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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

Spoštovane članice in člani Društva invalidov Hrastnik! 
 
Zopet je pred vami letni bilten, v katerem smo zbrali 
dogodke v preteklem letu, ki nam je prineslo veliko le-
pih trenutkov. 
Naj se vam najprej zahvalim za podporo na volilnem 
zboru članov, kjer ste me znova izvolili za predsednika 
društva. Podpora mi pomeni zaupanje in obenem veliko 
odgovornost, da skušam z ekipo odličnih sodelavcev še 
naprej delovati v dobro vseh članov. 
 
V naš letni program aktivnosti skušamo vsako leto do-
dati kakšno novost, predvsem pa izpeljati vse tiste do-
godke, ki so se v preteklosti izkazali za dobro potezo in 

so bili dobro obiskani. Tudi letos smo v biltenu naše aktivnosti razvrstili skladno s 
smernicami posebnih socialnih programov društev invalidov Zveze delovnih invalidov 
Slovenije. 
 
Pri svojem delu želimo ostati socialno naravnani, saj ste invalidi tista skupina, ki se 
na težave, ki jih je v teh časih veliko, najprej odzove. Zato se trudimo pomagati, kjer 
je to mogoče. Včasih je dovolj le lepa beseda, obisk, nasvet ali skromna pozornost. 
Vesel sem, da imamo v krogu prostovoljcev, ki delajo v društvu, prijetne in usposob-
ljene ljudi, ki članom z veseljem priskočijo na pomoč.  
 
Preko celega leta vzdržujemo stike z našimi težjimi invalidi—tudi z obiski in organiza-
cijo dogodkov prav zanje, saj se večine ostalih dogodkov ne morejo udeležiti. Obi-
skov in organiziranih srečanj so vedno zelo veseli, v očeh se jim zrcali hvaležnost in 
to je vedno znova potrditev, da je naša usmeritev pravilna. 
 
Vsi ostali naši člani pa imajo na izbiro kar nekaj možnosti za preživljanje prostega 
časa: športne aktivnosti, kulturne dejavnosti, ustvarjanje,... Seveda je največ vredna 
družba podobno mislečih in razumevajočih ljudi s podobnimi težavami. Taki se radi 
srečujemo in zato me še toliko bolj veseli, da se na naša vabila odzivate v tako veli-
kem številu. 
 
Največ članov vsako leto vedno znova pritegnemo z organizacijo zbora članov in sre-
čanja ob dnevu invalidov. Število članov, ki se zbere ob teh dveh dogodkih, nam za-
vidajo tudi ostala društva in veseli smo, da se odzivate v tako velikem številu. Avto-
busni izleti so omejeni s številom potnikov na avtobusu, vendar se trudimo, da bi se 
dogodkov lahko udeležilo čimveč članov. Pri tem zelo pomembno vlogo opravljajo na-
ši poverjeniki, ki se jim na tem mestu zahvaljujem za njihovo požrtvovalno delo. Prav 
tako pa sem hvaležen za izjemno delo ostalih mojih sodelavcev, ki opravijo veliko 
število prostovoljnih ur, da so aktivnosti speljane tako, kot je treba. 
 
Seveda ne morem mimo uspehov naših športnikov; pikadisti in ribiči so se tudi letos 
udeležili državnega prvenstva, ostali pa so uspešno sodelovali na območnih tekmova-
njih. Zelo aktivna je sekcija za ročna dela, ki s svojimi izdelki in njihovimi predstavi-
tvami navdušuje, kjerkoli razstavi svoja dela.  
 
Veseli me, da je dobro delo društva opaženo tako znotraj občine kot koordinacije Za-
savje-Posavje, katere predsednik sem, seveda pa dobivamo priznanja za dobro delo 
tudi z naše krovne zveze ZDIS. Trudili se bomo, da bo tako tudi v prihodnje. 
 
 

Predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar 
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BESEDA ŽUPANA OBČINE HRASTNIK 

Dragi prijatelji in sokrajani, 
 
najprej vam moram čestitati in se vam zahvaliti za do-
bro delo, ki ga opravljate in zato, da se zavzemate za 
enake možnosti vseh občank in občanov ne glede na 
njihove telesne, intelektualne in druge sposobnosti. 
Prav je, da postavljamo človekove pravice na prvo me-
sto - kot temeljno izhodišče in univerzalno vrednoto.  
 
V občini Hrastnik si že vseskozi prizadevamo, da skrb za 
invalide postaja vse širše sprejeta. Trudimo se, da bi 
tudi na lokalni ravni uveljavljali posvetovanje, vključe-
vanje invalidov, najširšo zastopanost v vseh oblikah od-
ločanja, ki kakorkoli zadevajo njihove pravice, njihov 
položaj in njihove možnosti v družbi.  

 
Ob tej priložnosti bi rad pohvalil tudi delo Sveta za invalide pri občini Hrastnik, ki bdi 
nad vsemi aktivnostmi za izboljšanje položaja invalidov v naši občini in sledi Akcij-
skemu načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik, ki mu bomo vsi sku-
paj sledili tudi naprej. Letos smo tako ponovno obnovili talne oznake namenjene in-
validom, precej pozornosti in skrbi pa smo posvetili tudi načrtovanju in iskanju 
ustreznih rešitev za omogočanje lažjega dostopa do številnih javnih in stanovanjskih 
objektov v občini. Realizacija večjega dela teh projektov je predvidena v začetku no-
vega leta. 
 
Vsem članom društva, vašim podpornikom in vsem občankam in občanom želim veli-
ko pomembnih in modrih odločitev v novem letu, upanje in trdno voljo, s katero bo-
mo skupaj ustvarili pogoje za dobro življenje vseh. S strpnostjo, medsebojnim zau-
panjem in sodelovanjem nam bo uspelo.  
 
Srečno! 
 

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

 

V Hrastniku živimo ljudje, ki smo pripravljeni in spo-
sobni narediti „nekaj več” tudi za najbolj ranljive skupi-
ne prebivalcev, kakršni smo invalidi. To nedvomno do-
kazuje tudi listina „Občina po meri invalidov”, ki jo po-
deljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije in zavezuje 
občine prejemnice k nenehnemu sprejemanju različnih 
ukrepov za izboljšanje kvalitete življenja invalidov. Ob-
čina Hrastnik je to listino, kot peta izmed vseh sloven-
skih občin, prejela že leta 2006. Od takrat župan obči-
ne v vsakem 4-letnem mandatnem obdobju imenuje 
tudi poseben organ – Svet za invalide pri Občini Hrast-
nik, ki je namenjen pripravi, spremljanju in koordinira-
nju ukrepov za zagotavljanje čim bolj neodvisnega živ-
ljenja invalidov v občini Hrastnik. V 11-članski Svet za 

invalide pri Občini Hrastnik za mandatno obdobje 2015-2018 smo imenovani pred-
stavniki Občinskega sveta, Društva invalidov Hrastnik, Društva vojnih invalidov Zasa-
vje – Sekcija Hrastnik, Društva Sožitje – društva za pomoč osebam z motnjami v du-
ševnem razvoju Hrastnik, Društva upokojencev Hrastnik, Društva upokojencev Dol 
pri Hrastniku, Zdravstvenega doma Hrastnik, Centra za socialno delo Hrastnik, 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Oddelka za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo Občine Hrastnik ter Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne 
službe Občine Hrastnik. 
 
Pomembno je, da imamo v občini organ, preko katerega lahko tudi invalidi in težje 
gibljivi občani poročamo lokalni oblasti o svojih težavah in uspehih ter posredujemo 
svoje predloge za razrešitev obstoječih težav in ovir. Držimo se načela: „Nič o invali-
dih brez invalidov”. Prav preko aktivnosti in dokumentov Sveta za invalide so pred-
stavniki lokalne oblasti najbolje seznanjeni z invalidsko tematiko/problematiko v naši 
občini. 
 
Minili sta že skoraj dve leti, odkar vodim Svet za invalide pri Občini Hrastnik. V začet-
ku mandata smo pripravili Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini 
Hrastnik za obdobje 2015-2018, ki je pripravljen skladno z najnovejšimi določili Ak-
cijskega programa za invalide 2014-2021 Ministrstva za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti. Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik 
je živ dokument, ki se vsako leto spreminja in dopolnjuje z novimi ukrepi. Tudi člani-
ce in člani Društva invalidov Hrastnik lahko podate svoje predloge ukrepov za še do-
datno izboljšanje kvalitete življenja invalidov v naši občini preko obrazca na občinski 
spletni strani (http://hrastnik.si/kontakti/), preko e-pošte      
(obcina.hrastnik@hrastnik.si) ali pa svoj pisni predlog pošljete na Občino Hrastnik, 
Svet za invalide. 
 
Svet za invalide pripravi vsako leto poseben dokument o letni realizaciji Akcijskega 
načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-2018 in ga 
predstavi na seji Občinskega sveta. Občinski svetniki in župan so zadovoljni z našim 
opravljenim delom in nas spodbujajo k nadaljnjim aktivnostim. Vabim vas, da se na 
spletni strani Občine Hrastnik tudi vi seznanite z načrti in izvedenimi ukrepi za izbolj-
šanje kvalitete življenja invalidov v hrastniški dolini (http://hrastnik.si/
obcina_hrastnik/obcinski_svet/svet_za_invalide/) in si tako ustvarite svoje mnenje o 
aktivnostih Sveta za invalide pri Občini Hrastnik. 

 
Predsednik Sveta za invalide  

pri Občini Hrastnik 
Gregor Erman 

http://hrastnik.si/kontakti/
mailto:obcina.hrastnik@hrastnik.si
http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/svet_za_invalide/
http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/svet_za_invalide/
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V društvu združujemo delovne invalide po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi druge 
invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, 
pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, 
ki jih pogojuje oz. ustvarja fizično in družbeno okolje, 
ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb 
osebnega, družinskega in družbenega življenja v oko-
lju, v katerem živijo in delajo, in njihove spremljevalce 
ter podpornike društva. Namen združevanja je ugotav-
ljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb 
invalidov, medsebojne pomoči, uresničevanja in zasto-
panja njihovih posebnih interesov. 
Na razpisu ZRSZ za javna dela in s pomočjo občine 
smo uspeli pridobiti zaposlitev za dobo 5 mesecev z 

možnostjo podaljšanja in s tem eni naši članici omogočiti vključenost v delo, nabira-
nje novih izkušenj in pomagati k hitrejši redni zaposlitvi.  
Skrbimo za druženja, obiske težkih invalidov, nudimo pomoč pri iskanju rešitev pro-
blemov, ki tarejo naše člane, pozornosti ob praznovanju rojstnih dni, izgubi najbliž-
jih, spoznavanje Slovenije, rekreacijo, skupna letovanja, osvajanje veščin ročnih del, 
strokovno izobraževanje in osveščanje in smo pripravljeni na sodelovanje pri vseh 
oblikah promocije našega Hrastnika in tradicije.  
Decembra 2016 je bilo v našem društvu vključenih 806 članov, od tega 621 rednih 
članov (516 invalidov z odločbami ZPIZ in ZZRZI, 95 na podlagi potrdil specialistov, 
10 z odločbo CSD) in 185  podpornih članov. 
Za uspešno izpolnjevanje ciljev društva so bile med letom 27-krat sklicane seje ko-
misij in delovnih teles društva ter 3-krat seje koordinacije Zasavje-Posavje. 
Delo vodstva temelji na usmeritvah in sklepih, sprejetih na zborih članov. Vse naj-
važnejše 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, ko-
misije za šport in rekreacijo, poverjenikov in zahtev ter obveznosti do Zveze, FIHA in 
občine, ki so naši glavni viri prihodkov.  
Plan aktivnosti za leto 2016 smo v celoti realizirali in ga med letom tudi nadgradili in 
skušali uresničiti čimveč zamisli na področju druženja, športa in rekreacije, načinu 
preživljanja prostega časa, nudenja pomoči pri razreševanju vsakodnevnih težav na-
ših invalidov in obveščanju članstva in ostale javnosti o našem delu.  
S pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS smo reševali probleme naših invalidov z nabavo 
invalidskih pripomočkov z omogočanjem psihosocialne rehabilitacije v zdraviliščih in 
objektih ZDIS.  Svoje delo bi radi razvijali in na različne načine nudili pomoč čim-
večjemu številu naših članov, predvsem težjim invalidom. 
 
Za naše člane pa bodo na terenu v letu 2017 skrbeli poverjeniki: 
Vojka Žagar: del Loga (27, 28, 28 ABCDE), Veličkova cesta, Novi Log-del, Pot Vitka 
Pavliča, Prapretno, Plesko;               
Marija Rakovič: Log (spodnji del), Novi Log-del, Novi dom, Taborniška pot (Frtica), 
del Ceste 1. maja, Naselje Aleša Kaple, del Trga Franca Kozarja, Cesta padlih borcev; 
Franci Kačič: 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, Go-
re, Kopitnik, Kovk, Pod Javorjem, Brnica; 

Tajnica društva 
Jerica Laznik 

1. DELO VODSTVA 

1.1. DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 
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V letu 2016 smo volili novo vodstvo našega društva. Ob 16. uri smo se v Športni 
dvorani na Logu v Hrastniku zbrali številni redni in podporni člani DI Hrastnik ter 
povabljeni gostje. Skupaj se nas je zbralo preko 170 in vse je najprej pozdravil 
predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar. Pozdravu je sledil še kulturni program, nato pa 
je vodenje zbora članov prevzelo delovno predsedstvo. 
Dnevni red volilnega zbora članov je obsegal 15 točk. Med drugim smo tako pred-
stavili in potrdili opravljeno delo v letu 2015, program dela in finančni plan za leto 
2016 ter nato tudi  izvolili predsednika društva in člane vodstvenih organov za na-
slednja 4 leta. DI Hrastnik bo tudi v mandatu 2016-2020 vodil Rajko Žagar. 

Volilni zbor članov Društva invalidov Hrastnik, 26. 3. 2016 

Za glasbo sta poskrbela Nika Špajzer in Andrej Bantan Miza z vabljenimi gosti 

Delovno predsedstvo 

Za lažje delovanje in boljšo povezanost z občinskimi društvi invalidov je ZDIS usta-
novila 11 koordinacijskih odborov (v nadaljevanju: KOO): KOO Celjska regija, KOO 
Dolenjska - Bela Krajina, KOO Gorenjska regija, KOO Koroška regija, KOO Ljubljan-
ska regija, KOO Podravska regija, KOO Notranjska regija, KOO Obalno-Kraška regi-
ja, KOO Pomurska regija, KOO Severno-Primorska regija in KOO Zasavje-Posavje.  
 
KOO Zasavje-Posavje vključuje DI občine Brežice, DI Krško, DI Sevnica, DI Rade-
če, 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 pred-
sednika KOO Zasavje-Posavje. Tako je bila predsedniku našega društva podeljena 
tudi funkcija predsednika KOO Zasavje-Posavje za naslednje 4-letno mandatno ob-
dobje in s tem tudi članstvo v Upravnem odboru ZDIS. Leta 2016 je predsednik 
sklical tri seje KOO Zasavje-Posavje. Seje so bile namenjene predvsem načrtova-
nemu in tekočemu medsebojnemu sodelovanju med društvi KOO Zasavje-Posavje, 
zvezo in FIHO, organizaciji in izvedbi KOO, spremembah v sestavi koordinacij, do-
polnitvi pravilnika o izvajanju zakona o DDV-1, ki je uvedel spremembe pri finanč-
nem poslovanju društev. 

V številčni družbi  

1.2. KOORDINACIJSKI ODBOR ZASAVJE - POSAVJE 
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2. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH  
IN PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI 

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

Poverjenice in poverjeniki DI Hrastnik redno obiskujejo težje invalidne članice in čla-
ne našega društva. Takšni obiski poverjenikov, tudi v spremstvu vodstva društva in 
članov Komisije za zdravstvene in socialne razmere, so še posebej pogosti: ob med-
narodnem dnevu žena in materinskem dnevu ter v veselem decembru. Marec, ko se 
prebuja narava ter praznujejo naše matere in žene, in veseli december sta še pose-
bej primerni obdobji za prijetno druženje, nasmehe in lepe občutke. Tako smo mar-
ca obiskali in obdarili 52 težjih invalidk, od tega 17 v domovih starejših v Hrastniku, 
Loki pri Zidanem Mostu in Laškem ter 35 na njihovih domovih.  
 
V predbožičnih decembrskih dneh pa smo obiskali in obdarili 67 naših težjih invali-
dov na domovih. Povsod smo bili lepo sprejeti in v pogovorih izvedeli marsikaj nove-
ga, 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, kadar nas je spremljal sam Božiček. 

Težkim invalidom in tistim, ki živijo v slabih socialnih razmerah, se posvečamo še s 
posebno pozornostjo – v obliki obiskov, organiziranih srečanj, piknikov in zagotavlja-
nju potrebne pomoči. 

Božiček je obiskal Ivico in Petra Tudi Bogdan je bil vesel obiska 

Lepo pa sta  nas sprejela tudi Martin in Ani 
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2.2. POMOČ PRI NABAVI IN IZPOSOJI ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV 

DI Hrastnik v letu 2016 ni opravilo večjih nabav ortopedskih pripomočkov. V prete-
klih letih smo s finančno pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS med drugim nabavili kar 
nekaj potrebnih invalidsko-ortopedskih pripomočkov.  
 
V letošnjem letu pa smo našim članom priskočili na pomoč tako, da smo:  
- dodelili in namestili električne negovalne postelje 5 težjim invalidom,  
- pridobili en invalidski voziček na ročni pogon in  
- omogočili našim članom izposojo 4 kisikovih jeklenk. 

2.3. DRUŽENJE ČLANOV 

Praznovanje dneva žena, 12. 3. 2016 

Za letošnje druženje 
naših članic ob dnevu 
žena smo izbrali Halo-
ze.  
V popoldanskih urah 
smo se odpravili v 
Makole, kjer smo ob 
prijetni glasbi prežive-
li lep večer.  
Po pozdravu predse-
dnika Rajka Žagarja, 
so članice prejele tudi 
skromno darilo v znak 
pozornosti. Prisotnih 
je bilo kar 67 članic. 

Obiskali smo tudi 23 naših članov, ki ži-
vijo v domovih starejših v Hrastniku, Tr-
bovljah, Loki pri Zidanem Mostu, Prebol-
du in Laškem.  
V Domu starejših Hrastnik, kjer biva naj-
več naših članov, je vse zbrane pozdravil 
predsednik Rajko Žagar, pogledat pa nas 
je prišel tudi direktor doma Drago Kopu-
šar. Naši člani so bili veseli obiska, vošči-
la in skromnega darila, seveda pa jim je 
največ pomenil prijeten pogovor o vsem, 
kar se je zgodilo, odkar smo se zadnjič 
videli. 

Najprej je zbrane člane pozdravil predsednik društva... 

… nato pa še direktor doma Drago Kopušar ...vsem smo voščili  lepe praznike 
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Piknik Društva invalidov Hrastnik na Kopitniku, 20. 8. 2016 

Na društvu smo se po nekaj letih premora odločili, da pripravimo piknik v čudovitem 
okolju Kopitnika in srčni gostoljubnosti planincev. Tako se nas je v sobotnem jutru 
zbralo preko 100 druženja željnih članov društva, pripravljenih na klepet, krajše po-
hode, sprehode, petje in ples. Na Kopitniku se je za vsakega našlo kaj prijetnega, že 
sam prihod pa je bil poplačan  s pogledom na urejeno in »cvetočo« planinsko kočo 
ter  okolico, obsijano s soncem.  
Težko z besedami opišem neprecenljiv občutek povezanosti, skrbi drug za drugega, 
iskrene nasmehe, zaskrbljene poglede, odkrite pogovore, vzpodbudo in korajžo, ki jo 
člani našega društva zmoremo in dajemo drug drugemu. Toda mi vemo, zato se radi 
družimo. 

Nekateri so se odločili za sprehod... ...drugi so raje plesali 

.. se pogovorili ob odlični postrežbi PD Rimske Toplice Predsednik je dobil novo frizuro :) 

Bojan in Gusti sta razdrla nekaj duhovitih Na Kopitniku nas je bilo preko sto 
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Piknik težjih invalidov na Kalu, 27. 8. 2016 

V dopoldanskih urah smo 38 udeležencev in njihovih spremljevalcev pobrali na dogo-
vorjenih mestih in jih pripeljali do planinske koče na Kalu. V sončnem vremenu smo 
sedli  v senco pod balkon in uživali v razgledu proti vrhovom zasavskih hribov.  Po 
pozdravnem nagovoru predsednika  so pričakujoči pogledi  naših članov že iskali, kaj 
imamo zanje pripravljenega v hladilnikih in loncih. Z užitkom so pospravili domačo 
obaro, kasneje pa smo jim postregli tudi z mešanim mesom na žaru. Vmes  smo se-
veda obdelali  vse, kar se je zgodilo, odkar smo se zadnjič videli. Naši gostje so bili 
seveda nadvse veseli prijetno preživetega dneva in z mislijo, da se čez leto dni spet 
srečamo, smo se v poznih popoldanskih urah dobre volje odpeljali nazaj domov. 
 

Bojan je zabaval celo mizo... Bogdan je bil vesel starih prijateljev 

Pozdrav predsednika vsem prisotnim Slavc je bil dobre volje 

Zakonca Tršek ne manjkata na naših druženjih Tudi Mira in Jani se rada odzoveta  vabilom 
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Zvone se je z nostalgijo spominjal svojega 
predsedovanja 

Joži in Mici sta povedali marsikaj zanimivega 

Zorica je bila prešerne volje Veseli smo bili Ane in Suzane 

Peter in Ivica sta bila prijetna sogovornika Poverjenik Miro z ženo Anito 
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Srečanja invalidov po Sloveniji  

Leta 2016 smo se udeležili dveh množičnih srečanj invalidov Slovenije: sre-
čanja invalidov na Nanosu in planinskega srečanja invalidov na Kopah. 

V soboto, 2. julija 2016 smo se 
članice in  člani Društva invalidov 
Hrastnik odpravili proti Nanosu. 
Srečanje je potekalo na več kot 
500 let stari kmetiji Abram, ki se s 
svojimi travniki, polji in gozdo-
vi  razprostira na nadmorski višini 
920 m in nudi dih jemajoče  pogle-
de  vse do morja.  
Travniki s svojimi barvami in cve-
tovi opojno dišijo in vabijo na spre-
hod, v lepo ohranjenih  gozdovih 
pa menda lahko srečaš tudi volka, 
risa in  medveda. Eden izmed njih 
se je nekoč izgubil in je na  kmetiji 
Abram dobil zatočišče in postal 
maskota kmetije. 
Druženje je potekalo v prijetnem 
vzdušju, ob dobri hrani,  glasbi, 
iskanju sreče na srečelovu in ugi-
banju teže razstavljenega pršuta. 
Smo pa vse ponujeno tudi dodobra 
izkoristili – uganili smo težo pršu-
ta, prejeli prvi nagradi na srečelo-
vu in se imeli lepo. 

V soboto, 6. avgusta 2016  pa 
smo se na povabilo DI Slovenj 
Gradec udeležili planinskega 
srečanja invalidov na Kopah. 
Sobotni dan se je pričel dežev-
no, kar pa nas ni ustavilo in v 
polnem številu smo se zbrali na 
dogovorjenem mestu. 
Na Kopah so nas prijazno spre-
jeli gostitelji in pisana druščina 
članov društev invalidov z vseh 
koncev Slovenije. Srečanje se je 
pričelo z govori gostiteljev, vab-
ljenih in  podpredsednice ZDIS 
ter kulturnim programom. Po-
sebna čast pa je bila izkazana 
najstarejšim udeležencem  po-
sameznih društev invalidov. Po-
tem smo se  podali na pot do 
Ribniške koče,  se zavrteli ob 
prijetnih zvokih, do solz smo se 
nasmejali humoristu »holcarju« 
in uživali ob poslušanju harmo-
nikarja. Lepo je bilo srečati stare 
znance in prijatelje. Kar prehitro 
je minilo in že smo se vračali 
proti domu. 

Srečanje na Nanosu je vedno lepo doživetje... 

… tudi na Kopah nas vedno lepo sprejmejo 
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Ekskurzija v Postojnsko jamo in na Predjamski grad, 1. 10. 2016 

Za cilj smo tokrat izbrali našo kra-
ško lepotico, Postojnsko jamo in 
Predjamski grad. Poln avtobus se 
nas je zbralo ob 8. uri in željno 
smo pričakovali, kaj nam bo pri-
nesel dan. Upali smo seveda na 
lepo vreme, za dobro družbo pa 
nas tako ni bilo strah. 
Po obvezni kavici na Lomu smo 
zavili proti Postojni. V nestrpnem 
pričakovanju smo poslušali množi-
co raznoterih jezikov obiskovalcev 
z vseh vetrov. Vožnja z vlakcem 
je kar prehitro minila, potem pa 
smo se jamo odpravili raziskovat 
peš. Navdušeni nad mojstrovino 
narave smo s široko odprtimi usti 
opazovali, kar je izdolbla Pivka v 
milijonih let. Kar precej olajšanja 
je bilo čutiti po prihodu iz jame, 
ko smo zopet zagledali dnevno 
svetlobo. Po malici smo se odpra-
vili proti Predjamskem gradu, kjer 
nas je že pričakovala duhovita vo-
dička. Zvedeli smo vse o zanimivi 
usodi Erazma Predjamskega ter o 
življenju v tistih časih. Pred čudo-
vito kuliso Predjamskega gradu 
smo napravili nekaj fotografij in 
lačnih želodcev začeli povpraševa-
ti po jedači in pijači. 
Pri Malnarju so pripravili odlično 
domače kosilo. Na zadovoljnih 
obrazih je bilo prebrati navduše-
nje nad preživetim dnevom in 
hvaležnost organizatorjem za še 
eno lepo doživetje. 

Po dolgi vožnji …. 

… smo nestrpno pričakovali ogled Postojnske jame 

Pred čudovito kuliso Predjamskega gradu 
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Letovanje na otoku Hvaru, 7.—14. 9. 2016 

Kar 88 članov Društva invalidov Hrastnik bo v svojo skrinjo spominov shranilo 7 dni, 
preživetih na otoku Hvaru. Tradicijo skupnega zaključka poletja na  jadranskih otokih 
smo ponovno obudili pred petimi leti in vsako leto se nam pridruži več članov, ki si 
želijo druženja, blagodejne morske klime, vode in sonca. 
Večino časa  smo preživeli v Jelsi, na potep pa smo se podali tudi v bolj mondeno 
mesto Hvar in romantični Stari grad. Avanturistična je bila plovba z ladjo do Brača in 
popoldansko kopanje na  belem produ plaže Zlatni rat. Nekateri med nami so se po-
dali otok raziskovat peš in ujeli neponovljive poglede po sosednjih otokih in čudoviti 
naravi. Vsak dan pa nas je spremljalo prijetno kramljanje, šport, družabne igre, ples 
in ubrano petje ob spremljavi kitare, ki je družilo našo skupino na plaži in v vodi. 
Za vsakega od udeležencev letovanja se je našlo kaj zanimivega in teden dni je mi-
nil, kot bi mignil :). 

Otok smo raziskali po dolgem in počez Uživači 

Napolnili smo kar dva avtobusa! 

Martinovanje, 12. 11. 2016 

Na svetu lepše rož´ce ni, kot je ta vinska trta, pozimi spi, spomlad cveti, v jesen nam 
vince daje… 
Mi že vemo, da udeležba na martinovanju pomeni,  da bomo vse leto zdravi in mla-
dostni, zato je bilo prijetno in zabavno tudi letos. 
V gostišču Gurman so nas razvajali z dobro hrano, »muzikanti« pa so nas dolgo v 
večer zabavali s svojimi šalami in melodijami, ki so nas popeljale na plesišče.  
Kot vedno se je bilo lepo družiti in kramljati s prijatelji in znanci, ki jih zaradi bolezni 
in invalidnosti ne srečujemo pogosto. V tem hitrem tempu življenja vsi  rabimo pogo-
vore, malo tolažbe, razumevanja in sprejemanja z  vsemi našimi telesnimi in duševni-
mi pomanjkljivostmi, ki jih najlepše poboža prijazna beseda in odkrit nasmeh. 
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Srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. 12. 2016 

Kar 160 članov se nas je zbralo v Športni dvorani Hrastnik. Lepo je bilo zopet videti 
znane obraze. Uvodni pozdrav je pripadel predsedniku Rajku Žagarju, nekaj besed 
pa nam je namenil tudi župan Miran Jerič, ki se nam na srečanju pridruži prav vsako 
leto. Prisotnih je bilo tudi nekaj povabljenih gostov iz drugih društev, pozdravit pa 
sta nas prišla tudi naša hrastniška poslanca Vojka Šergan in Ivan Hršak. Nekaj lepih 
besed nam je namenila tudi predstavnica Relaxa, ki nas bo letos zopet popeljala na 
letovanje. Za vesel uvod je poskrbel harmonikar Andrej Bantan, ki je s poznanimi 
vižami ogrel vse zbrane, da smo postali dobre volje. Večer smo preživeli v prijetnem 
druženju.  

Miza z vabljenimi gosti je bila tudi letos polna Kar 160 članov se nas je zbralo 

Ekipa Sineta Istoka in Cvetke smo vedno veseli v naši družbi 

2.4. VOŠČILA IN SOŽALJA 

Člani in članice Društva invalidov Hrastnik, ki so starejši od 65 let, vsako leto dobijo 
rojstnodnevno voščilo. Voščilnice izdelajo članice sekcije ročnih del DI Hrastnik, ime-
novane Sončnice. 
Svojcem umrlih članov sožalje izrazimo pisno. 
Leta 2016 smo poslali 336 voščilnic in 28 sožalij. 

Takole smo se nastavljali fotoaparatu na Martinovanju 



Društvo invalidov Hrastnik  Bilten 2016 

17 

3. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA 

Zagotavljanje zagovorništva obsega pomoč članom društva preko različnih oblik sve-
tovanja in razgovorov s področja zakonodaje. Članom društva nudimo pomoč pri 
manjših sporih med delodajalci in invalidi ter njihovimi pravicami, ki izhajajo iz zako-
nodaje (delovna razmerja, pravice iz zdravstvenega zavarovanja,…). Invalide, ki po-
trebujejo pomoč, opogumljamo, jim krepimo samozavest ter nudimo podporo in po-
moč. 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 2016:  
- 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 orga-
nov,  
- s priporočili pomagali našim članom pri zamenjavi stanovanj za invalide 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 pri-
spevka za uporabo interneta,  
- pomagali pri urejanju statusa invalida (vloge za priznanje telesne okvare). 

… v času uradnih ur je na društvu vedno živahno 
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4. INFORMATIVNA DEJAVNOST 

Naš cilj je z informacijami o našem delovanju privabiti v naše vrste čimveč tistih in-
validov, ki (še) niso aktivni v društvu, da v naših programih skušajo najti nekaj zase 
in se priključijo v taki meri, kot jim ustreza. Prav tako želimo, da invalidi in njihove 
družine vedo, da se ob težavah lahko obrnejo na nas in da jim bomo skušali poma-
gati. 
 
Drugi cilj pa je, da naše informacije dosežejo tudi tisti del občinstva, ki je zdrav in za 
invalide sliši le ob prispevkih o našem delovanju. Zato je podoba Društva v javnosti 
še toliko bolj pomembna. Tisti, ki bodo sprejeli invalide preko javnih objav, jih bodo 
sprejeli tudi v realnem življenju. 
 
Za objave v medijih in spletno stran skrbi predstavnica za stike z javnostjo, za infor-
miranje članov o aktivnostih društva pa še vedno skrbijo poverjeniki, ki so zadolženi 
za posamezna območja v hrastniški občini. 
 
Prispevke o delu društva lahko spremljate preko naše spletne strani www.invalidi-
hrastnik.si. Tam so vedno objavljene vse aktualne informacije, pa tudi najbolj obširni 
prispevki in fotografije z dogodkov, ki jih organizira društvo.  
 
Prispevke v krajši obliki in z manj slikami objavljajo tudi vsi lokalni mediji: tiskana 
časopisa Zasavski tednik in Hrastov list in spletna časopisa Zon in Zasavc. Objavljeni 
so tudi na spletnih straneh Občine Hrastnik in ZDIS. Prav tako dobro sodelujemo z 
novonastalo Zasavsko televizijo, vsako sredo pa novice iz našega društva prebirajo 
tudi v oddaji Srebrni val na radiu Aktual Kum. 
 
Vsa obvestila, ki so na spletni strani društva, si lahko preberete tudi na treh oglasnih 
deskah v hrastniški občini: na hrastniški tržnici, na Domu Krajevne skupnosti Ste-
klarna in v prehodu pred Škis barom na Dolu, ali pa nas obiščite na sedežu društva 
vsako sredo v času uradnih ur. 
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5. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Namen in cilji programa so, da invalidi sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo spret-
nosti, ki jih potrebujejo za premagovanje ovir, dosežejo najvišjo možno raven oseb-
nega razvoja, pridobijo socialne veščine in se pripravijo za neodvisno življenje, prido-
bijo praktično pomoč pri integraciji v družbo in pri premagovanju problemov, s kate-
rimi se srečujejo v življenju. 
S tehnikami in veščinami se naučijo pridobivati povratne informacije v zvezi z njiho-
vim opravljenim delom, naučijo se odzivati na kritiko, učijo se tehnik reševanja pro-
blemov in ravnanja s težavnimi osebnostmi ipd. 
 
Izvajajo se: usposabljanja, izobraževanja, predavanja in delavnice. 
Na društvu pa smo jim v letu 2016 priskočili na pomoč pri  iskanju zaposlitve, pisanju 
vlog in svetovanju, nudenju pomoči pri uvajanju v osnovno računalniško znanje in se 
povezovali s Centrom za socialno delo, občino in  Zavodom RS za zaposlovanje. 

5.1. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Usposabljanja ZDIS za aktivno življenje in delo so namenjena usposabljanju 
brezposelnih in zaposlenih invalidov. 

Usposabljanja 1. in 2. aprila 2016 v Zre-
čah se je udeležila ena naša članica. 
Udeležencem so bila na voljo predavanja 
in delavnice s temami: Visok krvni tlak 
kot dejavnik tveganja pri delovnih invali-
dih (dr. Ladislav Golouh), Telesna aktiv-
nost za delovne invalide (dr. Tjaša Filip-
čič), Urejeno delo in delovno mesto s po-
udarkom na preprečevanju in lajšanju 
zdravstvenih težav (mag. Andrejka Fatur 
Videtič), Zdrav življenski slog delovnih 
invalidov (mag. Mojca Primožič), Never-
balna komunikacija kot pomoč delovnim 
invalidom pri zaposlovanju (mag. Vida 
Perko in dr. Zdenka Wltavsky) in Strate-
gije reševanja problemov  (dr. Sanja 
Rozman). Poleg predavanj so imeli ude-
leženci na voljo tudi brezplačno pravno 
pomoč in kopanje v bazenih.  

Usposabljanja 16. in 17. septembra 
2016 v Čatežu se je udeležila ena naša 
članica. V Hotelu Terme so dobro poskr-
beli za njihove želodčke, ZDIS pa je iz-
bral odlične predavatelje. Tako so v pet-
ek poslušali dr. Heleno Jeriček Klanšek, 
ki je predavala o izgorelosti. Navdušeni 
so bili nad delavnico o obvladovanju te-
žavnih situacij v komunikaciji dr. Janeza 
Mekinca, v soboto zjutraj pa so pod vod-
stvom dr. Petre Zupet naredili nekaj vaj, 
da bi se izognili poškodbam. Vmes so 
vsak prost trenutek izkoristili za kopanje, 
savnanje, zvečer pa je bil čas tudi zaba-
vo. Usposabljanja ZDIS vedno ponudijo 
nova znanja in prijetno druženje.  

… Mojca pa se je usposabljala v Čatežu 

Geli je nova znanja nabirala v Zrečah, ... 
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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. 

Usposabljanja 4. in 5. marca 2016 sta se 
v Dobrni udeležila dva naša člana. Uspo-
sabljanje je bilo razdeljeno na štiri pre-
davanja, na katerih so strokovnjaki z 
različnih področij približevali težave, 
možne rešitve in nove zakonske predlo-
ge, s katerimi naj bi lajšali življenje in-
validom. 
Spoznavala sta teme: Soustvarjanje po-
moči invalidom z informiranjem, Spre-
memba v srcu, Pričakovane spremembe 
na področju invalidskega varstva, ZRSZ, 
storitve za invalide. Izvedela sta kar ne-
kaj novega oziroma dobila potrditev do-
sedanjega dela. Seveda pa je poleg izo-
braževanja pomembno tudi druženje in 
neformalno izmenjavanje izkušenj in no-
vosti pri delu na društvih invalidov. 

Usposabljanja 6. in 7. maja 2016 v To-
polšici sta se udeležila naš predsednik 
Rajko Žagar in tajnica Jerica Laznik. 
Udeležila sta se predavanj na temo: Ža-
lovanje ob smrti bližnjega, Duševne mot-
nje in nasilje, Vloga zdravnika medicine 
dela pri zaposlovanju invalidov in Telesna 
aktivnost invalida in zdravje za vsak dan. 
Teme so uporabne za pomoč pri delu na 
društvu. Največ novih znanj, praks in iz-
kušenj prostovoljci dobijo na delavnicah 
tako od predavatelja  kot od ostalih ude-
ležencev, ki povedo svoje izkušnje. Po 
napornem dnevu pa so jih gostitelji pre-
senetili, saj so ob občinskem prazniku v 
zdraviliškem parku pripravili pravo vese-
lico z Modrijani.  

Usposabljanja za prostovoljce 25. in 26. 
novembra 2016 v Termah Ptuj sta se 
udeležila dva naša člana. Zanimivo je 
bilo predavanje poslanca Bojana Dobov-
ška o pravni državi in korupciji, nato so 
udeleženci delali po skupinah. Naša pro-
stovoljca sta se udeležila delavnic o 
zdravem življenjskem slogu invalidov in 
o tem, kako ravnamo z jezo. Po večerji 
je sledil družabni večer ob druženju ude-
ležencev, udeležence usposabljanja je 
razveselil tudi Božiček. Naslednji dan je 
po jutranjem kopanju v čudovitem ter-
malnem kompleksu sledilo še predavanje 
o pacientovih pravicah in kosilo, potem 
pa so se udeleženci odpravili proti domu. 

Usposabljanja so vedno dobro obiskana 

Pridobivanje novih znanj za izboljšanje dela na društvih 
je vedno dobrodošlo 

Prostovoljce je  na Ptuju presenetil tudi Božiček 



Društvo invalidov Hrastnik  Bilten 2016 

21 

5.3. USTVARJALNE DELAVNICE ZDIS 

Tedenske ustvarjalne delavnice, ki vključujejo elemente socialnega dela, re-
habilitacije, izobraževanja in usposabljanja, se prav tako vsako leto izvajajo 
pod okriljem ZDIS.  
Članice in člani DI Hrastnik, ki so aktivni v sekciji ročnih del, so se letos udeležili na-
slednjih delavnic: 
- Izdelovanje rož iz različnih materialov (Izola, 19. – 26. 2. 2016) 
- Spoznavanje in uporaba zdravilnih zelišč (Radenci, 15. – 22. 4. 2016) 
- Obdelava lesa (Radenci, 13. - 20. 5. 2016) 
- Delavnica izdelovanja nakita (14. – 21. 10. 2016) 
 
Vsi udeleženci so bili navdušeni nad novim znanjem, ki so ga pridobili na delavnicah. 
Zdaj bodo znotraj sekcije za ročna dela nove ideje lahko delili tudi z ostalimi člani. 

Otilija je nabirala znanje na delavnici za izdelovanje rož 
iz različnih materialov 

Rože izpod pridnih rok udeležencev delavnice 

Zdravilna zelišča so tema, ki je večno zanimiva Mihaela se je udeležila delavnice o zdravilnih zeliščih 

Jana je na delavnici izdelovanja nakita dobila nove ideje 
za ustvarjanje 

Mentorica Barbara je  tudi tokrat nesebično delila svoje 
znanje  izdelovanja nakita 
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5.4. PREDAVANJA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK  

Predavanje "Zakaj boli križ in odkod bolečine v sklepih?", 16. 5. 2016 

Tako kot vsako leto smo tudi 
letos majski termin rezervi-
rali za predavanje doktorja 
medicine Ladislava Golouha, 
ki je že kar naš stari znanec. 
Tokrat smo spoznali zgradbo 
hrbtenice in se naučili, kako 
lahko omilimo bolečine, ki 
nastopijo ob dolgoletni ne-
pravilni drži. 
Jutranje raztezne vaje za 
hrbtenico so zelo pomembne 
za to, da bo naša hrbtenica 
zdržala dlje brez bolečin. Dr. 
Golouh nam je pokazal nekaj 
enostavnih in nezahtevnih 
vaj za krepitev mišic hrbte-
nice in sklepov.  
Seveda med predavanjem ni 
manjkalo humornih vložkov, 
po katerih je dr. Golouh že 
kar poznan. Ob smehu smo 
obljubili, da si bomo zjutraj 
vzeli tistih nekaj minut za 
naše zdravje.  
Tisti, ki smo sodelovali na 
predavanju, smo dobili nekaj 
koristnih nasvetov za bolj 
kvalitetno življenje. 

Izobraževanje o poznavanju in uporabi začimbnic in zdravilnih zelišč, 17. 11. 2016 

Predavanje o poznavanju in uporabi začimbnic in zdravilnih zelišč smo organizirali na 
sedežu Društva invalidov Hrastnik. Sejna soba je bila skoraj premajhna za vse, ki so 
želeli zvedeti več o tem. Predavala nam je gospa Cvetka iz Društva za zdravilne ras-
tline Zasavje. Z njimi že kar tradicionalno sodelujemo in vsako leto nam pripravijo 
predavanje, kjer izvemo marsikaj novega. Tokrat smo dobili kopico novih informacij 
o lovorju, žajblju in rožmarinu: o tem, kako pripraviti mešanico za čaj, vmes je padel 
tudi kakšen kuharski recept, pa nasvet za pripravo tinktur in sirupov. Skratka, veliko 
uporabnih informacij. 

Predavanja dr. Golouha so vedno polna humorja,  
zato je tudi dvorana vedno polna 

Gospa Cvetka je prava zakladnica znanja o zeliščih... … zato smo jo z zanimanjem poslušali 
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6. OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN  
DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

S programom krepimo medsebojno socialno pomoč in dajemo invalidom možnost 
enakopravnejše vključenosti v družbo. Cilj je izboljšati kvaliteto življenja s pravoča-
sno pomočjo, doseganje čim večje neodvisnosti in samostojnosti, ohranjanje in nad-
gradnja obstoječih sposobnosti ter oblikovanje in ohranjanje socialne mreže v okolju, 
kjer invalid živi in dela. 

6.1. OHRANJEVANJE ZDRAVJA V OBJEKTIH ZDIS 

V ta namen omogočamo 7-dnevno bivanje v enem izmed objektov ZDIS, ki se v veči-
ni primerov izvaja kot družinska terapija. Aktivnosti v zdraviliških kompleksih in na 
morju ter druženje deluje na uporabnike preventivno in terapevtsko. 17 članov DI 
Hrastnik je v letu 2016 za ohranjevanje zdravja koristilo naslednje objekte ZDIS: 
 
- Objekti v Izoli (8 terminov) 
- Objekti v Termah Čatež (7 terminov) 
- Objekti v Termah Ptuj (2 termina) 
- Objekti v Rogaški Slatini (1 termin) 
- Objekti v Radencih (1 termin) 

6.2. REHABILITACIJSKI PROGRAM ZDIS 

Rehabilitacijski program v Termah Topolšica lahko koristijo zaposleni in brezposelni 
invalidi II. In III. kategorije, invalidi s TO in invalidi po ZZRZI. V letu 2016 se je tega 
programa udeležil en naš član s spremljevalko. 

6.3. PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJA ZDIS  

Tovrstnih posebnih socialnih programov se lahko udeležijo le zaposleni in brezposelni 
invalidi II. In III. kategorije, zaposleni in brezposelni člani s priznano TO in zaposleni 
in brezposelni člani s statusom invalida po ZZRZI. 
 
V letošnjem programu Psihosocialne rehabilitacije v organizaciji ZDIS v Moravskih 
Toplicah od 20. do 27. novembra 2016 sta sodelovali tudi dve članici našega društva. 
Program je bil zanimiv in učinkovit. Vsak dan so pričeli ob 7.45 z jutranjo telovadbo. 
Nato so sledili pohodi, predavanja, nordijska hoja in vodena hidrogimnastika. Po 
organiziranih aktivnostih so imeli čas še za bazen ali savno in dneve zaključevali z 
večerjo. Med tem so popili tudi kakšno kavico v kavarni. Imeli so tudi družabni večer 
s plesno glasbo. Popili so tudi kakšno kavico v kavarni, imeli pa so tudi družabni 
večer s plesno glasbo. 

Letošnjega programa psihosocialne rehabilitacije sta se udeležili dve naši članici 
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6.4. 3-DNEVNO KOPANJE TEŽJIH INVALIDOV 

Na Društvu invalidov Hrastnik že dolga leta  z našimi težjimi invalidi in spremljevalci 
preživimo 3 nepozabne dni na kopanju v zdravilišču Laško. S to tradicijo društvo vsa-
ko leto nadaljuje. Tako sta v dneh od 18. do 21. aprila 2016 vsak dan dva kombija in 
avtobus z našimi nepogrešljivimi prostovoljci – z Gustijem, Blažem, Vero, Slavi, Joži, 
ki so nudili pomoč, organizacijo in druženje, v Laško odpeljali 40 težjih invalidov s 
spremljevalci.  
Vse dni je bilo vzdušje prešerno, izmenjavale so se izkušnje, potočila kakšna solza in 
tudi zaslišalo lepo ubrano petje. Ker je služilo tudi vreme, smo dodobra izkoristili 
možnost namakanja in masaž  v zunanjem bazenu.  
Vedno pa je tako, da vse lepo prehitro mine saj je bila tu že sreda in spoznanje, da  
naslednje jutro ne bo zbujanja  v prijetnem pričakovanju druženja, ki  poleg zdravil-
nih učinkov vode prinaša tako potreben optimizem in ohranja pristne prijateljske in 
društvene vezi. 

Gasilska pred Zdraviliščem  Laško 

Naši težji invalidi in njihovi spremljevalci se vsako leto veselijo tridnevnega druženja 
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6.5. MESEČNA ORGANIZIRANA KOPANJA  

Vedno so dobro obiskani naši mesečni organizirani kopalni dnevi, ki jih izvajamo vsak 
prvi četrtek od aprila do oktobra.  
Ob prijetnem druženju smo vedno znova navdušeni tudi nad ponudbo naših zdravi-
lišč. Na izletih se sprostimo in vsaj malce pozabimo na skrbi in težave, ki jih prinaša 
vsakdanjik. 

Aprilski kopalni dan smo preživeli v Zdravilišču Radenci 

Aprilski kopalni dan, 7. 4. 2016 

Pozdravilo nas je sončno jutro, ki je 
obetalo še en lep dan za druženje. 
Po nekajmesečnem premoru smo se 
vsi veselili ponovnega snidenja, kar 
se je poznalo tudi pri udeležbi, saj 
je bil avtobus v trenutku poln. Obo-
roženi z dobro voljo  in v pričakova-
nju sprostitve v termalni vodi smo 
ob 8. uri zapustili Hrastnik in se od-
peljali pod severno obrobje Sloven-
skih Goric, v deželo termalnih in mi-
neralnih vrelcev ter vinske trte.  
Ob prihodu so nas pričakali prijazni 
domačini, nas na kratko seznanili z 
zgodovino, ponudili radensko pri 
termalnem izviru in nas pospremili 
do kopališča.  Tega krasi 10 različ-
nih in med seboj povezanih bazenov 
s termalno in navadno ogrevano vo-
do. Tam smo se naplavali, telovadili 
in se prepustili svetovno znanim 
zdravilnim mehurčkom naravne mi-
neralne vode z blagodejnimi učinki 
na srce in ožilje. Bilo je lepo, razi-
grano in blagodejno za našo dušo in 
telo.  

Slavc in Jaka sta na izletih nerazdružljiva 
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Za majsko destinacijo smo izbrali Terme Topolšico 

Majski kopalni dan, 5. 5. 2016 

Zbrali smo se ob 8. uri in korajžno odkorakali v dež-
evno jutro. Odpeljali smo se proti Šaleški dolini 
in  občudovali zelene poglede na Kamniško - Savinj-
ske Alpe, Pohorje in Posavsko hribovje. Kmalu smo 
prispeli v lep, miren kotiček, obdan z zelenimi gozdo-
vi, kjer se je iz zemlje prikazal naravni topli vrelec že 
v 16. stoletju. Zdravilna voda, svež gorski zrak in 
veliko sončnih dni so v prejšnjem stoletju privabljali 
v Topolšico tudi gospodo z Dunaja in iz celotne 
Avstro-ogrske. Po nekajurnem namakanju, razmiga-
vanju in vodnih masažah smo se prepričali, zakaj. 
Voda je res blagodejna, prijetna, mehka in dobro de-
ne razbolelim okončinam in sklepom. K temu je svo-
je prispevalo tudi sonce, ki nas je prijetno grelo. Po 
dobrem kosilu in še slajšem sladoledu smo se dobre 
volje počasi odpravili proti domu. 

Junijski kopalni dan, 2. 6. 2016 

Tokrat nas je pot peljala med zavetje dolenjskih gričev. Naš cilj so bile Šmarješke 
Toplice,  ki so znane tudi po znamenitem lesenem bazenu, zgrajenem nad vrelcem 
termalne vode, ki ga obkrožajo številne sprehajalne poti. Mi smo se zaradi zaščite 
pred soncem in morebitnim dežjem rajši odpravili v notranji kompleks bazenov. 
Ti  so povezani z zunanjim bazenom in tako nudijo sproščanje in plavanje po želji po-
sameznika. Kot vedno smo se z užitkom predajali zdravilni terapiji in tudi pridno telo-
vadili s terapevtom. Ker pa v prijetni družbi čas hitro mineva, smo morali pohiteti na 
kosilo. Gostitelji so nas prijetno presenetili s hitro postrežbo kosila, ki je bilo posebno 
zaradi okusne kremne koruzne juhe in zanimivega solatnega bifeja.  
Na povratku domov smo obiskali še mlinarja in se oskrbeli s sveže mleto ajdovo, ko-
ruzno in pirino moko ter koruznim zdrobom. Seveda pa ni šlo brez mlinarjevega po-
vabila v vinsko klet na pokušino dobre kapljice. Na poti domov  sta med kramljanjem 
odmevala smeh in petje, kar je potrditev lepo preživetega dne. 

Takole sta uživali Erika in Joži 
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Julija in avgusta smo se hladili v Strunjanu … sprehod po strunjanski okolici 

Ponovno smo se podali na morje, v objem krajinskega parka Strunjan. Ob 7. uri smo 
se dobre volje prepustili poletnemu utripu in naše potovanje se je pričelo. Ob prijet-
nem razpoloženju in kramljanju smo kar malo presenečeno ugotovili, da smo že v 
prijetnem hladu drevoreda pinij, kar je pomenilo, da smo prispeli v zeleno oazo in k 
našim prijaznim gostiteljem v hotel Svoboda. Brez zadržkov lahko povem, da je 
osebje hotela nadvse pozorno in prijazno poskrbelo za vse naše male prošnje in po-
sebnosti ter vrhunsko pobožalo naše želodčke. 
Lahko smo izbirali med notranjim bazenom z masažami in ogrevano morsko vodo ali 
neskončno modrino našega morja. Urejeno plažo in dostop do morja pa je dopolnil 
čudovit pogled na piransko cerkev Sv. Jurija. Prijetno utrujeni smo se na poti domov 
dogovorili, da se zagotovo vrnemo tudi prihodnje poletje. 

Avgustovski kopalni dan, 4. 8. 2016 

Julijski kopalni dan, 7. 7. 2016 

S tržnice smo krenili ob 7. uri in se odpeljali proti Primorski. Vmes je sledil še obve-
zen postanek za kavico, potem pa smo počasi že pričakovali vonj po morskem zraku.  
Seveda smo se takoj zapodili v bazene in na morsko obalo, kakor je kdo hotel. Izbiro 
smo imeli veliko, saj je kompleks Talaso Strunjan res lepo urejen. Po nekajurnem 
namakanju smo si v hotelski jedilnici privoščili kosilo, popoldne pa so nekateri po-
novno zaplavali, ostali pa smo se sprehodili po parku in si privoščili kaj hladnega. 
Ob petih smo se ponovno zbrali in se z avtobusom odpravili nazaj proti domu. Naj 
pohvalim odlično organizacijo in vodenje našega predsednika Rajka. 

Junija smo se namakali v Šmarjeških Toplicah Jaka je takole nazdravil na obisku v 
mlinarjevi vinski kleti 
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Sezono kopalnih dni smo že kar tradicionalno zaključili v Dobovi Namakanje v dobri družbi 

Septembrski kopalni dan, 1. 9. 2016 

Že kar tradicionalno člani Društva invalidov Hrastnik 
za zadnji kopalni dan izbiramo Terme Paradiso v Do-
bovi. Ob osmi uri se nas je zbralo 34 članov in pod 
vodstvom našega predsednika Rajka smo se odpravi-
li proti meji s Hrvaško.  
Po triurnem čofotanju v vodi, bogati z minerali, smo 
se lačni odpravili v restavracijo, ki je del hotela Para-
diso in bili navdušeni nad odličnim kosilom. Ob pri-
jetnem klepetu in prenekateri smešni prigodi iz pre-
teklosti smo se glasno nasmejali.  
Naš Rajko se je izkazal kot odličen animator in vodja 
izleta. Prav vsakemu udeležencu nameni svoj čas in 
mu da občutek, da je del te naše sredine, kjer skrbi-
mo en za drugega. Vsi člani društva smo mu za nje-
govo prizadevno delo izjemno hvaležni. Pot nazaj je 
minila v sproščenem klepetu. 
Naši kopalni dnevi so vedno polni smeha in dobre vo-
lje, zato vabimo vse, ki še niste šli z nami, da se 
nam v prihodnjem letu pridružite. 

Prijetno je bilo posedeti v senci borovcev … na poti na bazen 

Takole smo uživali 
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7. REKREACIJA IN ŠPORT 

Telesna aktivnost v naravi je nujna za kvalitetno življenje. Invalidom zato omogoča-
mo organizirano preživljanje prostega časa v naravi: med aprilom in oktobrom se en-
krat mesečno podajo na pohod po hribih po Sloveniji. Na ta način lahko sklepajo no-
va prijateljstva in krepijo socialne vezi, ki jim dajejo občutek enakopravne vključeno-
sti v družbo, lahko izboljšajo svojo telesno zmogljivost, telesna aktivnost tudi sprošča 
stres in napetosti. Mogoče jo je prilagoditi tako telesno slabo kot tudi telesno dobro 
pripravljenim invalidom. Z redno telesno dejavnostjo pridobijo invalidi več energije, 
življenje lahko dosti bolj učinkovito užijejo, obenem pa zmanjšajo tveganje za po-
slabšanje stanja invalidnosti, za nastanek novih zdravstvenih težav in bolezni. 
Tedensko izvajamo tudi strokovno vodeno terapevtsko telovadbo,  plavanje z vodeno 
telovadbo v vodi, ki jo vodi terapevt, poleg tedenskih druženj in treningov organizira-
mo razne rekreativne dejavnosti v balinanju, kegljanju, pikadu, šahu in ribolovu. 
Naši športniki-invalidi so se udeležili več tekmovanj;  območnih, regijskih, prijatelj-
skih in na koncu tudi državnih (ribiči in moška ekipa pikada) ter dosegli zavidljive 
športne rezultate.   

7.1. PLANINSKI POHODI 

Planinske pohode organizira vodja planinske sekcije Antonija Zupančič. Namenjeni so 
vsem ljubiteljem narave, ki imajo željo storiti nekaj za svoje zdravje in izboljšati svo-
jo splošno pripravljenost. Vsako zadnjo sredo od aprila do oktobra se tako naši pla-
ninci odpravijo v hribe.  

Aprilski planinski pohod, 20. 4. 2016 

Trinajst pohodnikov se je zbralo na na-
šem stalnem zbirnem mestu, tržnici v 
Hrastniku. Vreme je bilo sončno, a jutro 
zelo hladno. Ker smo se takoj podali v 
hrib do Sijaja ter po Veličkovi cesti proti 
Prapretnemu, smo se hitro segreli. Ves 
čas smo klepetali in občudovali naravo in 
kar hitro prispeli do cementarniškega te-
niškega igrišča. Tu smo se podali v gozd 
in po kratki, dobro uhojeni stezici prispeli 
na cesto, ki vodi od Prapretnega proti 
Retju. Pred cementarniškim drobilcem 
smo modrovali, kaj vse je bilo včasih 
zgrajenega in danes ne dela več, ker so 
podjetja zaprta. Narava je bila odeta v 
zeleno in počitek na klopci v gozdu pod 
Retjem nam je dobro del. Klopca je po-
stavljena na lepem razglednem mestu 
proti Trbovljam in okoliškim hribom. Ko 
smo se dogovorili za pohode za naprej, 
smo nadaljevali pot proti cerkvici v Ret-
ju. Ker je bil gospod, ki ima ključ od cer-
kve doma, nam je cerkev pokazal tudi od 
znotraj. Lepa cerkev, ki je v pristojnosti 
trboveljske cerkve, vendar se maše v 
zadnjem času skoraj ne opravljajo v 
njej. Pot smo nadaljevali mimo konjeni-
škega kluba, preko navoženih saj proti 
Visokem in Praprotnem. Pot nam je bila 
zelo všeč in kljub temu, da smo zanjo 
porabili tri ure in pol, smo bili zelo zado-
voljni. V Kokos baru v Prapretnem smo 
spili zasluženo kavo in se poslovili. 

Pri cementarniškem drobilcu 

Ob razgledu na Trbovlje 
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Majski planinski pohod, 25. 5. 2016 

Z avtobusom smo se odpeljali 
mimo Trojan, proti Šentgotar-
du in naprej proti Prvinam. 
Parkirali smo na parkirišču no-
vega hotela, ki pa je bil na ža-
lost zaprt. Vreme je bilo na 
naše veliko veselje prelepo, 
temu primerno pa tudi vzdušje 
med pohodniki. Začetek hoje 
je vedno težak, ampak nato pa   
kar gre. Gozdne poti so se 
zdele širše kot pred tremi leti, 
ko smo že prehodili to pot. Če-
trt ure pred planinskim domom 
je postavljena lesena klop na 
razglednem mestu, usmerje-
nem proti vasici Čemšenik, s 
pogledom proti Kumu. Morali 
smo se ustaviti in občudovati 
videno. Res lepo. Po prihodu v 
kočo na vrhu Čemšeniške pla-
nine nam ni zadišala le kava, 
temveč tudi sveže pečen ja-
bolčni zavitek. Ob steni planin-
ske koče, kjer je bilo najtople-
je,  smo se sončili in uživali v 
lepem vremenu. Nekateri so 
se podali še proti dvajset mi-
nut oddaljenemu vrhu. Ob do-
govorjeni uri smo se podali do-
mov, izbrali smo cesto čez 
Čemšenik. 

Junijski planinski pohod, 29. 6. 2016 

Izleta se je udeležilo 26 članov planin-
ske sekcije. Na poti na Veliko planino 
in spustu preko Male planine smo pre-
živeli čudovit sončen dan. Pohoda se 
je udeležil tudi vnuk ene od članic. 
Takole je zapisal: Zgodaj sem moral 
vstati in po vožnji z avtobusom smo 
začeli pešačiti proti Veliki planini. Po 
strmi in kamniti poti smo po dveh 
urah prispeli do kapelice. Tam  sem 
se okrepčal s sendvičem in Coca Colo.  
Opazoval sem naravo, lepote teh 
travnikov in pastirskih kolib. Vsi poho-
dniki so bili zelo prijazni in od njih 
sem izvedel veliko o Veliki in Mali Pla-
nini. V pastirskem naselju se je naha-
jal tudi muzej. Šli smo si ga ogledat. 
Prijazen mladenič nam je povedal ve-
liko zanimivih stvari o tem, kako so nekoč živeli pastirji in kaj so delali. Zelo sem bil 
utrujen in v avtobusu sem lepo zadremal. Izlet sem zaključil z babičinim povabilom 
na sladoled. Hvala Zvonki za organizacijo izleta, pa tudi drugim pohodnikom za lep 
dan, saj so vsi lepo pazili name. 

Pred kočo na Čemšeniški planini 

Na Veliki planini 
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Pred okrepčevalnico pri slapu Mostnica Pri slapu Mostnica 

Septembrski planinski pohod, 29. 9. 2016 

Izleta se je udeležilo 29 članov. 
Pot nas je najprej vodila v Planico, 
od tam pa smo nadaljevali v Ta-
mar. Hitro smo prišli do koče, opa-
zovali pa smo tudi gore, ki so nas 
obkrožale. Vračali smo se po drugi 
poti, ki  je pozimi urejena za teka-
ško stezo. Pri vrnitvi v Planico je 
bila ta že vsa v soncu in pogled na 
urejene skakalnice je bil prečudo-
vit. Ogledali smo si tudi smučarski 
center,  kjer trenirajo tekači. Pot 
smo nadaljevali proti Vršiču. Po 
poti smo si ogledali Rusko kapeli-
co, na vrhu pa smo uživali v lepem 
vremenu ob razgledu na Ajdovsko 
deklico v  Prisojniku. Dan je kar 
prehitro minil. 

Pred planiško velikanko 

Julijski planinski pohod, 29. 7. 2016 

Tokratnega planinskega pohoda se je udeležilo 20 članov. Peljali smo se do Stare 
Fužine, od koder smo krenili v dolino Voje, kjer smo si ogledali korita in slap Mostni-
ce. Že smo občudovali Hudičev most nad Zoisovo graščino in veličastna korita pod 
njim, ki jih je reka izdolbla v apnenčaste skale. Ko začutiš to svežino, poslušaš šume-
nje voda, pozabiš na vse. Korak je lahkotnejši, ker ta svet je drugačen, tu je košček 
raja.  
Povzpeli smo se naprej, do Češenjskega mostu. Ta je naravno zgrajen  iz skale, ki je 
zdrsnila navzdol do Mostnice in se tam zagozdila. Vmes smo se ustavili v planinski 
koči na Vojah. Z novimi močmi smo se podali naprej. Še malo navkreber proti slapu, 
končno! O, kako veličastno! Potem smo posedli v okrepčevalnico, ki je bila na pro-
stem, si privoščili kislo mleko in že smo morali nazaj v dolino. Poskakovali smo kot 
vodne kapljice po kamenčkih in veselo čebljali. Kot da smo leta in bolečine pustili tam 
zgoraj... Počasi  so se naše noge začele upirati, vse težje in težje smo se bližali par-
kirnemu prostoru in nazadnje komaj čakali na avtobus.  
Ustavili smo se še ob Bohinjskem jezeru, posedli in si privoščili malo počitka ob osve-
žilni pijači. Veter nam je ohladil telo, oči so še enkrat zaobjele venec gora in prijate-
ljevali smo naprej. Polni lepih spominov smo se  odpeljali v naše Zasavje.  
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Oktobrski planinski pohod, 6. 10. 2016 

Tako kot smo dejavnost planinske sekcije društva invalidov Hrastnik v letu 2016 pri-
čeli s pohodi po obronkih naše občine, smo jo tudi končali z zadnjim pohodom na 
Kovk. 
Zbralo se nas je 24 udeležencev. Z avtobusom smo se s tržnice zapeljali do Turja. 
Avtobusni prevoz nam je doniralo avtoprevozništvo Lakner, za kar se lastnici Veri 
prav iz srca zahvaljujemo. Kar dobro uro je trajala hoja do kmetije Doberškovih. 
Gozdovi so se že začeli barvati v jesenske barve in nad razgledom smo bili navduše-
ni. 
Prihodnje leto v pomladnih mesecih bomo opravili nekaj pohodov po okolici Hrastni-
ka, kasneje pa se podamo v Vintgar pri Bledu, aa Loko pod Raduho z ogledom Snež-
ne jame, morda Log pod Mangartom, kobariška korita, … Vabljeni v našo družbo!  

7.2. TERAPEVTSKA TELOVADBA 

Vsako sredo od 16. do 17. ure imamo člani Društva invalidov Hrastnik možnost telo-
vaditi pod terapevtskim vodstvom v telovadnici Osnovne šole narodnega heroja Raj-
ka v Hrastniku. Včasih se razgibavamo v večjem, včasih v manjšem številu, občasno 
pa razgibavanje spremlja tudi glasba, da je  bolj zanimivo. Za zdravje lahko največ 
storimo sami, zato ste seveda vabljeni, da se nam pridružite! 

Članice DI Hrastnik pri terapevtski telovadbi 

S pohodom na Kovk smo zaključili sezono planinskih pohodov 
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7.3. TERAPEVTSKA TELOVADBA V VODI 

Torkove popoldneve od 16. 
do 18. ure imamo rezervirane 
za terapevtsko telovadbo v 
vodi. V bazenu KRC Hrastnik 
se skupaj s člani Društva hrb-
teničarjev Zasavje razgibava-
mo v dodatno ogrevani vodi 
prav za nas. Posebno prilago-
jene vaje vodi fizioterapev-
tka, tako se razgibamo pravil-
no in primerno našim zmož-
nostim.  
 
Vabljeni v našo družbo! 

Članice DI Hrastnik ob terapevtski telovadbi v vodi 

7.4. BALINANJE 

Območno tekmovanje v balinanju, 23. 4. 2016 

Tokrat je območno tekmovanje ZDIS v balinanju organiziralo Društvo invalidov Tr-
bovlje. Na tekmovanju so sodelovale ekipe DI  Novo mesto, MDI Celje, DI Črnomelj, 
DI Trebnje, MDI Litija in Šmartno pri Litiji, DI Radeče, MDI Šaleške doline Velenje, 
DI Kočevje, DI Rimske toplice, DI Trbovlje, DI Hrastnik, MDI Žalec in DI Sevnica. 
Ženske ekipe so tekmovale na balinišču AMD–Neža, moške ekipe pa na balinišču Bul-
dog–Neža v Trbovljah.  
Med ženskimi ekipami je bila najboljša ekipa MDI Šaleške doline Velenje, naše punce 
so osvojile 8. mesto, med moškimi ekipami pa je zmago slavila ekipa iz MDI Novo 
mesto, naši fantje pa so zasedli 11. mesto. 

Ženska balinarska ekipa Moška balinarska ekipa 

Turnir ob sevniškem občinskem prazniku, 22. 10. 2016 

Društvo invalidov Sevnica vsako leto ob 
občinskem prazniku v Sevnici organizira 
tekmovanje četvork. Tekmovale so štiri 
ekipe: Balinarsko društvo Hrasti, Druš-
tvo invalidov Sevnica, Društvo invalidov 
Rimske Toplice in naša mešana ekipa za 
balinanje v sestavi Boris Rižnar, Ljubo-
mira Rižnar in Božidar Brajer. Zmagali 
so balinarji iz Balinarskega društva Hra-
sti, naši tekmovalci pa so zasedli četrto 
mesto.  

Mešana ekipa, ki je sodelovala na turnirju v Sevnici 
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7.5. KEGLJANJE 

Območno tekmovanje v kegljanju, 16. 4. 016 

Tokratno območno tekmovanje v kegljanju—120 lučajev je organiziralo MDI Litija in 
Šmartno pri Litiji. Naše društvo sta zastopala Ivan Kotnik in Boris Rižner, ki sta bila z 
rezultatoma 453 in 418 podrtih kegljev odlična. 

7.6. NAMIZNI TENIS 

Turnir v namiznem tenisu ob občinskem prazniku Občine Sevnica, 20. 11. 2016 

Sevničani vsako leto že tradicionalno 
organizirajo vrsto tekmovanj ob njiho-
vem občinskem prazniku. Tekmovanje v 
namiznem tenisu je potekalo od 9. do 
13. ure v Športnem domu v Sevnici.  
Nastopalo je 23 moških in 3 ženske 
predstavnice iz DI Metlika, DI Laško, DI 
Zagorje,  DI Hrastnik, DI Sevnica in 
Društva Kamenček. V ženski konkurenci 
je tekmovala tudi naša članica Slavica 
Dvornik, ki je suvereno premagala  svo-
je nasprotnice in osvojila prvo mesto v 
ženski konkurenci. 

Slavi je dobila turnir v Sevnici 

7.7. PIKADO 

Turnir v pikadu za pokal Krajevne skupnosti Steklarna, 15. 6. 2016 

Tradicionalnega turnirja ob prazniku KS 
Steklarna v Domu KS Steklarna se je 
udeležilo šest ekip s po štirimi člani oz. 
članicami. Prijavljene so bile štiri moške 
in dve ženski ekipi.  
Vodja tekmovanja Blaž Dvornik je razlo-
žil pravila igre, nakar se je tekmovanje 
pričelo. Ženska ekipa pikado sekcije  DI 
Hrastnik se je hrabro borila ter osvojila 
pokal za tretje mesto, drugo mesto je 
osvojila moška ekipa Ribiške družine 
Hrastnik, zmagala pa je moška ekipa ga-
silcev PIGD Steklarna. Za DI Hrastnik so 
tekmovale Šemsa Alibašič, Stana Zgo-
njanin, Tehvida Spahič in Slavica Dvor-
nik. 
Pohvale in čestitke naši ženski ekipi za 
lepo uvrstitev na turnirju, še posebej pa 
velja pohvaliti  Šemso Alibašić, našo 
najboljšo predstavnico, ki se ji je uspelo 
zavihteti na drugo mesto med posame-
zniki.  
Po razglasitvi rezultatov je sledilo prija-
teljsko druženje. Praktične nagrade in 
pokale najboljšim pa sta podelila pred-
sednik in podpredsednik KS Steklarna 
Adi Zaletel in Matej Kaiser. 

Naše punce so se odlično odrezale 

Blaž je tokrat na turnirju sodeloval kot vodja tekmovanja 
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Območno tekmovanje invalidov v pikadu – ekipno, 8. 10. 2016 

Letos je Zveza delovnih invalidov Slove-
nije zopet izbrala Društvo invalidov 
Hrastnik za organizatorja Območnega 
prvenstva za invalide v pikadu – ekipno. 
Tako se je pred Porto Pubom v Hrastniku 
zbralo preko 100 tekmovalcev. Od deve-
te ure naprej je šlo zares. Ekipe iz Črno-
mlja, Hrastnika, Krškega, Litije, Metlike, 
Novega mesta, Radeč, Rimskih Toplic, 
Sevnice, Trbovelj, Trebnjega in Zagorja 
so tekmovale v moški in ženski konku-
renci.  Tekmovalci so dobili krepko mali-
co, venomer pa je seveda bila gneča 
pred tablo z rezultati. 
V finalu v moški konkurenci sta se po-
merila večna sosedska rivala, DI Hrast-
nik in DI Trbovlje. Naši fantje so morali 
priznati premoč sosedom iz Trbovelj. V 
ženski konkurenci so prvo stopničko za-
sedle tekmovalke iz DI Črnomelj, ki so v 
finalu premagale DI Rimske toplice. Na-
ša dekleta tokrat niso imela svojega dne 
in so tekmovanje končala na 9.-12. me-
stu. Prvi dve ekipi v moški in ženski kon-
kurenci sta se uvrstili na državno prven-
stvo v Borovnici.  
Druženje se je s podelitvijo kolajn in po-
kalov končalo v poznih popoldanskih 
urah. Odziv udeležencev je bil izredno 
pozitiven, na kar smo kot organizatorji 
vedno zelo ponosni. 

Udeležence tekmovanja sta pozdravila naš predsednik in 
podžupan Občine Hrastnik 

Blažu je pri obdelavi rezultatov pomagal Simon 

Društvo invalidov Hrastnik se je tudi tokrat izkazalo tako po tekmovalni, kot organizacijski plati 
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Državno prvenstvo invalidov v pikadu – ekipno, 5. 11. 2016 

Tekmovanje je potekalo v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici pri Vrhniki v 
organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije. Izvajalec je bilo Društvo invalidov 
Vrhnika. Pravico nastopa na državnem prvenstvu si je izborilo 11 ženskih in 12 
moških ekip, med katerimi je bila tudi moška pikado ekipa Društva invalidov Hrast-
nik.  
Za uvod je vse prisotne pozdravil župan občine Borovnica, nato nas je pozdravil še 
predstavnik Zveze za šport invalidov Slovenije Primož Jeralič in vsem zaželel veliko 
sreče. Okrog devete ure se je pričelo zares. Moška ekipa Društva invalidov Hrastnik v 
sestavi Blaž Dvornik, Ivan Ranzinger, Matej Mikolič,  Kasim Žužič in Rajko Žagar je 
dostojno zastopala barve našega društva in pristala tik pod vrhom, na četrtem me-
stu. V moški konkurenci so slavili DI Trbovlje pred DI Mežiške doline in DI Muta, v 
ženski konkurenci pa je bila najboljša ekipa DI Maribor pred DI Kočevje in DI Laško. 

Turnir v pikadu ob občinskem prazniku Občine Sevnica, 19. 11. 2016 

Tekmovanje v pikadu je potekalo v prostorih Kulturnega doma v Krmelju. Tekmovalo 
je 27 posameznikov v moški in ženski konkurenci. Tekmovali so v treh skupinah, tek-
movalci pa so prišli iz DI Rimske  Toplice, DI Hrastnik in DI Sevnica. Za DI Hrastnik 
so tekmovali Šemsa Alibašič, Kasim Žužič, Slavica Dvornik in Blaž Dvornik. Tekmova-
lo se je posamezno na treh tarčah,  najboljši štirje posamezniki (seštevek vseh  treh 
tarč) pa so se potem med seboj pomerili za naj »šic« mojstra. Tudi tokrat je bil naš 
najboljši posameznik Blaž Dvornik, ki se mu je uspelo uvrstiti v finale. Tam se je po-
meril s tremi člani DI Sevnica. Velja  še poudariti, da sta nagrado za naj met tako v 
ženski, kot tudi v moški konkurenci osvojila naša člana, zakonca Dvornik:  Blaž 436 
točk in Slavica 388 točk. 

Nagradi za najboljši met sta  dobila zakonca Dvornik Blaž se je v finalu pomeril s tremi Sevničani 

Prisotne je pozdravil tudi Primož Jeralič Naša ekipa je zasedla odlično 4. mesto 
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7.8. RIBOLOV 

Območno tekmovanje v lovu rib s plovcem, 7. 5. 2016 

Na reki Lahinji v Gradacu je potekalo tekmovanje v lovu rib s plovcem, ki ga je orga-
niziralo Društvo invalidov Metlika. Karli Medved, član naše ribiške sekcije, se je na 
tekmovanju odlično odrezal in se uvrstil na državno prvenstvo invalidov v lovu rib s 
plovcem. 

Državno prvenstvo v lovu rib s plovcem, 25. 6. 2016 

Karli Medved se je ude-
ležil državnega prven-
stva invalidov v lovu rib 
s plovcem, ki je pote-
kalo v Radečah na Sa-
vi. 
Naši tekmovalci so v 
ribolovu redni udele-
ženci državnih prven-
stev. 
 

Karli »v akciji« 

Memorialna tekma ribičev v Zagorju, 11. 9. 2016 

Naši ribiči so se udeležili tradicionalne memorialne tekme, ki jo organizira Društvo 
invalidov Zagorje. Tekmovanja so se udeležili trije naši člani in sicer Franc Jug, Edi 
Pufler in Danilo Lisec. V ekipni konkurenci desetih društev so naši trije predstavniki z 
dobrimi 14 kilogrami rib zasedli drugo mesto, v posamični konkurenci pa se je prav 
tako z drugim mestom v sektorju C najbolje odrezal Edi Pufler. 

Prejemniki pokalov 
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7.9. ŠAH 

Območno tekmovanje v šahu – posamezno, 13. 2. 2016 

Območno tekmovanje invali-
dov v šahu - posamezno je 
potekalo na Mlinšah. Od 9. ure 
dalje sta se za nastop na dr-
žavnem prvenstvu med 25 ša-
histi borila tudi predstavnika 
DI Hrastnik: Aleksander Jerič 
in Milan Laznik. 
Oba naša člana sta prikazala 
dobre igre ter dostojno zasto-
pala barve našega društva. 
Aleksander je v močni konku-
renci osvojil 12., Milan pa 21. 
mesto. Pri tem je potrebno iz-
postaviti, da je Aleksander 
osvojil le pol točke premalo za 
uvrstitev na tako želeno dr-
žavno prvenstvo, kamor se je 
uvrstilo prvih pet tekmovalcev. 

Milan med dvobojem 

Turnir v šahu ob občinskem prazniku Občine Sevnica, 20. 11. 2016 

Tekmovanje v šahu je poteka-
lo v Športnem domu Sevnica. 
Sodelovalo je 11 moških pred-
stavnikov iz DI Zagorje, DI 
Hrastnik in DI Sevnica. Člana 
naše šahovske sekcije, Milan 
Laznik in Drago Hribšek sta se 
dobro borila proti zelo močnim 
nasprotnikom in se uvrstila na 
ekipno četrto mesto. 

Sekcija šahistov se na sedežu 
društva zbira vsako sredo od 
17. do 19. ure.  
Dvoboji so vedno napeti in tu-
di družba je prava. Če je med 
člani še kakšen šahist, ki bi se 
želel pridružiti sekciji, ga bodo 
seveda z veseljem sprejeli 
medse. 

Drago se je v Sevnici dobro boril 

Šahisti trenirajo vsako sredo na sedežu društva 
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7.10. ŠPORTNE IGRE KOO ZASAVJE-POSAVJE 

Športne igre koordinacije Zasavje-
Posavje so 21. avgusta 2016 organi-
zirali v Sevnici. 
Na tekmovanje smo poslali tudi naše 
ekipe v ribolovu, balinanju in pikadu. 
Prav vse ekipe so tekmovanje zaklju-
čile na stopničkah.  
Kar na najvišjo so se zavihteli naši 
pikadisti, tako v moški kot v ženski 
konkurenci. Žensko ekipo so sestav-
ljale Majda Korbar, Tehvida Spahić in 
Štefi Kolander, moško pa Kasim 
Žužić, Ivan Ranzinger in Matej Miko-
lič.  
Ženska balinarska ekipa v sestavi 
Marija Holešek, Vika Bajda in Frida 
Zaletel je zasedla 3. mesto, na drugi 
stopnički pa so končali moški v za-
sedbi Boris Rižner, Franc Gričar in 
Ljubomira Rižner.  
Ribiško ekipo so sestavljali Franc 
Jug, Danilo Lisec in Stane Korbar. Ti 
so zasedli tretje mesto. 
Organizatorji so se letos še posebej 
potrudili in tekmovalcem za dosežke 
podelili ročno izdelane kolajne in po-
kale. 

Ženska pikado ekipa Moška pikado ekipa 

Ženska balinarska ekipa Ribiška ekipa 

Takole so za Savo tekmovali ribiči 
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8. DNEVNI CENTRI, KLUBI 

Članice sekcije ročnih del 
Društva invalidov Hrastnik 
Sončnice ustvarjajo vsak 
ponedeljek ob 17. uri v 
društvenih prostorih.  
Srečanja so namenjena 
izdelovanju unikatnih iz-
delkov, pripravam na so-
delovanje na razstavah in 
ustvarjalnih delavnicah, 
izdelavi voščilnic, ki jih po-
šilja društvo ob različnih 
priložnostih, ter izmenjavi 
novih idej in izkušenj. 
Vsako leto si ogledajo raz-
stave sorodnih sekcij dru-
gih društev, svoje znanje 
pa nesebično delijo tudi na 
raznih delavnicah v Hrast-
niku. 
Dodatne spretnosti in 
veščine nabirajo na 
ustvarjalnih delavnicah, ki 
jih organizira ZDIS. Vsako 
leto pripravijo 3-dnevno 
razstavo, kjer razstavijo 
svoje izdelke. 
Roman pa je mojster za 
les, ki ustvarja večinoma 
sam, znanje nabira na de-
lavnicah ZDIS, s svojimi 
izdelki pa je vedno priso-
ten na naših razstavah. 

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 nezainteresi-
ranosti okolja ali nedostopnosti do pogojev za izvedbo le-te. Invalidi na raznih delav-
nicah in razstavah razvijajo svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov in si 
ob tem krepijo samozavest.  

8.1. SONČNICE—SEKCIJA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

Ob obisku prazničnega Vojnika je naš 
mojster Roman pričel razmišljati, kako 
jaslice postaviti ob njegovi uti na Mar-
nem. Ideja se je pričela razvijati z naku-
pom grobih odlitkov glavnih akterjev – 
Marije, Jožefa, deteca, treh kraljev, 
ovčk, barv in čopičev ter s prenovo ute  
in še veliko drugih dodatkov. Kmalu so 
podobe oživele v vsej svoji lepoti. Potem 
je prišlo na vrsto tesanje, oblaganje ute, 
izdelava tal in postavitev lučk. V decem-
bru pa je postavil jaslice, ki krasijo Mar-
no in so kot prve jaslice na prostem v 
Hrastniku sigurno privabile in očarale 
slehernika, ki se je podal na krajši spre-
hod po vasi Marno.   

Sončnice pri izdelavi voščilnic 

Roman je na Marnem postavil čudovite jaslice 
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Ogledi razstav 

Vedno se radi odzovemo povabilom naših prijateljev v sosednjih društvih in tako so si Alenka, Cvetka, Zvonka in Jana 
25. in 26. aprila 2016 ogledale razstavo ročnih del Društva invalidov Zagorje. Članice društva so pripravile čudovite 

kreacije. Naše članice so bile navdušene nad pestrostjo in raznolikostjo izdelkov na razstavi. 

23. junija 2016 sta si Jana in Vojka ogledali razstavo ročnih del sekcije Planik Društva upokojencev Dol pri Hrastniku. 
Po krajšem kulturnem programu sta si ogledali razstavo, ki je bila res prava paša za oči. Čudoviti izdelki in pridne 

roke so ju razveselili in navdihnili.  

1. julija 2016  so se Sončnice udeležile otvoritve razstave v Domu starejših občanov v Hrastniku. Prijetno so bile pre-
senečene nad izdelki in vsa pohvala sodelujočim in terapevtki Andreji. 

4. oktobra 2016 so Sončnice obiskale razstavo članov Društva upokojencev Hrastnik. Uradni del so popestrili hrastni-
ški pevci, navdušene pa so bile tudi nad izdelki. 
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Ustvarjalne delavnice 

23. marca 2016 so članice sekcije ročnih del izvedle delavnici izdelkov ročnih del v vrtcih v Hrastniku in na Dolu pri 
Hrastniku. Jana in Vojka sta v hrastniškem vrtcu izvedli delavnico lepljenja jajčk iz stiropora s servietno tehniko. Mal-

čkov je bilo skoraj 50 in bilo je resnično živahno in zabavno. 

Isti dan sta Otilija in Mihaela obiskali dolski vrtec, kjer sta v sodelovanju z vzgojiteljicami in malčki  izdelovali rože iz 
papirja. Najbolj navdušeni so bili nad izdelavo tulipanov in vrtnic iz krep papirja. Namen izdelovanja rož je bil obdari-
tev mamic ob njihovem prazniku 25. marcu - materinskem dnevu. Nekateri so bili zelo inovativni. Na koncu so naredi-

li čudovit šopek, ki je krasil igralnico vrtca. 

V okviru Festivala Knjižnice Antona Sovreta so 17. juni-
ja 2016 Sončnice vodile delavnico izdelovanja nakita 
(izdelovanje zapestnic in prstanov). Deklice so z vese-
ljem nizale perlice, končni izdelki pa so jih  navdušili. 

1.decembra 2016 so Sončnice izvedle delavnico v hrast-
niški knjižnici. Vsako leto je udeležencev več. Bilo je 

živahno, razigrano in bleščeče, saj najmlajši najbolj uži-
vajo pri delu z bleščicami.  
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8.2. 3-DNEVNA RAZSTAVA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

V torek, 1.marca 2016 smo imeli otvoritev razstave ročnih del Društva invalidov 
Hrastnik, na kateri so sodelovale članice sekcije ročnih del Sončnice, nekaj drugih čla-
nov DI ter stanovalci Doma starejših Hrastnik. Program so tradicionalno s  petjem po-
pestrili člani MoPZ Svoboda Hrastnik. Galerija Delavskega doma je dobesedno pokala 
po šivih. Udeleženci otvoritve so bili navdušeni nad izdelki, zadovoljne pa so bile tudi 
Sončnice, ki so jih postavile na ogled. Razstava je bila na ogled še 2. in 3. marca. 

Vabilu na razstavo so se odzvali tudi gostje Dvorana je pokala po šivih 

Otvoritev so s petjem popestrili člani MoPZ Svoboda Izdelki naših Sončnic vsako leto navdušijo 

Raznoliki in barviti izdelki so značilni za Sončnice V času razstave so na ogled prišli tudi najmlajši 
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9. KULTURNA DEJAVNOST 

9.1. KULTURNI DAN 

Za ohranjanje stika s kulturno dediščino domačega okolja in okolice skrbimo z orga-
nizacijo ogledov predstav in razstav. Tako ohranjamo vključenost invalidov v družbe-
nem okolju in hkrati izboljšujemo kvaliteto življenja. 

Članice in člani DI Hrastnik ter drugi 
gostje smo se 9. februarja 2016 zbrali v 
Galeriji Delavskega doma Hrastnik, kjer 
smo obeležili kulturni praznik. Krasen 
večer sta nam priredili povezovalka Mi-
haela Deželak in članica našega društva 
Vladka Ravnikar, ki nas je z nekaj svoji-
mi čudovitimi pesmimi popeljala skozi 
svoje življenje.  
 
 
Polje spominov 
 
Začne se iz časa otroštva, 
ko spomini so srečni, ko imamo 
občutek, da smo doma, da nas 
nekdo varuje, da nas nekdo miluje. 
 
Z odraščanjem spoznavamo svet, 
še vedno rožnat je in lep. 
Ljubezen nam prinaša sanje, 
vse hrepenenje in želje zlijemo vanje. 
 
Zdaj leta minevajo vedno hitreje, 
zdaj čas ne pozna več svoje meje. 
Naenkrat ostanemo  
sami, stari in nebogljeni, 
le polja spominov so nam ostala. 
 
Kot klasje na žitnem polju bomo ostali, 
spomine sami varovali,  
le veter sliši jih lahko, 
le vetru šepetamo  
spomine našega življenja. 
 
Vladka Ravnikar 
 
 
Žal Vladke ni več med nami. Njena živ-
ljenjska pot se je po hitri bolezni končala 
dober mesec dni po njenem nastopu—
12. marca. Ponosni smo, da smo imeli v 
svojih vrstah tako nadarjeno pesnico. 
 
Naše srečanje ob kulturnem prazniku sta 
popestrila še Nika Špajzer, mlada kan-
tavtorica, ter Andrej Bantan, virtuoz na 
harmoniki. Po končanem uradnem delu 
smo se posladkali s krofi in poklepetali. 
Bilo je lepo in naslednje leto se spet vidi-
mo! 
 

Napolnili smo galerijo Delavskega doma 

Vladka je predstavila svoje pesmi 

V dobri družbi 
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9.2. OGLED GLEDALIŠKIH PREDSTAV 

Že drugo leto zapored smo se na DI Hrastnik odločili, da našim članom omogočimo 
ogled abonmajskih predstav z društvenima vstopnicama, ki si ju je mogoče izposoditi 
na društvu. V sklopu letnega abonmaja 2016/2017 je letos predvidenih sedem pred-
stav, pretežno bodo v Hrastniku gostovale komedije, tako da je doza smeha ob obi-
sku zagotovljena. 
Člani, ki si želijo predstavo ogledati, se prijavijo na sedežu društva in tam lahko tudi 
izvedo, ali so karte na voljo. V primeru večjega števila prijav 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 
Vabljeni! 

Ogled gledališke predstave na Studencu, 22. 7. 2016 

Predstave na Studencu so vedno razprodane Odlična igralska zasedba je pripravila  
čudovito predstavo 

Gledališki abonma 

Tokrat smo se, že kar tradicionalno ob koncu julija, zopet odpravili na ogled predsta-
ve v Poletnem gledališču Studenec. Ogledali smo si predstavo Charleyeva teta. 
V predstavi ni manjkalo komičnih zapletov med faliranima študentoma, v pomoč jima 
je bil tudi gledališki igralec Babbo. Komedija se  je v naše zadovoljstvo tudi razpletla, 
kot se za odličnega avtorja Thomasa Brandona spodobi. 
Igralci: Jože Vunšek, Robert Vrčon, Jure Sešek, Metod Palčič, Primož Krt, Pia Bro-
dnik, Marjeta Cerar, Eva Černe, Vanja Osolnik, Rajko Majdič, Brigita Hrovat, Milan 
Capuder, Aleš Jelnikar, Urša Sešek ter mnogi drugi igralci Kulturnega društva Miran 
Jarc so nam priredili čudovit večer. 
»Kot je bilo napovedano, smo se res nasmejali. Bilo je zabavno. Čudoviti kolektiv 
nam vsako leto pripravi edinstvene predstave in komaj čakamo, da si v letu 2017 
spet ogledamo njihovo predstavo,« so bili odzivi tistih, ki so tisti večer bili z nami. 
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9.3. TRŽNICA HRASTNIŠKIH DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN MALIH PODJETIJ  

Tudi letos je Knjižnica Antona Sovreta priredila Festival hrastniške knjižnice v sklopu 
katerega so organizirali tudi že tradicionalno Tržnico hrastniških društev, organizacij 
in malih podjetij. Ta je potekala 16. junija 2016 na hrastniški tržnici.  
Mojca in Jerica sta že nekaj dni prej zbrali material, ki smo ga predstavili na stojnici: 
nekaj lepih lesenih Romanovih izdelkov, čudovite voščilnice Sončnic, nekaj pokalov, 
osvojenih v preteklem letu, unikatne prtičke in vaze. Na stojnici seveda ni manjkala 
tudi ZDIS-ova zastava in naši bilteni za tiste, ki bi jih delo društva bolj zanimalo.  
Ljudje so se z zanimanjem ustavljali ob stojnici za kakšno informacijo, največ navdu-
šenja pa so poželi »tresavčki«, nova kolekcija voščilnic, ki jih pripravljajo Sončnice 
pod vodstvom naše Jane. Prav vsi obiskovalci pa so se ustavili ob Jerici, ki je vabila s 
prijazno besedo in nasmehom. 
Pomembno je, da se glas o Društvu invalidov Hrastnik in njegovih aktivnostih širi 
med ljudmi tudi v takšni obliki. 

Glavni na naši stojnici sta bili Jerica in Jana Tudi Roman je razstavil svoje lesene izdelke 

Stojnica, polna izdelkov naših članov Tržnica je priložnost za druženje članov in utrjevanje 
vezi med posameznimi društvi. 

9.4. DOBRODELNA PRIREDITEV »POVABIM TE NA ČAJ« 

V duhu meddruštvenega sodelovanja, ki 
smo ga s članicami Društva za zdravilne 
rastline Zasavja začeli v letu 2015, smo 
se z veseljem odzvali povabilu, da na nji-
hovi dobrodelni prireditvi predstavimo 
tudi naše društvo. Z izdelki sekcije ročnih 
del smo tako dodali svoj košček v mozaik 
čudovitih izdelkov na dobrodelni priredi-
tvi in razstavi v Zagorju. Občudovali smo 
tudi izdelke otrok zasavskih vrtcev in šol, 
likovne izdelke članic Društva za zdravil-
ne rastline Zasavje in čipke medgenera-
cijske skupine iz Zagorja. Domač čaj je seveda stalni spremljevalec prireditve 
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9.5. FESTIVAL ZASAVSKE KULINARIKE »FUNŠTERC«  

V soboto, 10. septembra 2016 se je na hrastniški tržnici zgodil že 6. Funšterc, festi-
val, na katerem se ekipe pomerijo v pripravi dveh domačih zasavskih jedi: funšterca 
in krumpantoča. Tudi tokrat je sodelovalo preko deset ekip, večina v pripravi funšter-
ca in le ena v pripravi krumpantoča.  
Naše društvo je tokrat sodelovalo z ekipo v sestavi: Jana Perpar, Mihaela Deželak in 
Tina Zore. Pripravile so tako vegansko različico kot tudi tiste, bolj zabeljene: z ocvir-
ki, s svinjsko mastjo ali z zaseko. Naš štant je bil med bolj obleganimi, tudi zaradi 
velikega števila naših članov, ki so prišli podpret našo ekipo. 

9.6. PREDNOVOLETNI BAZAR V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK 

Že leta odlično sodelujemo z Domom sta-
rejših Hrastnik in tako so nas letos pova-
bili na prednovoletni bazar, ki je bil na-
menjen predvsem stanovalcem doma. 
Hrastniška društva in nekaj podjetnikov 
so se predstavili s svojimi izdelki.  
Stanovalci so navdušeni pogledali, kar so 
razstavljalci predstavili. Prekrasno so jih 
sprejeli in pogostili.  
Prijetno je bilo poklepetati z oskrbovanci 
doma.   

Polna stojnica izdelkov naših Sončnic 

Skupinska slika tekmovalcev in žirije Obisk na Funštercu je vsako leto večji 

Naše kuharice so se tudi tokrat dobro odrezale Veliko naših članov je prišlo poskusit in ocenit jedi 
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 Februar  09.02.  kulturni dan 
  
 Marec 01.03. – 03.03. razstava ročnih del 
    11.03.  praznovanje dneva žena 
    18.03.  zbor članov 
 
 April   06.04.  organizirano kopanje 
    20.04. – 21.04. kopanje težkih invalidov 
    26.04.  planinski pohod 
  
 Maj   04.05.  organizirano kopanje 
    19.05.  predavanje na temo invalidnosti 
    31.05.  planinski pohod 
 
 Junij   01.06.  organizirano kopanje 
    17.06.  ekskurzija 
    28.06.  planinski pohod 
 
 Julij   01.07.  srečanje invalidov Slovenije 
    13.07.  organizirano kopanje 
    21.07.  obisk letnega gledališča 
    26.07.  planinski pohod 
 
 Avgust  05.08.  planinski dan invalidov Slovenije 
    17.08.  organizirano kopanje 
    26.08.  piknik težjih invalidov 
    30.08.  planinski pohod 
 
 September 02.09.  društveni piknik 
    07.09.  organizirano kopanje 
    09.09.  festival zasavske kulinarike Funšterc 
   18.09. - 25.09.  7-dnevno letovanje 
    27.09.  planinski pohod 
 
 Oktober  05.10.  organizirano kopanje 
 
 November 11.11.  srečanje ob Martinovanju 
  
 December  02.12.  srečanje ob dnevu invalidov 
 

PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2017 

 Ponedeljek balinanje, pikado, ročna dela 
  
 Torek  kopanje „hrbteničarjev” v bazenu KRC Hrastnik 
  
 Sreda  telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik, šah 
  
 Četrtek  pikado 
  
 Petek  balinanje 

REKREACIJA V LETU 2017 
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Izdajatelj: 
 
Društvo invalidov Hrastnik 
Cesta 1. maja 52, 1430 Hrastnik 
 
Telefon: (03) 56 43 306 
 
E-pošta: info@invalidi-hrastnik.si 
 
Spletna stran: www.invalidi-hrastnik.si 
 
 
Poročila in fotografije so prispevali: 
Člani DI Hrastnik 
 
Priprava besedil in fotografij za tisk: 
Mojca Trbovc 
 
Oblikovanje: 
Mojca Trbovc 
 
Lektoriranje: 
Irena Kavšek 
 
 
Tisk: 
»Vinkotisk«, Metka Podlogar s.p. 
 
Vezava: 
»Vinkotisk«, Metka Podlogar s.p. 
 
Naklada: 
250 izvodov 
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