ogledali smo si pestro razstavo oskrbovank  Pozdravil nas je tudi 
 Doma starejših Hrastnik direktor Doma starejših Drago Kopušar 
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 Z razstave DVI Zasavje Z razstave DI Zagorje ob Savi 
 

 Z razstave DU Dol pri Hrastniku Z razstave DU Hrastnik 
 
 

Ustvarjalne delavnice 
Članice Sekcije ročnih del DI Hrastnik že vrsto let prenašajo svoje bogato znanje in spretnosti 
na hrastniške mlajše rodove. Še posebej aktivno sodelujejo z Osnovno šolo narodnega heroja 
Rajka Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik. 
Od 19. do 21. maja so Sončnice predstavile spretnost izdelovanja rož iz krep papirja trem 
skupinam učencev Osnovne šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik. Eno delavnico so izvedle v 
Podružnični šoli Dol pri Hrastniku, dvakrat pa so svoje znanje prenašale na učence Matične 
šole v Hrastniku. Delavnice je vodila Štefka Matjašič s pomočjo Vojke Žagar in Jane Perpar. 
S skupnimi močmi medgeneracijskega sodelovanja so nastale številne lepe rože iz krep 
papirja, na katere so bili učenci upravičeno ponosni. 
Jana Perpar je kot predstavnica sekcije ročnih del DI Hrastnik izvedla delavnico izdelovanja 
nakita v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik. Z učenci so se prav lepo družili in 
izdelovali čudovite zapestnice. Fotografij z delavnice žal nimamo, ker vsi starši ne dovolijo 
fotografiranja otrok, sicer pa je bila delavnica 22. oktobra zelo dobro obiskana in vsi navzoči 
tudi izredno zadovoljni s svojimi izdelki. 
Kot predstavnica Sončnic DI Hrastnik je Jana Perpar izvedla 10. decembra tudi delavnico 
izdelovanja božično-novoletnih voščilnic v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik. Udeležba na 
zadnji delavnici ročnih del v koledarskem letu je bila znova številčna. Udeležili so se je 
predvsem otroci, prisotni pa so bili tudi starejši občani. Najpomembnejše pa je, da so bili prav 
vsi veseli in ponosni na svoje izdelke. 
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 Na delavnici izdelovanja nakita Bi imeli takšen unikaten nakit? 
 v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik 

 Zavzeto izdelovanje božično-novoletnih voščilnic Na takšen izdelek si lahko upravičeno ponosen 
 v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik 

8.2. 3-DNEVNA RAZSTAVA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

Spretne članice in člani DI Hrastnik ter še zlasti članice sekcije ročnih del, ki jih poznamo pod 
imenom Sončnice in ustvarjajo že polnih 20 let, so tudi letos postavili na ogled svoje ročne 
mojstrovine. Razstava ročnih del, na kateri so svoje izdelke razstavile tudi oskrbovanke Doma 
starejših Hrastnik, je bila odprta v Galeriji KRC Hrastnik od 2. do 4. marca. 
Člani moškega pevskega zbora Svoboda so nam na otvoritvi razstave za uvod zapeli nekaj 
pesmi, nato pa so sledili pozdravili predsednika DI Hrastnik Rajka Žagarja in prisotnih 
gostov. Župan Miran Jerič je pohvalil aktivno delo DI Hrastnik in se predsednici Komisije za 
ustvarjalne delavnice in kulturo Jani Perpar zahvalil s priložnostnim darilom. Tudi Drago 
Kopušar, direktor Doma starejših Hrastnik, je pohvalil dolgoletno sodelovanje Sončnic z 
domom starejših. Otvoritve so se udeležili še predsednik DI Zagorje ob Savi Zvonimir Poznič, 
predsednik DU Hrastnik Franjo Krsnik ter ravnateljica Osnovne šole narodnega heroja Rajka 
Hrastnik mag. Marina Kmet. 
Na razstavi smo lahko občudovali razstavljen izbor nakita, kvačkanih in pletenih umetnin, 
slik, voščilnic in izdelkov iz ostalih materialov. Odzivi obiskovalcev so bili nadvse pozitivni, 
saj so izdelki res raznoliki. 
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 Polna dvorana na otvoritvi razstave Uvodni pozdrav predsednika DI Hrastnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Župan občine Hrastnik Miran Jerič Direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar 
 se je zahvalil Sončnicam tudi s simboličnim darilom ceni sodelovanje z DI Hrastnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Razstava ročnih del DI Hrastnik je postregla z raznolikimi izdelki spretnih in potrpežljivih rok 
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9. KULTURNA DEJAVNOST 

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

9.1. KULTURNI DAN 

DI Hrastnik je tudi letos ob Slovenskem kulturnem prazniku pripravilo slovesnost v čast 
našemu največjemu poetu in tako smo se 9. februarja ob 17. uri zbrali v Galeriji Delavskega 
doma Hrastnik. Glede na to, da nam je tik pred zdajci zagodlo vreme, nismo popolnili prav 
vseh sedežev, je pa bilo zato vzdušje toliko bolj domače. Našemu vabilu na prireditev sta se 
odzvala tudi poslanec v Državnem zboru Ivan Hršak in direktor Doma starejših Hrastnik 
Drago Kopušar. 
Na začetku srečanja nam je pozdrav namenil predsednik Društva invalidov Hrastnik Rajko 
Žagar, nato pa je vajeti v svoje roke prevzela naša članica Mihaela Deželak.  Ob njeni vezni 
besedi so nam Nika Špajzer, Ana Kovačič in Petra Macele, vse iz Osnovne šole narodnega 
heroja Rajka Hrastnik, pripravile nekaj drobtinic in Prešernovega življenja, prav tako pa so 
nam predstavile tudi nekaj pesmi iz njegovega opusa. Poslušali smo Turjaško Rozamundo in 
Magistrale iz Sonetnega venca ter hudomušni igrani intervju s Prešernom, ob čemer smo se 
prav nasmejali. Z nekaj domačimi vižami, ob katerih smo lahko vsi tudi zapeli, nas je 
razvedril harmonikar Friderik Ivan Pirc. 
Po končanem kulturnem programu smo ob zakuski tudi pokramljali in izmenjali vtise o 
prijetnem večeru. Hvala vsem obiskovalcem in nastopajočim. Skupaj smo ustvarili svečan in 
nadvse prijeten večer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbrali smo se v Galeriji Delavskega doma Hrastnik Nastopajoči so pripravili lep kulturni program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je sledilo prešerno druženje 
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9.2. OGLED GLEDALIŠKIH PREDSTAV 

Ogled gledališke predstave na Studencu, 24. julij 2015 
Članice in člani Društva invalidov Hrastnik smo znova napolnili avtobus in se že 
tradicionalno odpravili na ogled gledališke predstave v Poletnem gledališču Studenec. Na 
prostem smo si ogledali igro Ferdinanda Raimunda z naslovom Kralj gora in ljudomrznik. 
Domača predstava je postavila pred gledalce odlično besedilo ter veliko zabave, komike, 
romantičnih, čarobnih pa tudi glasbenih užitkov. Skoraj tri ure  nas je 34 nastopajočih 
razveseljevalo s svojo prepričljivo igro in petjem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Poletnem gledališču Studenec smo si ogledali igro Kralj gora in ljudomrznik 
 

Abonma 
DI Hrastnik je v letu 2015 nadgradilo svoj program aktivnosti na kulturnem področju z 
nakupom dveh vstopnic za ogled gledaliških predstav v sklopu letnega abonmaja 2015/16 
Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik. Zainteresirani člani DI Hrastnik si lahko brezplačno 
izposodijo vstopnici na sedežu društva v času uradnih ur. Glede na to, da smo omejeni z 
dvema vstopnicama za posamezno predstavo, so seveda potrebne predhodne prijave. V 
primeru večjega zanimanja se pri izposoji vstopnic upoštevajo naslednji kriteriji: 
- prednost imajo redni člani DI Hrastnik z odločbo ZPIZ ali ZZZS,  
- vrstni red prijav, 
- število koriščenj abonmajske karte. 
Oktobra smo si tako že lahko ogledali komedijo Policaji v izvedbi Slovenskega ljudskega 
gledališča Celje, novembra pa smo se nasmejali igralkam in igralcem Mestnega gledališča 
Ljubljanskega, ki so nam uprizorili komedijo Čudežna terapija. V kolikor bo možnost 
izposoje vstopnice za ogled gledališke predstave v sklopu letnega abonmaja Kulturno 
rekreacijskega centra Hrastnik dobro sprejeta, bomo s to novostjo med aktivnostmi v 
kulturnem programu DI Hrastnik nadaljevali tudi v naslednjem abonmajskem letu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vabljeni na gledališki abonma Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik 
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9.3. TRŽNICA HRASTNIŠKIH DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN MALIH 
PODJETIJ 

V sklopu Poletnega festivala hrastniške knjižnice, ki se je odvijal od 15. do 17. junija, je 
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik organizirala 16. junija na hrastniški tržnici tudi Tržnico 
hrastniških društev, organizacij in malih podjetij. Na že šesti tržnici po vrsti se je predstavilo 
rekordno število društev in ostalih organizacij – kar 30, med njimi znova tudi DI Hrastnik. 
S pripravami na predstavitev smo začeli že precej pred samo tržnico, kajti pripraviti je bilo 
potrebno ves razstavni material: od izdelkov ročnih del in osvojenih pokalov naših športnikov 
do letnih biltenov in koledarčkov, seveda pa nista manjkala niti naš prapor in stekleno 
priznanje Občina po meri invalidov, s katerim se ponašamo že od leta 2006. Tako 
„oborožena”, dobre volje in polna informacij za zainteresirane obiskovalce sta Jerica Laznik 
in Gregor Erman predstavljala DI Hrastnik na stojnici od 17. pa vse do 21. ure. 
Stojnica DI Hrastnik je bila deležna precejšnje pozornosti. Nekatere obiskovalce je zanimalo 
delovanje društva, drugi so se bolj posvetili resnično umetniškim izdelkom ročnih del naših 
članic in članov, tretje pa so pritegnili osvojeni pokali naših športnic in športnikov. Še posebej 
ponosno smo omenjali naslov državnega prvaka v ribolovu, ki ga je pred dnevi osvojil naš 
ribič Edvard Pufler. 
Tržnico hrastniških društev, organizacij in malih podjetij pa niso bogatile le številne stojnice, 
temveč tudi izredno bogat spremljevalni program. Bilo je resnično pestro in zabavno, hkrati 
pa smo imeli tudi novo priložnost za utrjevanje in razširjanje obstoječega meddruštvenega 
sodelovanja. 

 Le kdo bi se lahko uprl takšni stojnici? Stojnice društev so bile kmalu dobro obiskane 

 Interes za dejavnost DI Hrastnik Hrastniška tržnica je znova zaživela 
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9.4. FESTIVAL ZASAVSKE KULINARIKE FUNŠTERC 

DI Hrastnik se je aktivno udeležilo tudi 5. Festivala zasavske kulinarike – Funšterc. Letošnjo 
kuharsko ekipo so predstavljale: Slavi Grmšek, Ljudmila Vesenjak in Angela Plazar. 
Naše punce so se odločile, da bodo sodelovale v konkurenci priprave funšterca, saj smo 
krumpantoč ponujali obiskovalcem festivala že zadnjih nekaj let. Za pripravo funšterca so 
kuharice DI Hrastnik uporabile recept naših starih mam in dodale dobro voljo. Obiskovalci 
naše stojnice so si lahko na funšterc namazali še domačo marmelado. 
Ob koncu prireditve, ki je potekala 12. septembra, se je izkazalo, da z našim funštercem 
nismo osvojili posebne nagrade strokovne žirije ali obiskovalcev, smo pa razveselili 
obiskovalce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vrvež na hrastniškem Funštercu Naše punce so šle takoj v akcijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Geli je predstavila DI Hrastnik in naš funšterc Prijetno utrujeni po končani peki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podelitev priznanja za sodelovanje na festivalu Hvala vam za okusne funšterce in krumpantoče 
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PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2016 
 
Februar 09.02. kulturni dan 
 

Marec 01.03. – 03.03. razstava ročnih del 
  12.03. praznovanje dneva žena 
  26.03. zbor članov 
 

April 07.04. organizirano kopanje 
  18.04. – 20.04. kopanje težkih invalidov 
  27.04. planinski pohod 
 

Maj 05.05. organizirano kopanje 
  13.05. predavanje na temo invalidnosti 
  25.05. planinski pohod 
 

Junij 02.06. organizirano kopanje 
  04.06. srečanje invalidov Slovenije 
  29.06. planinski pohod 
 

Julij 02.07. srečanje invalidov Slovenije 
  07.07. organizirano kopanje 
  22.07. obisk poletnega gledališča 
  27.07. planinski pohod 
 

Avgust 04.08. organizirano kopanje 
  06.08. planinski dan invalidov Slovenije 
  20.08. piknik težjih invalidov 
  27.08. društveni piknik 
  31.08. planinski pohod 
 

September 01.09. organizirano kopanje 
  10.09. festival zasavske kulinarike Funšterc 
  07.09. – 14.09. 7-dnevno letovanje 
  28.09. planinski pohod 
 

Oktober 01.10. ekskurzija 
 

November 12.11. srečanje ob Martinovanju 
 

December 03.12. srečanje ob dnevu invalidov 
 
 
 
 
REKREACIJA V LETU 2016 
 
Ponedeljek Balinanje, pikado, ročna dela 
Torek Kopanje „hrbteničarjev” v bazenu KRC Hrastnik 
Sreda Telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik, šah 
Četrtek Pikado 
Petek Balinanje 
 

 
 



 

 
 

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

REKLAMA VINKOTISK 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


