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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

Spoštovane članice in člani Društva invalidov Hrastnik! 
 

Zopet vas nagovarjam ob pregledu dogodkov za prete-
klo leto in upam, da tudi vam pogled na slike v biltenu, 
ki ga listate, prinese lepe spomine na trenutke, ki smo 
jih preživeli skupaj. Tudi letos smo v biltenu naše aktiv-
nosti razvrstili skladno s smernicami posebnih socialnih 
programov društev invalidov Zveze delovnih invalidov 
Slovenije. 
 

Skozi vse leto se z ekipo naših prostovoljcev trudimo z 
mislijo, da bomo skupaj delili lepe slike iz naših življenj. 
Naše bolezni so seveda del njih in z njimi moramo žive-
ti, a to še zdaleč ne pomeni, da ne polnimo svojih dni z 
aktivnostmi in ustvarjalnostjo. 
Tudi v preteklem letu smo organizirali krepko preko tri-
deset dogodkov, ki ste se jih pridno udeleževali, poleg 

tega pa smo z našimi člani sodelovali še na mnogih prireditvah, ki so jih organizirala 
druga društva.  
 

Najbolj se vedno veselimo srečanj z našimi težjimi invalidi, ki so kljub svojim teža-
vam najbolj veseli kopanja, piknika in obiska s simboličnim darilom. Socialna narav-
nanost našega dela nam nalaga, da skušamo pomagati prav njim, na katere vse pre-
večkrat pozabljamo. 
 

Vsekakor sta bili največji organizacijski zalogaj lanskega leta izvedbi območnega in 
državnega prvenstva v pikadu. Na obeh dogodkih je vsakič sodelovalo okrog 140 tek-
movalcev in izjemno ponosen sem bil ob poslušanju pohval na račun dobre izvedbe 
teh dveh tekmovanj. Seveda se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki so nam fi-
nančno pomagali, da smo prireditvi lahko izvedli. 
 

Že kar tradicionalno visoka je udeležba na zboru članov in na srečanju ob mednaro-
dnem dnevu invalidov. Prav tako smo letos v velikem številu letovali na Braču, po-
skusno pa smo poskusili tudi s spomladansko rehabilitacijo v Strunjanu, ki je bila 
med člani zelo dobro sprejeta. Kopalni dnevi, srečanja invalidov, planinski pohodi, 
ogled gledališke predstave in ekskurzija seveda ostajajo na našem sporedu, veseli pa 
smo tudi, kadar nas obiščete na dogodkih v Hrastniku: naj bo to kulturni dan, razsta-
va ročnih del, predavanja ali kakšna od prireditev na tržnici, kjer vedno sodelujemo. 
Tedensko aktivni so vsi naši športniki, ki so dostojno zastopali barve društva tudi na 
lokalnih in regijskih tekmovanjih, članice sekcije za ročna dela Sončnice pa prav tako 
pridno ustvarjajo. 
 

V zadnjem času smo kar precej spremenili našo kadrovsko sestavo: že konec lanske-
ga leta se je z mesta poverjenice poslovila Marjeta, z mesta računovodje se je nato 
ob začetku pomladi poslovila Geli in odšla novim izzivom naproti, z mesta tajnice pa 
je konec leta odšla Jerica. Upam, da bomo z novimi obrazi nadaljevali uspešno delo, 
rad pa bi se na tem mestu vsem trem zahvalil za dolgoletno srčno in prizadevno delo.  
Naš cilj še naprej ostaja ponujati našim članom zdravo in aktivno preživljanje proste-
ga časa. Pomembno je, da se družimo, izmenjujemo izkušnje in si pomagamo. Storili 
bomo vse, da bomo tudi v prihodnjem letu naslov, kjer boste dobili nasvet, pomoč ali 
le besedo tolažbe. 
 

Želim vam zdravja, lepih trenutkov in le udeležite se kakšnega od naših srečanj! 
 

         Predsednik Društva invalidov Hrastnik 
            Rajko Žagar 
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BESEDA ŽUPANA OBČINE HRASTNIK 

Dragi prijatelji in sokrajani, 
 
vesel sem, da se lahko tudi letos vsem članicam in čla-
nom Društva invalidov Hrastnik še enkrat zahvalim za 
nesebično delo in solidarnost. Ponosen sem, da imamo v 
naši občini organizacijo, ki na prvo mesto postavlja skrb 
za sočloveka. Ta mora biti v današnji družbi, ko vsak hiti 
po svoje in se le nerad ozira na druge, še posebej spoš-
tovana in visoko cenjena.  
 
V lokalni skupnosti vam že vsa leta želimo prisluhniti in 
pomagati. Korak za korakom skupaj odpravljamo števil-
ne ovire, ki bistveno vplivajo na neodvisno življenje in-
validov. Letos so se namestila oprijemala ob stopnicah v 
prostore Mladinskega centra, kjer izvajajo tudi programe 
Večgeneracijskega centra Zasavje. V teku so tudi pripra-
ve za ureditev klančine pri objektu Log 3, klančin pri 
Mercatorjevi trgovini na Logu in klančin pri prehodu za 

pešce proti godbenemu domu. Prav tako pa je tudi že naročena ureditev stopnišča z 
glavne ceste proti prostorom Društva upokojencev Hrastnik.  
 
Če bomo skupaj sledili Akcijskemu načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini 
Hrastnik in se še naprej trudili izboljšati obveščanje občanov o položaju, pravicah in 
potrebah invalidov, če bomo invalide aktivno vključevali v procese odločanja na ob-
činski ravni in še naprej razvijali tudi podporno okolje, ki bo zagotavljalo čim bolj ne-
odvisno življenje invalidov, potem mislim, da vsi nadaljnji uspehi lahko pomenijo le 
še boljši razvoj vašega društva. 
 
Ohranite vaš optimizem in pozitiven odnos do življenja. Pomembno je, da smo razu-
mevajoči in da spoštujemo drug drugega. Pomagajmo si, saj bomo le s skupnimi 
močmi in vztrajnostjo uspeli naše občanke in občane pripeljati do lepše prihodnosti in 
družbe, ki bo omogočala enakopravnost vseh ljudi.  
 
 
           župan Občine Hrastnik 
            Miran Jerič 
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BESEDA PREDSEDNIKA 
SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI HRASTNIK 

 

Spoštovane in spoštovani, 
 
znano je, da je občina Hrastnik invalidom prijazna obči-
na. To potrjuje tudi listina Občina po meri invalidov, ki 
jo je občina Hrastnik prejela že pred več kot 10. leti, 
leta 2006. Listina, ki jo podeljuje Zveza delovnih invali-
dov, je vsekakor veliko priznanje za občino Hrastnik, 
hkrati pa predstavlja tudi obvezo in spodbudo za na-
daljnje kakovostno delo vseh subjektov, povezanih z 
invalidsko tematiko, tudi za Občino Hrastnik. Župan ta-
ko v vsakem mandatnem obdobju imenuje Svet za in-
valide pri Občini Hrastnik, ki je namenjen pripravi, 
spremljanju in koordiniranju ukrepov za zagotavljanje 
čim bolj neodvisnega življenja invalidov v občini Hrast-
nik. 
 

Ne samo, da na Svetu za invalide ažurno podajamo pristojnim službam predloge za 
odpravo še obstoječih arhitektonskih ovir za invalide in ostale težje gibljive občane, 
kakovost življenja invalidov skušamo med drugim izboljšati še z različnimi ukrepi pri 
spodbujanju vključevanja invalidov v delo, šport, kulturo in aktivno preživljanje pro-
stega časa. Pri svojem delu sledimo novim smernicam in ena takšnih je prav gotovo 
promocija uporabe Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki smo jo začeli uporablja-
ti v Sloveniji leta 2017. O pogojih za pridobitev Evropske kartice ugodnosti za invali-
de se lahko pozanimate na sedežu Društva invalidov Hrastnik ali pa kar neposredno 
na Upravni enoti Hrastnik. Kljub temu, da je Evropska kartica ugodnosti za invalide 
novost v Sloveniji, lahko njene ugodnosti že koristimo v nekaterih slovenskih mestih, 
tudi v Hrastniku. Kulturno rekreacijski center Hrastnik in Mladinski center Hrastnik 
namreč že nudita invalidom posebne ugodnosti pri izvajanju različnih aktivnosti za 
izboljšanje kvalitete življenja. Več informacij o Evropski kartici ugodnosti za invalide 
lahko pridobite na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si. 
 
Svet za invalide pri Občini Hrastnik je leta 2017 opravil pomembne dejavnosti:  
- na pobudo Sveta za invalide je Občina Hrastnik posodobila določena parkirna mesta 
za invalide v Naselju Aleša Kaple in na Logu, opravili smo pregled še obstoječih arhi-
tektonskih ovir in predvideli njihovo odpravo (klančine, oprijemala…),  
- delodajalce smo spodbujali k zaposlovanju invalidov tudi tako, da smo posredovali 
dopis hrastniškim podjetjem in javnim zavodom glede izpolnjevanja invalidskih kvot 
zaposlenih in možnostih nadomestne izpolnitve invalidskih kvot pri sodelovanju z in-
validskimi podjetji,  
- precej pozornosti smo namenili promociji uporabe Evropske kartice ugodnosti za 
invalide in začeli s posveti oz. delovnimi srečanji z Regionalnim centrom nevladnih 
organizacij ZLHT za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v hrastniški dolini. 
 
V sodelovanju z različnimi društvi in drugimi organizacijami, ki so povezani z invalid-
sko tematiko, smo že marsikaj postorili za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v 
Hrastniku (http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/svet_za_invalide). Tudi v 
letu 2017. A žal si bomo leto 2017 zapomnili tudi po tem, da se je od nas za vedno 
poslovila Majda Rodošek, ki je bila članica Sveta za invalide pri Občini Hrastnik v 
vseh mandatih, vse od njegove ustanovitve. Za njo je ostala praznina, člani Sveta za 
invalide pa smo odločeni iti naprej po poti, ki jo je tlakovala tudi Majda - po poti 
sprejemanja ukrepov za nenehno izboljševanja kvalitete življenja invalidov v Hrastni-
ku. 
 
 
       Predsednik Sveta za invalide pri Občini Hrastnik 
           Gregor Erman 
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Poslanstvo našega društva je združevanje invalidov za-
radi ugotavljanja, zagotavljanja in zadovoljevanja nji-
hovih posebnih potreb, medsebojne pomoči in uresni-
čevanja ter zastopanja njihovih posebnih interesov. 
Vse to se trudimo zagotavljati v okviru izvajanja 8 po-
sebnih socialnih programov:  
- preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih po-
sledic invalidnosti  
- zagotavljanje zagovorništva 
- informativna dejavnost 
- usposabljanje za aktivno življenje in delo 
- programi za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacij-
ski programi 
- rekreacija in šport 
- dnevni centri, klubi 
- kulturna dejavnost  

 
Vodstvo pa deluje na podlagi usmeritev sprejetih na vsakoletnem zboru članov. Druš-
tvo in člane zastopa predsednik društva v sodelovanju z vodstvom (podpredsednik, 
tajnica, računovodja).  Vse najvažnejše odločitve se sprejemajo na sejah izvršnega 
odbora, ki obravnava in potrjuje predloge in stališča predsednika, kolegija predsedni-
ka, nadzornega odbora, komisije za zdravstvene in socialne razmere, komisije za kul-
turo 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 2017 nam je uspelo na podlagi razpisa Zavoda za zaposlovanje RS in s 
sofinanciranjem Občine Hrastnik preko javnih del pridobiti zaposlitev in s tem naši 
članici omogočiti vključenost v delo, nabiranje izkušenj in s tem mogoče omogočiti 
hitrejšo redno zaposlitev.       
 
V Društvu invalidov Hrastnik je bilo konec leta 2017 vključenih 754 članov, od tega 
589 rednih in  165 podpornih članov. Med letom je bilo sklicanih 25 sej komisij in de-
lovnih teles društva ter tri seje koordinacije Zasavje-Posavje. Od 22 naših članov 
smo se morali z veliko žalostjo v srcu za vedno posloviti – nanje pa bodo ostali lepi 
spomini.  
 
Vodstvo društva se trudi našim članom omogočiti kar najširšo paleto druženja, reha-
bilitacije,  aktivnega preživljanja prostega časa in nudenja pomoči pri razreševanju 
vsakodnevnih težav  in o vsem tem obveščati tudi ostale. Skrbimo za druženja, obi-
ske težjih invalidov in njihovo druženje, pozornosti ob praznovanju rojstnih dnevov, 
izgubi najbližjih, spoznavanje Slovenije, rekreacijo, skupna letovanja, osvajanje 
veščin ročnih del, strokovno izobraževanje in osveščanje. Z veseljem pa svoje zanje 
in izkušnje delimo tudi z najmlajšimi v vrtcih in šolah, s stanovalci doma starejših in 
vsem ostalim ob raznih prireditvah v našem Hrastniku.. 
 
Za naše uspešno delo pri izvajanju zastavljenih ciljev so nam v veliko pomoč župan 
g. Jerič Miran, Svet  za invalide, vodstvo ZDIS, osnovna šola, dom starejših, knjižni-
ca, center za socialno delo in zavod za zaposlovanje.  
 
Zaradi objektivnih razlogov se spreminja sestav vodstva društva in poverjenikov. Za-
to na tem mestu izrekamo zahvalo Marjeti Kolarič, Angeli Plazar in Jerici Laznik za 
njihovo cenjeno in nesebično delo na društvu in terenu. 
 
Za vse željene informacije in pogovore smo vam tudi v letu 2018 na voljo ob sredah 
od 9.00 do 12.00 ure na sedežu društva.  

DELO VODSTVA 

DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 
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Naši zastopniki na terenu pa ostajajo: 
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; 

Franci Kačič 
Čeče, Boben, Cesta Adama Dušaka, Ulica prvoborcev, Ulica mladih borcev, Ce-
sta 3. julija, del Trga Franca Kozarja, Studence; 

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

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

Miro Đurinič v sodelovanju z ženo Anito 
osrednji Dol, Grča, Črdenc, Turje, Gore, Kopitnik, Kovk, Pod Javorjem, Brnica; 
 
            Tajnica društva 
            Jerica Laznik 

Zbor članov Društva invalidov Hrastnik, 18. 3. 2017 

Zbrali smo se v Športni dvorani Hrastnik. 
Vse zbrane je nagovoril predsednik Rajko 
Žagar. Z minuto molka smo se spomnili v 
preteklem letu preminulih članov. Predla-
gan je bil dnevni red in delovno predsed-
stvo, ki smo ga zbrani člani soglasno potr-
dili. Nato je bilo predstavljeno poročilo o 
delovanju društva v preteklem letu, fi-
nančno poročilo ter seveda načrti za pri-
hodnje leto. Ob pogledu nazaj se je lepo 
spomniti vseh lepih trenutkov, ki smo jih 
preživeli skupaj. 
Po končanem uradnem delu so sledili po-
zdravi gostov. Najprej nas je v imenu žu-
pana nagovoril predsednik Sveta za inva-
lide pri Občini Hrastnik Gregor Erman in 
nam namenil kar nekaj spodbudnih besed. 
S pohvalami za aktivno delo in dobrimi 
željami so se pridružili še članica UO ZDIS 
Dragica Mirnik, hrastniška poslanca Vojka 
Šergan in Ivan Hršak, predsednika obeh 
društev upokojencev Ivan Činžar in Franjo 
Krsnik, predsednik DI Trbovlje Šalja Vesel 
in direktor Doma starejših Hrastnik Drago 
Kopušar. Vsi so poudarili tudi pomemb-
nost našega dela za skupnost in za same 
invalide. 
Zaključili smo že kar klasično, z malico in 
druženjem v dobri družbi do večernih ur. 

KOORDINACIJSKI ODBOR ZASAVJE - POSAVJE 

KOO Zasavje-Posavje je skupni organ osmih društev invalidov, ki  dogovarja in izvaja 

skupne naloge ZDIS in članov društev invalidov Zasavja in Posavja.  Poleg tega en-

krat letno poskrbimo tudi za športno-družabno srečanje. Mandat predsednika koordi-

nacije traja 4 leta, kar pomeni, da se našemu predsedniku v letu 2018 izteče že drugi 

mandat vodenja KOO Zasavje-Posavje.  

Miza z gosti 

Po uradnem delu pride na vrsto prijetnejši del :) 
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1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH  
IN PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI 

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

Predsednik, člani komisije za 
zdravstvene in socialne razmere 
ter poverjeniki se vsako leto ob 
prazniku dnevu žena in materin-
skem dnevu ter prazničnem času 
pred novim letom odpravijo po 
okoliških domovih za starejše in 
po domovih težkih invalidov. 
  
Največ naših članov živi v Domu 
starejših Hrastnik. Tam se nas ob 
obloženi mizi v dnevni sobi vedno 
zbere kar lepo število, kjer izme-
njamo novice in zaželimo našim 
članom prijetne praznike. Obišče-
mo tudi tiste, ki so prikovani na 
postelje in se nam na skupnem 
druženju v dnevnih sobah ne mo-
rejo pridružiti. Prav tako obišče-
mo stanovalce v domovih v Tr-
bovljah, na Izlakah, v Loki pri Zi-
danem Mostu, Preboldu in La-
škem.  
 
Letos smo tako ob osmem marcu 
obdarili 46 naših članic, ob novem 
letu pa 58 naših članov. 
 
Vedno so veseli naših obiskov in 
hvaležni za vsako pozornost.  Ob 
naših obiskih v Hrastniku se nam 
vedno pridruži tudi direktor doma 
Drago Kopušar in nas pozdravi.  
Kdo ve, kako bo, ko bomo mi v 
njihovih letih. Že lepa beseda je 
za te ljudi žarek sonca v dolgih 
dnevih, zato je vredno nadaljeva-
ti. Hvaležnost v očeh naših članov 
to vsako leto znova potrjuje. Ob 
teh srečanjih spoznavamo, kako 
pomembna so druženja in male 
pozornosti, ki jih namenjamo 
drug drugemu tudi preko leta. Za-
to hvala vsem našim obiskovan-
cem in njihovim družinskim čla-
nom ter osebju domov starejših, 
ki  jim s predanostjo, ljubeznijo in 
spoštovanjem nudijo skrb in opo-
ro ter nas vedno prijazno sprej-
mejo. 
 
Šele ko je človek oropan zdravja, 
se začne zavedati, kakšno bogas-
tvo je imel, ko je bil zdrav. 

Vedno se nas ob obloženi mizi zbere lepo število 

Vedno znova spoznavamo, kako pomembna so ta  naša druženja 

Že lepa beseda mogoče nekomu pomeni žarek sonca 
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1.2. POMOČ PRI NABAVI IN IZPOSOJI ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV 

DI Hrastnik v letu 2017 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, ki so še vedno v uporabi. 
 
V letošnjem letu pa smo našim članom priskočili na pomoč tako, da smo:  
- dodelili in namestili električne negovalne postelje 4 težjim invalidom,  
- v uporabo smo oddali smo en invalidski voziček na ročni pogon. 

1.3. DRUŽENJE ČLANOV 

Praznovanje dneva žena, 11. 3. 2017 

Skoraj devetdeset žensk se je zbralo v 
Aqua Romi v Rimskih Toplicah, kjer so 
nas razvajali z okusno hrano. Za to, da 
je vse teklo, kot je treba, sta poskrbela 
predsednik Rajko Žagar in predsednik 
Komisije za zdravstvene in socialne raz-
mere Avgust Žibert.   
V razposajenem vzdušju smo preživeli 
lep večer. Na obisk je prišlo nekaj zapoz-
nelih maškar, ob spremljavi Quatro ban-
da smo zapeli tudi karaoke. Vse sodelu-
joče smo nagradili z nagradami podjetja 
AGM Nemec.  
Druženje ob dnevu žena je na Društvu 
invalidov Hrastnik že kar tradicionalno in 
vedno se članice odzovejo v velikem šte-
vilu. Veseli smo teh visokih številk, saj 
to pomeni, da jim je v naši družbi lepo in 
se rade udeležujejo dogodkov z nami.  
Prav vse so bile vesele tudi majhne po-
zornosti s strani društva, ki jih bo spomi-
njala na lep večer. 

Zopet se nas je zbralo lepo število druženja željnih 

Plesalo se je in pelo... 

Na obisk smo dobili tudi nekaj zapoznelih maškar Predsednik ima na takšen večer plesalk na pretek :) 
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Rehabilitacija v Strunjanu, 24. – 28. 5. 2017 

Na DI Hrastnik smo za svoje člane pri-
pravili rehabilitacijski program v Tala-
so Strunjanu.  Že uvodoma moram v 
imenu vseh udeležencev izreči pohva-
lo in zahvalo uslužbencem Term Krka, 
ki so nam omogočili in polepšali že ta-
ko lepe morske dneve.  Prijetna ko-
munikacija je potekala že kar nekaj 
časa pred našim prihodom,  se nada-
ljevala s šoferji, ki so nas peljali iz 
Hrastnika  v Strunjan in nazaj  ter po-
skrbeli tudi za našo prtljago. Da ne 
omenjam prijetnega vzdušja na vožnji 
proti morju in načrtovanju obiskov s 
kavico in »vejico«. Že smo prispeli 
pred hotel, kjer so nas čakali nasme-
jani uslužbenci. Sledil je pozdravni go-
vor, predstavitev hotela, sistem pre-
hrane, poseben tiskan program za na-
šo skupino in pozdravna pijača. In zo-
pet presenečenje – vso skrb za našo 
prtljago so prevzeli uslužbenci. 
Sledilo je spoznavanje parka, naših 
sob v vilah, stezic do morja, bazena, 
solin, križa, … Dnevi so minevali kot 
blisk. Podnevi kopanje in sprehodi, 
organizirani izleti, ki bi si zaradi vide-
nega in slišanega zaslužili posebno 
poročilo. V spremstvu naše Tatjane 
smo se odpravili mimo Trsta v Slivno, 
si ogledali ostanke nekdanjih gradišč 
in prelepo podzemno jamo z imenom 
Pejca v Lascu. V jamo, ki je globoka 
101 m nas je vodilo 200 stopnic in 
spremljalo nekaj netopirjev, pogledi 
pa so uživali v prekrasnih tisočletnih 
stvaritvah narave in vodnih kapljic, ki 
se v trenutku, ko še visijo, spreminja-
jo v stalaktite, če pade kaplja na tla 
pa začnejo rasti stalagmiti. Vse to 
nam je izčrpno razložil naš vodič Mar-
ko. Ne smem pa mimo našega zadnje-
ga postanka v Vejni in obiska Svetišča 
»Monte Grisa«, kot da je vzkalil iz 
kraškega kamna in s svojo veličast-
nostjo pustil močan pečat ki nudi ču-
dovit pogled v preteklost. 
Vsak večer so nas domačini obiskali s 
svojimi dobrotami in ročnimi deli, za 
večerno zabavo pa so poskrbeli Ša-
vrinski godci, skupina bratov multiin-
strumentalistov, MPZ iz Izole in plesna 
glasba. 
Vedite, da so nas gostitelji prevzeli s 
svojo prijaznostjo, strokovnostjo  in 
dobro voljo, kar je čudovito dopolnilo 
k prekrasni naravi, solinam, sprehodu 
ob morju, urejenosti in naši dobri dru-
žbi. 

Pri svetišču »Monte Grisa«... 

… in še ena v notranjosti templja 

Takole sta uživala Ana in Martin 
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Ekskurzija v Varaždin, Ludbreg in Sigetec, 17. 6. 2017 

Za cilj našega popotovanja smo izbrali hr-
vaško Podravino. Že ob odhodu s tržnice 
je bilo na avtobusu odlično vzdušje, ki se 
kljub dolgi vožnji ni spremenilo, saj 
smo  veselo pričakovali, kaj bo prinesel 
dan. Po kavici pred hrvaško mejo smo na-
daljevali pot.  
V Varaždinu smo si najprej ogledali zelo 
lepo urejeno pokopališče. Pokojnike na 
tem pokopališču pokopavajo že od pozne-
ga 18 stoletja, današnjo obliko pa je dobil 
na začetku dvajsetega, ko ga je začel ure-
jati Herman Haller, ki je po vzoru Schoen-
brunna zasadil obilico zelenja, ki lepo do-
polnjuje velike družinske grobnice. 
Nato smo se sprehodili proti staremu delu 
mesta, ki je nastalo v 12. stoletju. Zgraje-
no je bilo kot nižinska utrdba na križišču 
starih prometnih poti v okolici Drave. V 
16. stoletju je postalo pomembno zaradi 
obrambe pred Turki, ki so hoteli proti Šta-
jerski. V tem času so okrog utrdbe zgradili 
obrambne nasipe, mesto pa obdali z 
vodnim kanalom. Lepo obnovljena trdnja-
va je danes sedež varaždinskega muzeja. 
Ob vodenem ogledu mesta smo si ogledali 
še mestno hišo, glavni trg in domovanje 
angelov, ki veljajo za značilnost mesta, 
saj naj bi ob prihodu sedli na ramo vsake-
ga prišleka in ga pazili v času njegovega 
bivanja v Varaždinu. 
Pot nas je nato vodila v mesto Ludbreg, 
kjer smo se ustavili in okrepčali. Ludbreg 
je majhno mestece z bogato zgodovino, 
znano pa je predvsem kot versko središče. 
Pot smo nadaljevali v Koprivnico, kjer smo 
imeli kosilo. Koprivničani so se izkazali kot 
zelo dobri gostitelji. 
Najbolj nestrpno pa smo pričakovali sreča-
nje z »Gruntovčani«, liki iz znane nanizan-
ke izpred let, ki se je naši člani še kako 
dobro spominjajo. V Sigetecu so nas spre-
jeli predstavniki KUD Gruntovec, oblečeni 
v kostume priljubljenih junakov in nas v 
svojem narečju popeljali po vasi. Nekda-
nja prizorišča snemanj imajo danes popol-
noma drugo obliko, stoji le še ena hiša iz 
tistih časov. Po ogledu vasi so nas povabili 
v kulturni dom, kjer so nam zaigrali epizo-
do »Gruntovčanov«, po predstavi pa nam 
je hišni ansambel zaigral še nekaj pesmi. 
Navezali smo stike s člani Društva invali-
dov Peteranec, prav tako so padle obljube 
o gostovanju kulturnega društva v Hrast-
niku prihodnje leto. 
Prevzeti nad gostoljubjem domačinov 
smo  še celo pot domov debatirali o prijet-
nem doživetju. 

Na varaždinskem pokopališču 

Ob varaždinski trdnjavi 

V družbi »Gruntovčanov« smo se nasmejali 



Društvo invalidov Hrastnik  Bilten 2016 

11 

Srečanja invalidov po Sloveniji 

Že kar tradicionalno se naši člani vsako 

leto v začetku julija odpravijo na Srečanje 

invalidov v Logarsko dolino. V osrčju 

Kamniško-Savinjskih Alp nas gostitelji ve-

dno lepo pogostijo, vsako leto smo navdu-

šeni nad zabavnim programom. Slap Rin-

ka pa prav tako vedno znova navduši. 

5. avgusta so vremenarji napovedo-
vali vroč poletni dan. Na srečanje 
invalidov na Kopah se je zato podalo 
manjše število naših članov, a tisti 
najbolj pogumni so se vseeno odzva-
li vabilu Društva invalidov Slovenj 
Gradec in se odpravili na Ko-
pe.  Odpravili smo se že ob šestih 
zjutraj. 
Na Kopah so nas prijazno sprejeli 
organizatorji z njihovo predsednico 
Stanislavo Tamše. Srečanja se je si-
cer udeležilo kar trideset društev in-
validov iz vse Slovenije. Uradni del 
srečanja z govori gostiteljev in nago-
vorom predsednika ZDIS Draga No-
vaka se je pričel ob deseti uri, vse 
skupaj pa je popestril bogat kulturni 
program. Tako kot vsako leto so 
organizatorji tudi letos s skromnim 
darilom presenetili najstarejše udele-
žence srečanja.  Podelili so pokale in 
priznanja najboljšim ekipam in posa-
meznikom, ki so se udeležili 
»holcerije« in drugih športnih panog. 
Za vsakogar se je kaj našlo. Bilo je 
res veselo. Nekateri so zaplesali, 
drugi so se s sedežnico odpravili na 
zgornjo postajo smučišča na Kopah. 
Dan je kar prehitro minil in z lepimi 
vtisi smo odrajžali nazaj v Hrastnik. 

Nekateri so se zabavali v šotoru v dolini, tisti pogumnejši pa so se odpravili do slapu Rinka 

Na Kopah je vedno veselo 
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Piknik težkih invalidov, 26. 8. 2017 

Naši težki invalidi se piknika vsako leto 
veselijo, saj je to priložnost, da se vidi-
mo in pokramljamo o preteklem letu. 
Ob deveti uri smo prijavljene pobrali po 
domovih in ostalih dogovorjenih mestih 
in jih odpeljali proti Kopitniku. Z na-
smehi na obrazih so naši gostje nestrp-
no pričakovali, kaj smo tokrat pripravili 
zanje. Po ogrevanju s kavicami smo 
posedli za mize. Nad obaro so sicer bili 
navdušeni, a so dali vedeti, da je žar 
krožnik tisto, kar najbolj željno priča-
kujejo. 
Počasi je svojo mašinerijo postavil tudi 
harmonikar Stane Tomc in začel prei-
gravati vsem znane melodije. Ni trajalo 
dolgo, ko so na plesišče začeli kapljati 
prvi plesalci. Zaplesali so tudi tisti, za 
katere bi kdo mislil, da ne morejo. Z 
žarečimi očmi so prihajali s plesišča.  
Šele ob stiku s človekom, ki ima težave 
s hojo, ki je vsem nam ostalim samou-
mevna, se človek vpraša, ali nismo 
morda preobremenjeni z nepomemb-
nostmi. In premalo cenimo tisto, kar 
imamo. 
Nato so člani Planinskega društva Rim-
ske Toplice pripravili tudi kosilo. Z 
mešanim na žaru so naši težki invalidi 
vedno znova najbolj zadovoljni. Popol-
danske ure so minile ob plesu in pogo-
voru, vse do odhoda domov.  
Vsekakor je piknik težkih invalidov en 
od dogodkov, ob katerem nam je naj-
bolj toplo pri srcu. Ko je jasno, da smo 
storili nekaj lepega. Lepo je videti ra-
dost in hvaležnost v očeh tistih, na ka-
tere v vsakdanjem življenju vse pre-
večkrat pozabljamo. 

Rajko je na začetku pozdravil vse zbrane 

Jerica v pogovoru z Ivanom in Bogdanom 

Tudi Ika se je veselo vrtela po plesišču Zmagovalna petorka 
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Martina smo letos prvič privabili na piknik. Uživali smo v njegovi 
družbi 

Tudi Silva je nepogrešljiv član naše  
druščine 

Brez Istoka in Cvetke seveda ne gre... … prav tako ne brez Brede in Ivana 

Za prijatelje si je treba čas vzet ... Tako Jaka kot Jerica vedno sijeta z nasmehi 
na naših druženjih 
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Letovanje na otoku Braču, 28. 8. – 4. 9. 2017 

28. avgusta malo po polnoči smo 
se zbrali pred Blagovnico v Hrast-
niku in se z dvema avtobusoma 
odpeljali na sedemdnevno letova-
nje proti novozgrajenemu naselju 
Milna na otoku Braču. Potovanje 
do Splita je bilo udobno, s tremi 
postanki vmes. V Splitu smo se 
vkrcali na trajekt za Supetar, od 
koder smo se odpeljali do Milne. 
Sprejem osebja naselja je bil en-
kraten. Vseh sedem dni je bilo iz-
jemno pestrih. Vsak dan se je ne-
kaj dogajalo: od igranja mini golfa, 
pikada, balinanja, lokostrelstva. 
Vsak dan smo se lahko sprehajali 
po pešpoti proti Milni, kjer smo 
lahko nakupovali spominke. 
Četrti dan smo se po kosilu vkrcali 
na turistično ladjo, s katero smo se 
odpravili na Bol na izlet. Že kmalu 
se nam je začel odpirati pogled na 
Vidovo goro, ki je najvišji vrh oto-
ka Brača in najvišji otoški gorski 
vrh na celem Jadranu. Ko smo pri-
speli na Bol, so se nekateri šli ko-
pat, drugi pa smo si ogledali lepote 
Bola. Bil je prekrasen izlet. 
Vsak večer po večerji smo se zaba-
vali ob živi glasbi in se naplesali. 
Uživali smo tudi ob domislicah 
predsednika društva Rajka in vodi-
ča Robija. Plaža je bila dostopna le 
za plavalce, zato so se ostali raje 
zadrževali ob bazenu ali ob šanku. 
Bilo je nepozabno. Tudi za tiste, ki 
so praznovali rojstni dan in god, so 
gostitelji lepo poskrbeli.  

Prepevali smo v vodi ... 

… na barki ... 

… in tudi na suhem. Naš predsednik vedno poskrbi za dobro voljo 
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Piknik Društva invalidov Hrastnik na Kopitniku, 9. 9. 2017 

Po tem ko smo pred štirinajsti-
mi dnevi že organizirali piknik 
za težke invalide, smo tokrat na 
Kopitnik povabili še vse ostale 
člane. Kar nekaj naših članov je 
sicer tik pred zdajci odpovedalo 
svojo prisotnost, tako da se 
število prisotnih članov na pik-
niku ni približalo visokim števil-
kam iz prejšnjih let, a nas je 
bilo ravno prav, da smo se imeli 
lepo. 
V soboto, 9. septembra smo se 
tako z avtobusom in kombiji 
odpeljali proti Kopitniku. Po 
megli v dolini smo v hribih pre-
senečeni dočakali sonce in pri-
jetne temperature. Na teh do-
godkih se vedno razveselimo en 
drugega in to je tudi priložnost, 
da se malo pogovorimo in za-
plešemo. Vsi so seveda nestrp-
no čakali, kaj bodo dobili na 
krožnikih, vmes pa so pridno 
zalivali suha grla. 
Do popoldneva nas je cel čas 
grelo sonce, tik pred zaključ-
kom pa nas je v kočo na Kopit-
niku pregnal dež. A nas je bilo 
ravno prav, da smo se posedli 
po klopeh in zapeli za lep za-
ključek dneva. 

Napolnili smo klopi pred kopitniško kočo 

»Tri rožice« :) 

Quatro band ima za nas vedno pripravljen 
paket zimzelenih melodij 

Ob čudoviti kulisi kopitniške koče smo preživeli lep dan 
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Martinovanje, 11. 11, 2017 

Srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov, 2. 12. 2017  

1.4. 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 2017 smo poslali 332 voščilnic in 22 sožalij. 

Članice in člani DI Hrastnik smo se pod vod-
stvom predsednika društva udeležili prazno-
vanja ob svetem Martinu. Tokrat smo že 
osemnajstič zapored slavili čas, ko se mošt 
spremeni v vino. Zbralo se nas je 46 zvestih 
članic in članov našega društva. Pot nas je 
vodila na Podkum v gostilno Pr'Čop prizna-
nega kuharskega mojstra in ambasadorja 
zasavske kulinarike Lojzeta Čopa. Pričakal in 
pozdravil nas je sam gostitelj v spremstvu 
svojega personala. Takoj so nas postregli z 
aperitivom in manjšim prigrizkom. Za dobro 
razpoloženje in ples je poskrbela nam že do-
bro poznana skupina Quatro band. 
Po uvodnih ritmih in pozdravu predsednika 
Rajka in mojstra Lojzeta je sledila martinova 
večerja, ki je bila resnično obilna in raznoli-
ka, zares zelo dobra. Nekje okrog 22. ure so 
glasbeniki v obleki svetega Martina tudi ura-
dno prekrstili mošt v vino, nakar je sledila 
zabava s plesom vse do polnoči. Ker je vse-
ga lepega enkrat konec, smo tudi naše dru-
ženje zvečer zaključili. Zahvala gre seveda 
vsem udeležencem, pa tudi šoferju Jožetu , 
ki nas je varno pripeljal domov. 

Vsako leto se člani društva zberemo na sre-
čanju pred novim letom, ki sovpada z med-
narodnim dnevom invalidov. V popoldanskih 
urah smo se zbrali v Športni dvorani v 
Hrastniku. Tudi letos so se vabilu odzvali 
številni naši člani in gostje. Po uvodnem na-
govoru predsednika Rajka Žagarja se nam 
je predstavil zbor Društva invalidov Trbovlje 
in nam zapel nekaj nam vsem znanih pesmi.  
Po kulturnem programu so nam svoje po-
zdrave namenili še gostje. Spregovorili so 
župan Miran Jerič, poslanca Vojka Šergan in 
Ivan Hršak ter predsednik Sveta za invalide 
pri Občini Hrastnik Gregor Erman. Predstav-
nica Relaxa nam je predstavila aranžma za 
letošnje letovanje članov društva. Po večerji 
so za dobro vzdušje poskrbeli člani ansam-
bla Quatrro band. Ob zimzelenih melodijah 
smo se vrteli pozno v noč. 
Vedno znova smo presenečeni nad takšnim 
odzivom naših članov. Zbralo se nas je 150. 
Preživeli smo res lep večer.  

Plesali smo, da se je kar kadilo 

Nazdravili smo z novim vinom 

Miza z gosti tudi tokrat ni samevala 

V polni dvorani ni težko najti sogovornika 
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2. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA 

»ZA ČLOVEKA GRE« 

Včasih imam občutek, da o invalidih in invalidnosti premalo vemo in se večkrat odzi-
vamo bolj mlačno in nejeverno. Toda obstajajo različne vrste invalidnosti – tiste vid-
ne in očem nevidne. Nekateri jih vidijo in zaznajo, drugi ne. Morda se v vaši 
soseščini vsak dan srečujete z invalidi in se tega sploh ne zavedate … 
 
Težko je oceniti kaj je najtežje… morda so najbolj prikrajšani tisti, ki ne morejo 
poslušati, spregovoriti, hoditi. Vendar so vsi invalidi na nek  način prikrajšani za ve-
liko samoumevnih stvari v življenju.  
 
Na društvu skušamo in se trudimo spoznavati oblike in stanja invalidnosti, zato nam 
je, poleg vseh planiranih aktivnosti (2-dnevno kopanje v Zdravilišču Laško, organ-
izirana udeležba na praznovanju svetovnega dneva invalidov, piknik težjih invalidov 
na Kopitniku, mesečnega organiziranega kopanja v zdraviliščih, obiski in obdaritve v 
mesecu marcu in decembru) uspelo uspelo še precej drugih pomoči: 
- večjemu številu članov smo nudili oporo in aktivno sodelovali pri razreševanju te-
žav pri pridobitvi invalidskih in ortopedskih pripomočkov, 
- posredovali smo pri urejanju klančine za našo članico, 
- večjemu številu članov nudili pomoč pri pisanju pritožb na odločitve državnih orga-
nov, 
- pri pristojnih službah iskali nasvete za prizadete člane društva, 
- v imenu članov vlagali vloge za oprostitev plačila RTV prispevkov in znižanje pri-
spevka za uporabo interneta, 
- prijavili smo se na razpis za javna dela s sofinanciranjem občine in celo leto omo-
gočili zaposlitev naši članici, 
- aktivno smo sodelovali pri zamenjavah stanovanj z lažjim dostopom za invalide. 
 
Vse zapisano je vredno truda in želje po še večji meri empatije in iskanja možnosti 
za  lepšanje življenja sebi in drugim. 
                                                                Jerica Laznik 

Prostovoljci v našem društvu delamo srčno in zavzeto—z občutkom za sočloveka, z empatijo in željo pomagati našim 
članom  pri preprekah, ki jih pestijo skozi vsakdanjik 
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3. INFORMATIVNA DEJAVNOST 

Naš cilj je z informacijami o našem delovanju privabiti v naše vrste čimveč tistih in-
validov, ki (še) niso aktivni, da v naših programih skušajo najti nekaj zase in se nam 
pridružijo na področjih, kjer menijo, da bi lahko bili aktivni. Prepričani smo, da lahko 
vsakdo v našem širokem spektru delovanja najde kaj zase. Prav tako želimo, da in-
validi in njihove družine vedo, da se ob težavah lahko obrnejo na nas in da jim bomo 
skušali pomagati. 
 
Drug 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. 
 
Prispevke o delu društva lahko spremljate preko naše spletne strani na www.invalidi
-hrastnik.si, objavljajo pa jih tudi vsi lokalni mediji: tiskana časopisa Zasavski tednik 
in Hrastov list in spletna Zon in Zasavc. Objavljeni so tudi na spletni strani Občine 
Hrastnik in ZDIS. Vsako sredo novice iz našega društva prebirajo tudi v oddaji Sre-
brni val na radiu Aktual Kum. 
 
Vsa obvestila, ki so na spletni strani društva, si lahko preberete tudi na treh oglasnih 
deskah v Občini Hrastnik: na hrastniški tržnici, v prehodu pri Škis baru in na objektu 
VDO Podkraj ali pa nas obiščete na sedežu društva v času uradnih ur. 
 
V tednu otroka smo predstavniki Društva invalidov Hrastnik sodelovali tudi na 
Osnovni šoli narodnega heroja Rajka v Hrastniku, kjer smo se za en šolski dan preiz-
kusili v vlogi učiteljev. Pridružili smo se več kot 120-im nevladnim organizacijam, ki 
sodelujejo v akciji »NVO gre v šolo« na 11 osnovnih šolah osrednjeslovenske in za-
savske regije. V okviru akcije smo na praktičen, zabaven in poučen način predstavili 
svoje dejavnosti in poslanstvo učencem osnovnih šol. Že mladi bodo tako odraščali z 
zavestjo, da smo tudi invalidi pomemben del družbe.  
 



Društvo invalidov Hrastnik  Bilten 2016 

19 

4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

4.1. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja ta posebni socialni program v obli-
ki predavanj in različnih tematskih delavnic, v katerih na podlagi spodbuja-
nja skupinsko-dinamičnih procesov poteka socialno učenje v majhnih skupi-
nah. Usposabljanje je namenjeno zaposlenim in brezposelnim invalidom. 

Prvo usposabljanje je potekalo 10. in 11. marca v Por-
torožu. Udeležila sta se ga Kasim in Šemsa. Udeležen-
ci so najprej poslušali predavanje mag. Roberta Fe-
renca o novostih v cestno prometnih predpisih in prof. 
dr. Bojana Dobovška o pravni državi in korupciji. 
Šemsa je koristila tudi brezplačno pravno pomoč. 
Po kosilu so sledile delavnice. Kasim je sodeloval na 
delavnici o potrebah invalidov skozi prizmo uveljavlja-
nja človekove pravice do spolnosti dr. Janeza Mekin-
ca, Šemsa pa na delavnici z naslovom Travma in nje-
ne posledice dr. Brede Sobočan. Petkov večer so ude-
leženci preživeli v bazenih in na družabnem večeru. 
V soboto dopoldan je sledilo še predavanje dr. Golou-
ha o težavah s prebavili. Po kosilu so nekateri še izko-
ristili možnost celodnevnega kopanja v bazenih, ostali 
pa so se odpravili domov.  

19. in 20. maja sta se izobraževanja v Moravskih Topli-
cah udeležili Ajša in Šaha. V dopoldanskih urah je pote-
kalo predavanje na temo glavobola dr. Golouha.  
V popoldanskem času se je Ajša udeležila delavnice: 
"Preobremenjenost in izgorevanje dr. Zdenke Wltavsky, 
Šaha pa delavnice na temo: Zavod RS za zaposlovanje 
- Storitve za invalide, ki jo je vodila prof. Lea Kovač. 
Zvečer so udeleženci imeli še družabno srečanje. 
Naslednji dan je v dopoldanskem času potekalo preda-
vanje na temo: Pacientove pravice, ki ga je vodila ga. 
Vlasta Cafnik. Po kosilu je Ajši in Šahi ostalo še nekaj 
časa za uživanje v prelepi okolici Moravskih Toplic, tako 
da sta odšli domov malce opečeni od sonca, a polni no-
vih poučnih znanj, ki so jih predstavili predavatelji. 
Zahvaljujeta se predsedniku Rajku, da se je spomnil 
nanju in jima ponudil obisk seminarja :)  

15. in 16. septembra sta se izobraževanja v Radencih 
udeležili  Andreja in Mojca. Po prijavi v Hotelu Radin so 
udeleženci na predavanju mag. Cveta Uršiča zvedeli za 
novosti v zakonodaji. Dobili so vse informacije o pre-
dlaganih zakonih, ki bodo sprejeti v prihodnjih mese-
cih.  
Po kosilu je Andreja sodelovala na delavnici o prilaga-
janju za zdravo staranje pri delu Andrejke Fatur Vide-
tič, Mojca pa na delavnici Pike Bense, ki je podala na-
svete, kako odreagirati, ko bi radi rekli »ne«, pa si tega 
ne dovolimo. 
Po večerji so udeleženci prosti čas preživeli v bazenu, 
kasnejše ure pa v družbi, ob plesu.  
V soboto je sledilo še predavanje dr. Mojce Zvezdane 
Dernovšek: »Kako preživeti službo?«. Po kosilu so se 
navdušeni nad prijetno preživetima dnevoma poslovili 
in se odpeljali proti domu. 

Šemsa se je s Kasimom razvajala v 
Portorožu 

Ajša in Šaha sta uživali v Moravcih 

Mojca in Andreja sta poslušali preda-
vanja v Radencih 
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4.2. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO SODELOVANJE IN NEODVISNO ŽIVLJENJE 
INVALIDOV  

Tovrstna usposabljanja Zveza delovnih invalidov Slovenije organizira redno 
s ciljem izobraževanja in usposabljanja ter podpore in učenja prostovoljcev, 
ki delajo v društvih invalidov za invalide in njihove svojce. 

Usposabljanja sta se 7. in 8. aprila udeležila  
Rajko in Mojca. Po nastanitvi so udeleženci 
poslušali predavanje Upravljanje s čustvi v 
odnosih Izidorja Gašperlina. Po kosilu so 
delo nadaljevali. Rajko je bil somentor v de-
lavnici: »Kako se invalidi odločimo, da živi-
mo kvalitetno življenje?« mag. Mojce Pri-
možič, Mojca pa se je udeležila delavnice o 
neverbalni komunikaciji kot pomoči pri 
vzpostavljanju dobrih odnosov med invalidi 
dr. Zdenke Wltavsky.  
Po večerji so se udeleženci usposabljanja 
lahko kopali v bazenih ali pa so se zbrali v 
avli, kjer je vabila glasba. Naslednje jutro je 
mag. Cveto Uršič predstavil novosti v zako-
nodaji za invalide. Po kosilu so se še poslo-
vili in odpravili vsak na svoj konec. 

Usposabljanja 9. in 10. junija sta se udeleži-
la Jerica in Gusti. 
Poslušala sta skupni predavanji na temo: 
»Invalidsko zavarovanje« in »Težave s pre-
bavili«. 
Popoldan sta aktivno sodelovala na delavni-
cah: »Kaj in kako lahko svetujem kot pro-
stovoljec« in »Kako se učinkovito zavzeti za-
se in pri tem ohraniti dobre odnose« 
Predavanja in delavnice so bile dinamične, 
poučne in zanimive. Udeleženci so obnovili 
stara znanja in z drugimi udeleženci izme-
njevali izkušnje in dobre prakse iz društev..  
Vmesni čas pa so namenili sprehodom po 
lepi okolici Term Zreče in druženju. 

24. in 25. novembra je bilo v Termah Dobr-

na še zadnje usposabljanje v letu 2017. 

Udeležila sta ga se Rajko in Gusti, prisotna 

je bila tudi Vojka. Prvi dan so poslušali pre-

davanje na temo Pomežik soncu, ki ga je vo-

dila priznana igralka ga. Urška Vučak Markež 

preko Zveze prijateljev mladine. Po odmoru 

je sledilo predavanje na temo Opolnomo-

čenje delovnih invalidov skozi telesno aktiv-

nost. Po končanem predavanju je sledilo ko-

panje v bazenu.  

Po večerji je sledil še večer z glasbo. Drugi 

dan so udeleženci poslušali še jutranje pre-

davanje na temo Žrtve nasilja v družini in 

žrtve nasilja zaradi spola. Po kosilu smo se 

odpravili domov z lepimi občutki in spomini. 

Rajko in Mojca sta se udeležila usposabljanja v To-
polšici 

Gusti in Jerica sta srečala tudi selektorja  
Vujovića…. 

… Gusti, Rajko in Vojka pa Urško Vučak Markež 
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4.3. USTVARJALNE DELAVNICE ZDIS 

Tedenske ustvarjalne delavnice in terapevtske skupine, ki vključujejo ele-
mente socialnega dela, rehabilitacije, izobraževanja in usposabljanja, se 
vsako leto izvajajo pod okriljem ZDIS v »Domu zdravja« v Radencih in v Iz-
oli. 
 
Članice DI Hrastnik, ki so aktivne v sekciji ročnih del, so se letos udeležile naslednjih 
delavnic: 

- Delavnica izdelovanja nakita (Radenci, 17. – 24. 2. 2017) 
- Delavnica izdelkov iz reciklažnega materiala (Izola, 17. – 24. 2. 2017) 
- Delavnica izdelovanja voščilnic (Radenci,10. – 17. 11. 2017) 

Delavnice v Radencih se je v februarju udeležila Mihaela. Mize so sijale od nakita in kristalčkov. Udeleženke so pod 
mentorstvom ge. Barbare izdelovale zapestnice, ogrlice in prstane iz različnih materialov. Ustvarile so veliko izdelkov 

in spletle nova prijateljstva.  

Otilija se je prav tako v februarju udeležila delavnice ročnih del v Izoli.. Udeleženke so izdelovale izdelke iz reciklaž-
nega materiala. Okraševale so stekleničke in kozarce z raznimi materiali. Ugotovile so, kaj vse se da narediti z odpa-

dnimi steklenicami, plastenkami in časopisnimi reklamami.  

V novembru se je Jana udeležila delavnice izdelovanja voščilnic v Radencih. Jana ni ravno začetnica pri izdelovanju 
voščilnic, a na tej delavnici se je naučila veliko novega in iz srca je hvaležna mentorici Ani Kleč, ki jih je vsak dan 

seznanjala z vedno novimi stvarmi.  
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4.4. PREDAVANJA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK  

Predavanje o zdravilnih učinkih medu, 22. 9. 2017 

Zbrali smo se v lepem številu in 
sejna soba je bila skoraj pre-
majhna za vse, ki se radi slad-
kajo z medom.  
Med in čebelje pridelke ljudje 
uporabljamo že od nekdaj. Ti-
sočletja je bil edino sladilo, 
kasneje pa so v njem odkrili še 
veliko snovi, koristnih za člove-
ka. 
Na predavanju smo izvedeli, da 
čebele poleg nam najbolj po-
znanega medu, pridelajo še kar 
nekaj produktov, ki nam lahko 
koristijo.  
Ob zanimivem in prijetnem po-
dajanju znanja smo kar pozabili 
na čas in se še po koncu preda-
vanja zaklepetali s predavate-
ljem.  

Predavanje o demenci – razumevanju in pomoči ob bolezni, 12. 10. 2017 

Pri organizaciji predavanja o demenci so 
nam v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik 
prijazno priskočili na pomoč in nam po-
nudili svoje prostore.  
Pred začetkom nas je pozdravil naš 
predsednik Rajko Žagar, zdravnik Ladi-
slav Golouh pa nam je nato na svoj hu-
domušen način predstavil demenco in 
dal napotke, kako se z njo spopasti in 
kako delati z bolniki s to boleznijo. 
Zbralo se je približno štirideset članov in 

simpatizerjev društva. Tudi ob koncu 

predavanja so vprašanja o bolezni kar 

deževala in dr. Golouh je vsem prijazno 

odgovoril.  

Zvone Štaut nam je na sedežu društva predstavil med in ostale izdelke, 
ki jih pridelajo čebele.  

Gospod Majes nam je podal množico uporabnih  
informacij 

Dr. Golouh nas je znova navdušil s svojim smislom za 
humor 

Predavanje o diabetesu, 16. 11. 2017 

Ker je bil 14. novembra dan sladkorne 
bolezni, smo tudi v našem društvu orga-
nizirali predavanje na to temo. Tokrat so 
nam priskočili na pomoč v Društvu diabe-
tikov Hrastnik. 
Predsednik njihovega društva Leopold 
Majes nam je na kratko predstavil značil-
nosti sladkorne bolezni, potem pa se je 
razvila živahna debata o tem, kako z njo 
živeti. Naši člani so dobili precej uporab-
nih informacij o svoji bolezni. Izmerili 
smo tudi vsebnost sladkorja v krvi. 
Ob zanimivem predavanju smo kar poza-

bili na čas in se zaklepetali še po koncu 

predavanja. 
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5. OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN  
DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

Program obsega elemente rehabilitacijskega programa in pomoči delovnim 

invalidom, osebam s telesno okvaro in invalidom po ZZRZI po težkih opera-

tivnih posegih ali po nastanku invalidnosti. Društvo je članom nudilo različ-

ne možnosti ohranjevanja zdravja in rehabilitacije v zdraviliščih in na morju. 

V letu 2017 je društvo izvedlo sedem celodnevnih organiziranih kopanj, pri-

lagojenih tudi za težke invalide v naravnih zdraviliščih in 2-dnevno terapevt-

sko kopanje težkih invalidov v Zdravilišču Laško. Naši člani prav tako lahko 

koristijo kapacitete ZDIS in rehabilitacijske programe ZDIS 

5.1. 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. Člani DI Hrast-
nik smo v letu 2017 za ohranjevanje zdravja koristili naslednje objekte ZDIS: 

- Objekti v Izoli (8 terminov) 
- Objekti v Termah Čatež (8 terminov) 
- Objekti v Termah Ptuj (1 termin) 
- Objekti v Rogaški Slatini (1 termin) 
- Objekti v Radencih (1 termin) 

5.2. REHABILITACIJSKI PROGRAM ZDIS 

Rehabilitacijskega programa v Topolšici se je udeležila ena naša članica. 
Dve naši članici sta se udeležili psihosocialnega usposabljanja invalidov v Dobrni.    

Smisel življenja je, da za seboj pustimo ne-
kaj, kar traja dlje, kot življenje samo. Inva-
lide in njihove svojce življenje preizkuša in 
dan za dnem bijejo bitko za človeka vredno 
življenje, kljub temu pa so ob naših letnih 
srečanjih na kopanju v Zdravilišču La-
ško  prijazni, topli in nasmejani. 
Tako se je pričelo tudi četrtkovo in petkovo 
jutro 20. in 21. aprila, ko smo s tremi kom-
biji krožili po Hrastniku in Dolu ter počasi 
zbirali skupino 25 težjih invalidov in sprem-
ljevalcev. Dobre volje in nasmehov nam ni 
prekrižal niti četrtkov mrzel veter, saj smo 
vedeli da nas čaka topla termalna voda z 
blagodejnimi mehurčki, ki tako dobro dene-
jo utrujenim in bolečim telesom. V prijet-
nem vzdušju, kramljanju, izmenjavi takih in 
drugačnih receptov za hrano, čaje in maže, 
čofotanju in telovadbi so tri ure hitro minile 
in že nas je čakalo prijazno osebje z odlič-
nim kosilom. 
Ko smo se prijetno utrujeni vračali domov, 
mislim, da nas je vse prevevala misel, da 
smo v teh dveh dneh  drug drugemu dali 
nekaj dragocenega in neprecenljivega, ne-
kaj kar traja dlje kot življenje samo - spoš-
tovanje, pozornost in prijateljstvo. 

5.3. DVODNEVNO KOPANJE TEŽJIH INVALIDOV 

Erna , Martin in Slavc so takole pozirali  
pred objektivom 
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6.5. MESEČNA ORGANIZIRANA KOPANJA  

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

Aprilski kopalni dan, 6. 4. 2017 

Z aprilom smo v Društvu invali-
dov Hrastnik začeli letošnjo se-
zono kopalnih dni. Na štajer-
skem nas vedno lepo sprejmejo 
in tako smo se v četrtek, 6. 
aprila odpravili v Terme Fonta-
na v Mariboru.  Ker je bil to naš 
prvi obisk v tem mariborskem 
kopališču, smo seveda morali 
raziskati vse bazene in ostalo 
ponudbo. Navdušila nas je 
množica podvodnih masaž, 
whirlpoolov in vodnih efektov, 
prijala pa je tudi kavica v lokalu 
ob bazenu. 
Po kopanju smo se odpravili v 
Koblarjev zaliv, kjer smo imeli 
kosilo. Navdušeni nad postrežbo 
smo se s polnimi želodci spre-
hodili še po poti do Mariborske-
ga otoka. Naši ribiči so v mislih 
že lovili v Dravi, ostali pa smo 
opazovali cvetoče češnje in la-
bode ob bregu reke. Seveda ni 
manjkalo smeha in dobre volje, 
zaradi česar se naši člani tako 
radi udeležujejo naših izletov. 

Skupinkse slike pred zdraviliško zgradbo noče nihče zamuditi 

Navdušeni smo bili nad bazeni v Mariboru 
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Majski kopalni dan, 4. 5. 2017 

Junijski kopalni dan, 1. 6. 2017 

Zbrali smo se ob 8. uri. Odpeljali smo se v osrčje Šaleške doline, kjer sta nas razve-
selila vonj po gozdu, ki napolni pljuča, in moč termalne vode, ki vre iz nedrij zemlje. 
Občutja, ki prepričajo, da razvajanje niso le besede. Ste uganili? Ja, vse to smo našli 
v bazenih Term Topolšica. 
Po kosilu v restavraciji smo si izborili sonce in si pretegnili noge še ob Velenjskem je-
zeru, kjer so se udomačili veličastni labodi. Ob jezeru je urejena "Velenjska plaža", tu 
potekajo številne športno-rekreativne dejavnosti, po jezeru pa se lahko vozite s plet-
no, jadralnimi deskami ali supi. Ali pa se, kot mi, sprehajate in v prijetni družbi spije-
te kavico. 

Na prvi junijski četrtek smo se 
odpravili v nam zelo ljube Ra-
dence, kjer nas vedno prijaz-
no sprejmejo. To naše zdravi-
lišče z več kot stoletno tradici-
jo nam je s svojim bazenskim 
kompleksom všeč. Tudi tokrat 
nam je prijazna uslužbenka 
povedala nekaj zanimivosti o 
zdravilišču, nato pa smo se 
zakadili v garderobe in začo-
fotali po zdravilni vodi. 
Po treh urah namakanja v ba-
zenih smo postali lačni, tako 
da smo se odpravili na kosilo 
v Restavracijo Park. Potem 
smo se sprehodili še po parku 
okrog hotela in se napili ra-
denske.  
Legenda pravi, da so mineral-
ni vodi v Radencih nekoč dav-
no pod zemljo pot utirali pri-
dni škrati. Žuborenje vode je 
slišal študent medicine, ki je 
našel izvir vode in dokazal 
njene zdravilne učinke. V po-
poldanskih urah smo se od-
pravili nazaj domov.  

Družno smo se razvajali v bazenih v Topolšici Sprehodili smo se ob Velenjskem jezeru 

Nad ponudbo v Radencih smo vedno navdušeni 

Takole smo se razvrstili ob robu bazena 
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Avgustovski kopalni dan, 17. 8. 2017 

Julijski kopalni dan, 13. 7. 2017  

Težko smo pričakovali ribji piknik na 
turistični barki. To je bilo za nas nekaj 
povsem novega. V Izolo smo prispeli 
točno ob desetih, kot je bilo dogovorje-
no s kapitanom barke. Za nekatere na-
še člane je bilo kar naporno prepešačiti 
celotno Izolo, a smo tudi to zmogli z 
dobro voljo. V Izoli nas je pričakalo 
sonce in prijazno osebje turistične bar-
ke z lastnikom Sandijem na čelu. Vkr-
cali smo se na glavnem izolskem po-
molu in se zapeljali na panoramsko 
vožnjo vse do Portoroža, kjer smo obr-
nili in se počasi vračali nazaj mimo Ber-
nardina proti Piranu. V piranskem zali-
vu smo se zasidrali na odprtem morju 
in počakali na ribje dobrote in pijačo. 
Nekateri so se tudi kopali v toplem 
morju. Zaplavali so kar z barke. Re-
snično enkratno doživetje.  
Po treh urah smo se izkrcali na pomolu 
pri Hotelu Marina. Našega dneva pa s 
tem še ni bilo konec. Odpravili smo se 
še na mestno plažo in se še enkrat 
okopali. Tega dne smo nabrali res lepe 
vtise, ki nam bodo še dolgo ostali v 
spominu.  

Četrtkovo avgustovsko jutro je bilo toplo in sončno. Tudi vremenska napoved je bila 
obetavna: temperatura morja 26oC, zrak 32oC, maestral v popoldanskih urah, torej 
idealno za nas vse, ki smo se v veselem pričakovanju namakanja v slani morski vodi 
v tem jutru udobno namestili na sedeže v avtobusu za 30 potnikov. 
Iz Hrastnika smo se odpeljali ob 7. uri, v Zagorju so se nam pridružile še tri članice 
Društva invalidov Zagorje. Naš cilj je bil Strunjan, ki je že tretje leto poletna destina-
cija enodnevnega kopalnega izleta našega društva. 
Hitro in brez zastojev smo prispeli do obalnega parkirišča in se namenili na plažo. 
Šest manj sigurnih plavalcev se je odločilo za hotelski bazen. Sledila je triurna osve-
žitev v morju, veselo druženje, tudi s petjem, poležavanje na ležalnikih na plaži, sa-
mopostrežno kosilo v hotelu Svoboda in ponovno kopanje do 17. ure. 
Dobro razpoloženi in obloženi s »trojanskimi« sladkimi dobrotami smo se v večernih 
urah vračali proti Zasavju. 

Uživali smo v razgledih z barke... 

… in se takole postavili pred objektiv 

Predsednik je budno bdel nad nami Takole je Hanzi čofotal po morju 
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Septembrski kopalni dan, 7. 9. 2017 

V septembru smo izvedli kopalni 
dan v Termah Tuhelj na Hrva-
škem. Kljub temu, da je lilo kot iz 
škafa, nam to ni  vzelo dobre vo-
lje. Na avtobusu se je ves čas sli-
šal smeh. Po dobri uri vožnje smo 
se ustavili v gostišču v Brestanici 
na jutranji kavici, nato pa nadalje-
vali pot proti našemu cilju. Na slo-
vensko-hrvaški meji smo imeli 
manjšo nevšečnost z dokumenti, a 
se je vse srečno izteklo. V Termah 
Tuhelj nas je osebje lepo sprejelo, 
dali so nam navodila za uporabo 
omaric, povedali značilnosti in 
razporeditev bazenov in nam za-
želeli lep dan. V bazenih smo imeli 
veliko izbiro bazenskih masaž in 
različno tople vode, tako da smo 
ves čas preizkušali, kaj je najbolj 
ugodno za naša telesa. Potem 
smo se odpravili na kosilo, nato 
pa proti domu. Na obrazih članov 
in pogovorih se je videlo, da so 
bili zadovoljni, kar je tudi vedno 
naš cilj. 

Oktobrski kopalni dan, 5. 10. 2017 

5. oktobra 2017 smo se  članice in 
člani Društva invalidov Hrastnik od-
pravili na zadnji kopalni dan v tem 
letu. Tokrat smo si  izbrali Atomske 
toplice v Podčetrtku. Po polurni vožnji 
smo naredili  kratek postanek za kavi-
co v  gostišču Hohkraut ter nato na-
daljevali pot do našega cilja.  
Ko smo prispeli v Podčetrtek, nas je 
pričakalo lepo sončno vreme ter pri-
jazno osebje Wellnesa Orhidelia, kjer 
smo bili dogovorjeni glede kopanja in 
kosila. Lep sončen dan, vese-
li,  nasmejani obrazi  naših članic in 
članov ter blagodejno delovanje ter-
malne vode je bil pokazatelj, da bo 
kopalni dan nepozaben.  
Žal se je pri kosilu v restavraciji Lipa 
zgodil neljub dogodek, ker je enemu 
našemu članu postalo slabo in smo 
potrebovali zdravniško pomoč. Tako 
smo se nazaj domov odpravljali z 
mešanimi občutki, v skrbeh za obole-
lega prijatelja, s katerim pa je na sre-
čo zdaj že vse v redu. 
Osebje Restavracije Lipa je res poka-
zalo čut do sočloveka, saj so nam ves 
čas čakanja na reševalce bili v oporo 
in nam pomagali. 

V Tuhelju smo uživali v tamkajšnji ponudbi 

Takole so naši moški zasedli omizje 

Atomske Toplice imajo lep bazenski kompleks 

Takole smo pozirali pred vhodom 
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6. REKREACIJA IN ŠPORT 

6.1. PLANINSKI POHODI 

V našem društvu vsako leto izvajamo obilico športnih programov. Naši člani 

imajo možnost tedenskih oz. mesečnih aktivnosti, vsako leto pa se udeležu-

jejo tudi tekmovanj na lokalni in državni ravni. 

Aprilski planinski pohod, 25. 4. 2017 

Vremenska napoved za teden, v katerem 
smo se odpravljali na pohod je bila več kot 
aprilska. Dež, sonce, pa tudi sneg so napo-
vedovali. Na pohod smo se tako odpravili v 
torek, 25. aprila. 
Zbrali smo se na tržnici. Prišlo nas je dva-
najst korajžnih. Nadaljevali smo po dolini 
Bobna. Razmišljali smo, kako lepa je ta so-
teska. Če bi imela urejen pločnik, bi bila 
lahko idealno sprehajališče. Že smo bili pri 
»Rinaldu« in se  usmerili desno proti 
Čečam oz. Katarini. Prečudoviti pogledi 
proti Kalu in Mrzlici so nas navduševali. 
Hodili smo že skoraj dve uri in pri cerkvi na 
Katarini smo malo počili in pojedli. Nihče ni 
bil utrujen. Polni optimizma smo priklicali 
še sonce. Nadaljevali smo proti cerkvi sv. 
Marka, čez Ojstro proti Pleskem. Kar nekaj pohodnikov po tej poti še ni hodilo. Na 
sedlu med Trbovljami in Hrastnikom, pri strelišču,  smo opazovali, kako se spreminja 
okolica  in nastaja področje, ki ga bomo lahko uporabili tudi za različne športne aktiv-
nosti. Na Pleskem smo s pogledom še enkrat premerili vso pot, ki je bila dolga cca. 
14 km. Za konec je sledila še zaslužena kava v Kokos baru.  

Majski planinski pohod, 31. 5. 2017 

Maja smo se podali na 
pohod po Mariborskem 
Pohorju. Bilo nas je 29. 
Pot smo začeli pri hotelu 
Bellevue, ki se nahaja ob 
zgornji postaji mariborske 
vzpenjače tik ob smuči-
šču. Tam se vsako leto 
odvija Zlata lisica.  
Prve kaplje dežja so nas 
opozorile, da bomo pot 
nadaljevali z dežniki. Naj-
prej smo se po uri zmer-
ne hoje ustavili pri Mari-
borski koči na 1080 m 
nadmorske višine, kjer se 
je končno naredil lep son-
čen dan. Nadaljevali smo 
proti Ruški koči na 
1246m. Naenkrat se je 

stemnilo in grmenju ni bilo konca. Pregovor pravi: »Ko se trese gora, se rodi  miš.«  
Oblaki so se tako na srečo odpeljali drugam. Ko smo prispeli do Ruške koče pri Are-
hu, smo se okrepčali s pohorskim loncem, gobovo juho ali ajdovimi žganci. Nabrali 
smo si novih moči. Polni prijetnih vtisov smo se odpravili domov.  

Takole smo se pohodniki razvrstili ob cesti 

Pred postajo mariborske vzpenjače 
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Julijski planinski pohod, 27. 7. 2017 

Destinacije naših planinskih iz-
letov izbiramo glede na želje 
članov.  Izbiramo manj zahtev-
ne ture, da jih zmorejo vsi naši 
pohodniki. Pred leti smo se ob 
obisku Vogarja ustavili na sla-
doledu na Bledu in takrat je 
padla ideja, da si enkrat privo-
ščimo na Bledu tudi malo daljši 
postanek. 
Tako smo se v četrtek, 27. juli-
ja odločili obiskati sotesko Vint-
gar, kjer je vedno prijetno hla-
dno, potem pa smo obkrožili 
Bled po dolgem in počez. To-
krat smo planine gledali bolj od 
spodaj, a smo vseeno naredili 
kar nekaj kilometrov. 
Soteska Vintgar je do 250 me-
trov globoka soteska na vzho-
dnem robu Triglavskega naro-
dnega parka, 4 km od središča 
Bleda. Izoblikovala jo je reka 
Radovna, ki se kmalu po izho-
du iz soteske izliva v Savo Do-
linko. Soteska je bila odkrita 
proti koncu 19. stoletja, ko so 
tudi postavili prve galerije in 
omogočili ogled turistom. Da-
nes je za turiste urejeno 1600 
metrov soteske. Dnevno sprej-
mejo do 6000 obiskovalcev. 
Navdušeni smo bili na čisto vo-
do, izjemnimi pogledi, presene-
čeni pa smo bili tudi nad mno-
žico turistov, ki so v dolgi vrsti 
stali pred vhodom že v ranih 
jutranjih urah. 
Potem smo se odpravili na 
Bled, kjer je veljalo, da gre 
vsak lahko malo po svoje. Tako 
so se nekateri odločili za izlet s 
pletno na otok, kjer so pozvo-
nili z dobrimi željami v mislih, 
spet drugi so odšli po pešpoti 
okrog jezera, nekateri so se 
odločili za ogled gradu. Seveda 
smo morali poskusiti tudi zna-
menite blejske kremne rezine. 
Na poti domov je sledil še po-
stanek »pri Ivici«, ki nas je pri-
jazno pogostila, saj smo njene 
zveste stranke. Ob koncu dne-
va pa smo, kljub navdušenju 
nad turističnim biserom, ope-
vali naš miren in odmaknjen 
Hrastnik, kjer ni sledu o rekah 
turistov. 

Prelepi pogledi z mostov in galerij so se kar vrstili 

Seveda smo se zbrali za skupinsko sliko 

In še gasilska z blejskim otokom v ozadju 
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Oktobrski planinski pohod, 14. 10. 2017 

Septembrski planinski pohod, 27. 9. 2017 

Odločili smo se, da bomo osvojili tudi Trdi-
nov vrh, dokler je še naš. :) Vreme sicer ni 
bilo ravno ugodno, kajti ves čas nas je 
spremljala gosta megla, ki nam je onemo-
gočala razgled,  kakršen bi bil sicer z vrha,  
deževalo pa le ni.  
Ob sedmih zjutraj smo se odpeljali proti 
Gorjancem.  
Po dolgi vožnji smo se pripeljali do Počitni-
škega doma pri Miklavžu (964m). Megla. 
Nekateri so se malce ustrašili, pa vendar 
se nismo dali zmesti. Na vrhu smo si vzeli 
čas za počitek in malico. Koče ni bilo, raz-
gled okolice pa nam je spet prekrivala 
gosta megla. Na vrhu stoji naš oddajnik, 
slovenska kapela Svete Jere, na levi strani 
pa hrvaška kapela sv. Ilije Žumberak. Pla-
ninci so si v dnevnike vtisnili štampiljko, ki 
je bila nameščena malo nad temi objekti. 
Počasi smo se pripravili za odhod v dolino. 
Naš cilj zatem je bila Gospodična. Na 828 
metrov nadmorske višine stoji ena najlep-
ših planinskih koč z najvišje ležečo resta-
vracijo v novomeški občini. Tam izvira stu-
denčnica, ki ima pomlajevalno moč, ki smo 
jo začutili tudi mi.  
Ko so nam na poti domov pot zaprli stroji, 
smo izstopili iz avtobusa in se pognali ven, 
eni na levo v hrib, drugi na spodnjo stran 
ceste, postali smo  vneti gobarji. 
Voznik avtobusa nam  je moral  potrobiti, 
ko je bila cesta prazna, da pač gremo,  
kajti tega nihče niti opazil ni…. 
Pomlajeni, nasmejani, zadovoljni smo pri-
speli domov in se veselo pozdravljali z ob-
ljubo,da se kmalu spet srečamo. 

 

Za zaključek delovanja planinske 
sekcije društva invalidov Hrastnik 
v letu 2017 smo se dogovorili, da 
obiščemo Kal, in to na dan, ko 
bodo hrastniški planinci imeli ko-
stanjev piknik. Na tržnici se nas 
je zbralo 12. Nekaj se nas je po-
dalo na Kal čez Klobuk, ostali pa 
so pot nadaljevali preko Blat na 
Kal. Na vrhu nas je pričakala pri-
jetna glasba, vonj pečenega ko-
stanja in množica ljudi. 
»Zvezdogledci« so prejšnji večer 
opazovali nebo in tudi mi smo si 
lahko pogledali sonce skozi 
ustrezne naprave. Peter je nare-
dil še nekaj čudovitih slik in vsak  
po svoje smo  oddrveli v dolino. 
Eni peš, drugi so si priskrbeli pre-

Na Trdinovem vrhu 

Počitek pri Gospodični nam je dobro del 

Takole smo jo mahali čez klobuk 
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6.2. TERAPEVTSKA TELOVADBA 

Članice (in če pride kakšen član, tudi ne bo nič narobe) Društva invalidov Hrastnik 
vsako sredo od 18.30 do 19.30 ure telovadimo pod terapevtskim vodstvom v telova-
dnici Osnovne šole narodnega heroja Rajka v Hrastniku. Za zdravje moramo poskr-
beti v prvi vrsti kar sami, zato ste vabljeni, da se nam pridružite! 

Članice DI Hrastnik pri terapevtski telovadbi 

6.3. TERAPEVTSKA TELOVADBA V VODI 

Skupaj s člani Društva hrbteničarjev Zasavja se v vodi razgibavamo vsak torek od 
16. do 18. ure. Voda v bazenu KRC Hrastnik je dodatno ogrevana, posebno prilagoje-
ne vaje pa vodi terapevtka. Vabljeni v našo družbo! 

Članice DI Hrastnik pri terapevtski telovadbi v vodi 
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7.4. BALINANJE 

Območno tekmovanje v balinanju, 6. 5. 2017 

Ekipi balinarjev sta se hrabro borili 

Tekmovanje v balinanju ob prazniku KS Steklarna, 19. 6. 2017 

Ekipno tekmovanje v bali-
nanju za invalide v moški in 
ženski konkurenci je tokrat 
potekalo na Dolenjskem. 
Deset moških ekip se je za 
naslov najboljšega borilo  v 
Sodražici, šest ženskih ekip 
pa  v Kočevju. Najboljši so 
bili člani MDI Novo mesto v 
moški in DI Kočevje v žen-
ski konkurenci. Moška ekipa 
Društva invalidov Hrastnik v 
postavi Božo Brajer, Franci 
Gričar, Blaž Dvornik in Boris 
Rižner so se dostojno upirali 
favoriziranim tekmecem, 
prav tako velja pohvaliti na-
šo žensko ekipo v postavi 
Joži Centrih, Vika Bajda ter 
Magda Podmenik. Žal se  
nobeni od naših ekip ni 
uspelo uvrstiti v nadaljnje 
tekmovanje. 

V ponedeljek,19. junija 
2017 je ob 16. uri potekalo 
ekipno tekmovanje v bali-
nanju na balinišču Logar za 
pokal Krajevne skupnosti 
Steklarna. Sodelovalo je 6 
ekip v moški, ženski in 
mešani sestavi. Sodelovala 
je tudi mešana ekipa Druš-
tva invalidov Hrastnik v po-
stavi: Boris Rižner, Blaž 
Dvornik, Jožica Centrih in 
Vika Bajda, ki je zasedla 
nehvaležno četrto mesto na 
turnirju. V zelo razburlji-
vem srečanju za tretje me-
sto z ekipo Društva upoko-
jencev Steklarna smo ves 
čas srečanja imeli  vse pod 
kontrolo, vendar je  bila 
usodna zadnja krogla, ki je 
zmago spremenila v poraz 
in s tem oddaljila našo eki-
po od stopničk. Zmagala je 
moška ekipa Društva upo-
kojencev Dol (moški), dru-
ga je bila ekipa Krajevne 
skupnosti Steklarna, tretja 
pa ženska ekipa Društva 
upokojencev Steklarna.  

Tekmovanja v KS Steklarna se naši tekmovalci vedno z veseljem udeležijo 

Takole so naše punce čakale na svoj nastop 
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6.5. KEGLJANJE 

Tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici ob prazniku KS Steklarna, 8. 6. 2017 

V četrtek, 8. junija 
2017 ob 17. uri je 
pred VDO Podkraj 
prvič potekalo ekip-
no  tekmovanje v 
kegljanju s kroglo 
na vrvici za pokal 
Krajevne skupnosti 
Steklarna. Sodelo-
valo je pet ekip v 
moški, ženski in 
mešani sestavi. 
Mešana ekipa DI 
Hrastnik v postavi 
Božo Brajer, Franc 
Gričar, Boris in Lju-
bomira Rižner je 
osvojila tretje me-
sto, drugo mesto so 
osvojili pikadisti, 
najboljša pa je bila 
moška ekipa Druš-
tva upokojencev 
Hrastnik. Po razgla-
sitvi rezultatov in 
podelitvi pokalov je 
sledilo druženje in 
kramljanje z željo, 
da se drugo leto 
spet srečamo ob tej 
zanimivi športni pa-
nogi. 

6.6. RIBOLOV 

Območno tekmovanje v lovu rib s plovcem – posamezno, 22. 4. 2017 

Memorialna tekma v lovu rib s plovcem v Laškem, 18. 5. 2017 

Memorialna tekma v lovu rib s plovcem v Zagorju, 3. 9. 2017 

Na območnem tekmovanju so sodelovali štirje naši ribiči. Karli Medved je zasedel 
16., Franc Jug 18., Edvard Pufler 20., Slobodan Mladenović pa 42. mesto. Na držav-
no prvenstvo se niso uspeli uvrstiti.  

Trije naši ribiči, in sicer Franc Jug, Edi Pufler in Karli Medved so sodelovali na memo-
rialni tekmi v Laškem. 

V nedeljo, 3. septembra 2017 je Društvo invalidov Zagorje ob Savi organiziralo Me-
morialno tekmo v lovu rib s plovcem, v spomin umrlim članom – ribičem. Tekma je 
potekala na mestnem ribniku v Zagorju, ob Ribiškem domu. Udeležila sta se je dva 
naša člana, Franc Jug in Šketako Avgust. 

Naši tekmovaci so bili nad novo panogo navdušeni 
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6.7. PIKADO 

Turnir Krajevne skupnosti Steklarna v pikadu, 23. 2. 2017 

Meddruštveni turnir v pikadu v Radečah, 24. 4. 2017 

Turnir je potekal v prostorih KS 
Steklarna v Podkraju. Udeležila se 
ga je tudi mešana pikado ekipa 
Društva invalidov Hrastnik. Prvo 
mesto je osvojila mešana ekipa 
Društva invalidov Hrastnik v 
sestavi Matej Mikolič, Kasim 
Žužič, Šemsa Alibašič in Tehvida 
Spahič (2973 točk). Med moškimi 
je v posamični konkurenci sla-
vil  Kasim Žužič z 970 točkami,  v 
ženski konkurenci pa je bila naj-
boljša Majda Korbar, ki je nacilja-
la 733 točk. Sledila je pogostitev 
ter prijetno druženje. 

Tekmovanje v pikadu ob prazniku KS Steklarna, 14. 6. 2017 

V ponedeljek, 24. aprila 2017 je v pro-
storih Društva invalidov Radeče potekalo 
tekmovanje v pikadu - ekipno v ženski in 
moški konkurenci.  
Moška ekipa DI Hrastnik v postavi Blaž 
Dvornik, Ivan Ranzinger, Matej Mikolič 
ter Stane Korbar je osvojila prvo mesto.  
V ženski konkurenci je slavila ekipa DI 
Sevnica, ženska ekipa DI Hrastnik v 
sestavi Majda Korbar, Tehvida Spahič, 
Stana Zgonjanin ter Slavica Dvornik pa 
je osvojila drugo mesto.  
Najboljši posameznik  med moškimi 
je  Mikolič Matej z 925 točkami, v ženski 
konkurenci pa je slavila prav tako naša 
članica, Slavica Dvornik s 753 točkami. 
Po razglasitvi rezultatov je sledilo druže-
nje v prijetnem ambientu.  

Tekmovanja  so se  udeležile 
tri moške in dve ženski ekipi, 
med katerimi je bila tudi  naša 
ženska ekipa v postavi: Slavi-
ca Dvornik, Štefi Kaluder, 
Tehvida Spahič in Majda Kor-
bar. Osvojile so tretje mesto. 
Boljši od naših deklet sta bili 
ekipi Društva upokojencev 
Hrastnik (moški), najboljši re-
zultat pa je dosegla ekipa Ri-
biške družine Hrastnik 
(moški). V ženski konkurenci  
je bila najboljša naša člani-
ca  Majda Korbar s 683 točka-
mi.  

Kasim, Šemsa, Matej in Tehvida so slavili v Steklarni 

Ženska in moška ekipa na turnirju v Radečah 

Naši ekipi sta tekmovali tudi ob prazniku KS Steklarna 
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Območno tekmovanje invalidov v pikadu – ekipno, 7. 10. 2017 

Tudi letos smo se v Društvu invali-
dov Hrastnik odločili za organizaci-
jo območnega tekmovanja invali-
dov v pikadu – ekipno. V soboto, 
7. oktobra smo se tako že zgodaj 
zjutraj zbrali pred Porto Pubom v 
Hrastniku. Tekmovanja so se ude-
ležili športniki invalidi iz dvanajstih 
društev invalidov iz Zasavja, Posa-
vja, Dolenjske in Bele krajine. Po-
leg naših ekip so sodelovali še čla-
ni MDI Novo mesto, Di Trbovlje, 
DI Črnomelj, DI Sevnica, DI Treb-
nje, DI Rimske Toplice, DI Radeče, 
MDI Litija–Šmartno, DI Krško, DI 
Zagorje ob Savi in DI Metlika. So-
delovalo je dvanajst moških in de-
set ženskih ekip, skupaj 97 tek-
movalcev. 
Po žrebu ekip so tekmovalcem 
pred začetkom zaželeli srečo pred-
sednik Društva invalidov Hrastnik 
Rajko Žagar, predsednik Sveta za 
invalide Občine Hrastnik Gregor 
Erman ter hrastniški poslanec Ivan 
Hršak. 
Nato pa so tekmovalci namerili 
svoje roke in začeli ciljati v tarče. 
Po jutranji megli se je izkazalo tu-
di vreme, tako da so se čakajoči 
na tekme pred dvorano lahko greli 
na toplem soncu.  
Bolj ko se je tekmovanje bližalo 
koncu, večja gneča je bila pred 
tablo z rezultati. Kdo se bo s kom 
udaril za čim boljšo uvrstitev, ugi-
banja, kdo ima v prihajajočih dvo-
bojih prednost, … Napeto je bilo 
do zgodnjih popoldanskih ur, ko so 
bili znani vsi najboljši. 
Na državno prvenstvo sta se uvr-
stili prvi dve ekipi v moški in žen-
ski konkurenci. Pokale in medalje 
pa seveda dobijo prvi trije uvršče-
ni. Tokrat so na vrhu prednjačili 
tekmovalci iz Dolenjske in Bele 
krajine. 
Prvo mesto v ženski konkurenci so 
zasedle tekmovalke iz DI Črno-
mlja, sledile so članice DI Metlika 
in MDI Novo mesto. Med moškimi 
so bili najboljši pikadisti MDI Novo 
mesto. Zasavsko čast pa so ubra-
nili člani DI Trbovlje pred DI Črno-
melj. Naši dve ekipi se tokrat nista 
veselili stopničk. Ženske so zase-
dle šesto mesto, moški pa dva-
najsto. 

Žreb je določil vrstni red na tekmovanju 

Naša zasedba je štela precej članov... 

… ki so bili v vlogi tekmovalcev in pobiralcev 

Tekmovanje je povezoval naš Gregor ob pomoči mlade garde :) 
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Državno prvenstvo invalidov v pikadu—ekipno, 4. 11. 2017 

V soboto, 4. novembra se je v hali 
gostišča Zasavski gurman na Dolu 
pri Hrastniku odvilo državno prven-
stvo za invalide v pikadu – ekipno. 
Organizacijo smo tokrat prevzeli v 
Društvu invalidov Hrastnik. Tekmo-
valo je 13 moških in 11 ženskih 
ekip. Ekipe so sestavljali po štirje 
tekmovalci. Skupaj je tekmovalo 
153 tekmovalcev s spremljevalci. 
Pred začetkom so prisotne pozdra-
vili predsednik Društva invalidov 
Hrastnik Rajko Žagar, Primož Jera-
lič z Zveze za šport invalidov Slo-
venije in hrastniški župan Miran 
Jerič. V svojih nagovorih so se do-
taknili pomena športa in druženja 
za invalide in tekmovalcem seveda 
zaželeli mirno roko. Začetni met je 
pripadel Miranu Jeriču in Primožu 
Jeraliču. 
Potem pa se je začelo zares. Iz ure 
v uro so na prizorišču odmevali 
vzkliki navdušenja nad zadetimi 
tarčami, tabela z rezultati se je po-
časi polnila,… Po malici so tekmo-
valci dobili nov zagon, tekmovanja 
pa so prešla v zaključno fazo.  
V finalu moških ekip sta se tako 
pomerili ekipi DI Trbovelj in DI Ma-
ribor. Po napetem boju so zmagali 
trboveljski fantje v postavi Branko 
Deželak, Ivan Kaligaro, Ignac Jam-
šek, Srečko Obrovnik in Franjo 
Sovdat. Za DI Trbovlje je to že 
drugi zaporedni državni naslov, po-
tem ko so lansko leto slavili na pr-
venstvu v Borovnici. Drugo mesto 
so tako zasedli tekmovalci iz DI 
Maribor, tretje pa fantje iz MDI 
Gornja Radgona. 
Med ženskami so se na vrh povz-
pele tekmovalke iz DI Kočevje v 
postavi Jelka Poje, Milka Stevanič, 
Ivanka Šoštarko in Angelca Žafran. 
Drugo mesto je zasedla ekipa iz 
MDI Žalec, tretje pa DI Ajdovščina 
– Vipava.  
Lepo je bilo videti nasmejane obra-
ze s pokali v rokah. Tekmovalci iz 
našega društva se tokrat niso 
uspeli uvrstiti na državno prven-
stvo, saj se na območnem tekmo-
vanju, ki je pred mesecem dni po-
tekalo v Hrastniku, niso uvrstili na 
prvi dve mesti, ki sta vodili na dr-
žavno prvenstvo. Smo pa pobirali 
same pohvale za odlično organiza-
cijo državnega prvenstva. 

Pozdrav predsednika Rajka Žagarja, župana Mirana Jeriča in 
strokovnega sodelavca ZŠIS-POK Primoža Jeraliča 

Zapisnikarska miza 

Tokrat smo navijali za naše trboveljske sosede, saj se tekmovalci 
iz našega društva niso uvrstili na državno prvenstvo 
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6.8. ŠAH 

Območno tekmovanje v šahu - posamezno, 4. 2. 2017 

Tekmovanje je potekalo v dvo-

rani  Kulturnega društva 

na  Mlinšah. Udeležilo se ga je 

32  šahistov iz desetih društev 

invalidov našega območja. 

Igralo se je po švicarskem 

sistemu, najboljšim 5 posame-

znikom pa se je uspelo  kvalifi-

cirati na državno prvenstvo. 

Naše društvo so zastopali Mi-

lan Laznik, Blaž Dvornik ter 

Alexander Jerič. Vsi so se v  

močni konkurenci hrabro bori-

li, vendar se žal  nobenemu  ni 

uspelo kvalificirati naprej. Vse 

pohvale  DI Zagorje za odlično 

organizacijo tekmovanja. 

Po tekmovanju je naši ekipi seveda pripadla tudi malica :) 

Memorialni šahovski turnir v šahu ob prazniku Občine Sevnica, 18. 11. 2017 

14 šahistov iz Društva invali-
dov Zagorje, Društva invalidov 
Hrastnik in gostiteljev iz Druš-
tva invalidov Sevnica se je po-
merilo med seboj. Ekipe so je 
štele 3-5 tekmovalcev. Igralo 
se je po švicarskem sistemu. 
Naše društvo so zastopali Mi-
lan Laznik, Blaž Dvornik in 
Drago Hribšek,  ki so se do-
stojno upirali nasprotnikom. 
Po končanem turnirju je sledilo 
kosilo ter podelitev pokalov 
najboljšim.  Druženje se je na-
daljevalo do poznih popoldan-
skih ur.  

Sekcija šahistov se na sedežu 
društva zbira vsako sredo od 
17. do 19. ure.  
Dvoboji so vedno napeti in tudi 
družba je prava. Če je med čla-
ni 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 



Društvo invalidov Hrastnik  Bilten 2016 

38 

6.9. ŠPORTNE IGRE KOO ZASAVJE-POSAVJE 

V nedeljo, 17. septembra 2017 so 
potekale 9. zasavsko - posavske igre 
invalidov. Tekmovalci so se merili v 
treh panogah: v pikadu in balinanju 
v moški in ženski konkurenci, v ribo-
lovu pa je tekmovanje potekalo sa-
mo v moški konkurenci. Sodelovala 
so društva invalidov KOO Zasavje-
Posavje: DI Sevnica, DI Radeče, DI 
Hrastnik, DI Trbovlje, MDI Litija – 
Šmartno, ter gostitelji DI Zagorje. 
Tekmovanje v pikadu je potekalo v 
gostišču Pri Vidrgarju, balinarji so 
tekmovali na Kipah - AMD Trbov-
lje,  ribiči pa pri Ribiškem domu Za-
gorje.  
Ekipe Društva invalidov Hrastnik so 
tekmovale v vseh  treh panogah. 
Ženska ekipa v pikadu je zasedla 
drugo mesto, tekmovale so v postavi 
Slavica Dvornik, Štefi Kaluder in Maj-
da Korbar. Ženska ekipa v balinanju 
je tekmovala v postavi Sinki Bajda, 
Frida Zaletel in Mari Holešek in so 
prav tako zasedle drugo mesto v 
svoji konkurenci. Moški ekipi balinar-
jev in pikadistov sta tokrat  ostali 
brez uvrstitve med prve tri, se je pa 
odlično odrezala ekipa ribičev v po-
stavi: Edi Pufler, Karli Medved in 
Franci Jug, ki so osvojili tretje mesto 
v svoji konkurenci. 
Vsem našim športnikom, ki so zasto-
pali  Društvo invalidov Hrastnik na 
teh tradicionalnih igrah, bi se rad za-
hvalil za sodelovanje, vsem dobitni-
kom medalj  pa še enkrat čestitke za 
uspehe. Naslednje, desete jubilejne 
igre v letu 2018 naj bi potekale v 
organizaciji  enega od društev invali-
dov iz Posavja. 

Ženska ekipa je v pikadu zasedla 2. mesto 

Prav tako so drugo mesto zasedle naše balinarke 

Odlična ekipa ribičev je zasedla tretje mesto Tekmovanje je potekalo v organizaciji DI Zagorje 
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7. DNEVNI CENTRI, KLUBI 

Članice sekcije 
ročnih del Društva 
invalidov Hrastnik 
Sončnice ustvar-
jajo vsak ponede-
ljek ob 17. uri v 
društvenih prosto-
rih.  
Srečanja so na-
menjena izdelova-
nju unikatnih iz-
delkov, pripravam 
na sodelovanje na 
razstavah in 
ustvarjalnih de-
lavnicah, izdelavi 
voščilnic, ki jih 
pošilja društvo ob 
različnih priložno-
stih, ter izmenjavi 
novih idej in izku-
šenj. 
Vsako leto si ogle-
dajo razstave so-
rodnih sekcij dru-
gih društev, svoje 
znanje pa nese-
bično delijo tudi 
na raznih delavni-
cah v Hrastniku. 
Dodatne spretno-
sti in veščine na-
birajo na ustvar-
jalnih delavnicah, 
ki jih organizira 
ZDIS. Vsako leto 
pripravijo 3-
dnevno razstavo, 
kjer razstavijo 
svoje izdelke. 
Roman pa je moj-
ster za les, ki 
ustvarja večinoma 
sam, znanje nabi-
ra na delavnicah 
ZDIS, s svojimi 
izdelki pa je ve-
dno prisoten na 
naših razstavah. 

V dnevnih centrih in klubih izvajamo aktivnosti, pri katerih invalidi razvijajo 

svojo ustvarjalnost. Skozi ljubiteljsko dejavnost razvijajo svoje sposobnosti, 

ki so morda ostale prikrite zaradi nezainteresiranosti okolja ali nezadovolji-

vih pogojev za tovrstno aktivnost v okolju, kjer invalid živi. Trudimo se po-

nuditi čimveč možnosti za tovrstne aktivnosti, saj skozi razvoj spretnosti in 

ustvarjanje različnih izdelkov raste tudi samozavest. 

7.1. SONČNICE—SEKCIJA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

Ekipa Sončnic pred pisano paleto svojih izdelkov 

Vedno si vzamejo tudi čas, da počastijo jubilej kakšne od članic 
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Ogledi razstav 

Topel sprejem članov Društva invalidov Zagorje ob Savi 
so 25. aprila doživele  Otilija, Cvetka, Alenka in Mihae-

la. Nad izdelki so bile seveda navdušene.  

Na povabilo članic DU Hrastnik - Marjetice se je Jana 
udeležila otvoritve njihove razstave ročnih del.. 

1. decembra se je Tilka  udeležila razstave ročnih del 
Območnega društva invalidov Zgornje Posotelje. Na 

razstavi so prednjačili izdelki iz šibja in lesa. 

Jana se je veseljem odzvala vabilu članic DU Dol pri 
Hrastniku. Uživala je v njihovih čudovitih izdelkih. 

Otvoritev razstave je bila 22.junija.  

Sončnice so 13. novembra  obiskale tudi razstavo ročnih 
del Društva invalidov Trbovlje.  

Izdelke članov Društva vojnih invalidov Zasavje  si je 
Jana ogledala 5. decembra. Pridne roke so naredile lepe 

izdelke, vredne ogleda. 
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Ustvarjalne delavnice 

Jana je Gonilna sila na-
še skupine za ročna de-
la, ki se, kot verjetno 
vsi veste, imenuje 
Sončnice. Že tradicio-
nalno vsako leto pripra-
vijo nekaj delavnic, kjer 
nesebično delijo svoje 
izkušnje in znanje. 
 
Tako je Jana kot pred-
stavnica Društva invali-
dov Hrastnik 15. junija 
vodila delavnico nakita 
za starejše in otroke v 
knjižnici Antona Sovreta 
v Hrastniku. Delavnica 
je potekala v okviru Po-
letnega festivala hrast-
niške knjižnice.  
Udeležba je bila super, 
prisotni zadovoljni, iz-
delki pa krasni. Izdelo-
vali so prstane, dekleta 
zase, fantje pa za .... 
rekli so, da za mamice. 
 
Ko boste naslednjič is-
kali nov nakit ali voščil-
nico, razmislite o obisku 
kakšne od delavnic na-
ših Sončnic. Navdihujo-
če, koristno in ustvar-
jalno se boste počutili. 
:) 

Kot vsako leto je Jana 
s svojimi Sončnicami 
tudi letos vodila delav-
nico izdelovanja novo-
letnih voščilnic. Delav-
nico so organizirali 
v  sredo, 29. novembra 
v Knjižnici Antona So-
vreta v Hrastniku. Bilo 
je živahno, igrivo in 
kot se spodobi za pri-
hajajoče praznike, ble-
ščeče. Uživali so otroci, 
odrasli in seveda tudi 
Sončnice, kajti srce je 
res zaigralo, ko so vi-
dele odziv in navduše-
nje sodelujočih. 

Jana vsako leto v juniju pripravi delavnico za otroke 

Tokrat so pred knjižnico izdelovali nakit 

Tradicionalna pa je vsako leto delavnica novoletnih voščilnic, prav tako v  
hrastniški knjižnici 
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7.2. 3-DNEVNA RAZSTAVA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

V sredo, 1. marca 2017 so naše 
Sončnice že tradicionalno na ogled 
postavile svoje izdelke. Poleg čla-
nic sekcije za ročna dela Sončnic 
so na razstavi sodelovali tudi dru-
ge članice in člani Društva invali-
dov Hrastnik ter stanovalci Doma 
starejših občanov Hrastnik.  
V kulturnem programu so sodelo-
vali člani MoPZ Svoboda, ki nam 
vsako leto znova popestrijo otvo-
ritev z ubrano pesmijo. Sledil je 
pozdravni nagovor predsednika 
Društva invalidov Hrastnik Rajka 
Žagarja, pozdrave pa sta nam na-
menila tudi župan Miran Jerič in 
direktor Doma starejših Hrastnik 
Drago Kopušar. 
Mihaela Deželak je predstavila de-
lo Sončnic, z minuto molka pa 
smo se spomnili naše preminule 
članice Štefke Matjašič. Na razsta-
vi so bili njeni izdelki še posebej 
izpostavljeni. 
Vodilna nit letošnje razstave so 
bili izdelki iz odpadnih materialov. 
V nasprotju s prejšnjimi leti je bilo 
sicer manj pletilskih izdelkov, ven-
dar je kljub temu vsak, ki si je 
razstavo ogledal, našel nekaj, kar 
mu je bilo všeč. Navdušile so ogr-
lice in vezeni prti ter množica raz-
noraznih voščilnic. 
Veseli smo, da je razstava vedno 
dobro obiskana, da nas s svojim 
obiskom razveselijo tudi člani so-
rodnih društev, saj so to priložno-
sti, ko se lahko malce pogovori-
mo. 
Izdelki so bili na ogled še v četr-
tek in petek, 2. in 3. marca. 

Moški zbor Svoboda na vedno popestri naše prireditve 

Poseben razstavni prostor so Sončnice namenile letos preminuli 
Štefki Matjašič 

Izdelki so prav vsako leto navdušujoči Po otvoritvi je iz grl zadonela tudi pesem 
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8. KULTURNA DEJAVNOST 

8.1. KULTURNI DAN 

V četrtek, 9. februarja smo se 
člani Društva invalidov zopet 
zbrali na svečanosti ob našem 
kulturnem prazniku. Najprej smo 
se z minuto molka poklonili naši, 
prav tega dne preminuli aktivni 
članici društva in vodji Sončnic, 
Štefki Matjašič. Ohranili jo bomo 
v lepem spominu. 
Nadaljevali smo z Zdravljico, ki 
jo je na citre zaigrala Urška 
Šmid. Spremno besedo je brala 
naša Mihaela Deželak, ki se vsa-
ko leto potrudi obuditi spomin na 
pesmi našega največjega pesni-
ka. V kulturnem programu so po-
leg Urške Šmid, ki je odigrala še 
nekaj poznanih viž, sodelovali 
tudi učenci Osnovne šole naro-
dnega heroja Rajka Hrastnik: Ju-
re Štefane, Lina Golotič, Sara 
Oblak in Dominika Zupan. S 
pesmimi iz različnih Prešernovih 
obdobij, Dominika Zupan pa celo 
s svojo avtorsko pesmijo, so za-
služili glasen aplavz navzočih. 
Po kulturnem programu je sledila 
skromna pogostitev, ki je vedno 
dober razlog za prijeten pogovor 
med člani. Čeprav je tokrat šte-
vilo obiskovalcev zdesetkala gri-
pa, smo preživeli prijeten večer. 

Kulturni program je ob pomoči osnovnošolcev vodila Mihaela 
Deželak 

Dvorano smo tudi tokrat dodobra napolnili 

Po razstavi je sledil sproščen pogovor Irena rada obuja spomine na šolske dni 
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8.2. OGLED GLEDALIŠKIH PREDSTAV 

Že tretje 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 2017/2018 je letos predvidenih sedem pred-
stav, pretežno bodo v Hrastniku gostovale komedije, tako da se boste ob obisku 
predstave zagotovo nasmejali. 
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, 28. 7. 2017 

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

Gledališki abonma 

Člani DI Hrastnik smo tudi v letošnjem letu obiskali gledališko predstavo na prostem. 
V poletnem gledališču Studenec smo si ogledali predstavo Divji Lovec, ki jo je napisal 
Fran Saleški Finžgar. To je ljubezenska igra s petjem in množica nastopajočih nam je 
predstavila pravi spektakel - za dušo in oči.  
Igra je polna slovenskih vaških običajev in značilnosti, od velikonočnih iger in ritua-
lov v prvem dejanju, prek petja ljudskih pesmi do pravega ljubezenskega trikotnika.  
Kljub temu, da nas je bilo ob obilici dogodkov v društvu precej manj kot običajno, 
smo zelo uživali. Sodelovalo je preko sedemdeset igralcev in pevcev, bilo je veliko 
ljudskega petja in glasbe. Z lepimi vtisi smo se odpeljali proti domu z obljubo, da na-
slednje leto spet pridemo.  
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8.3. TRŽNICA HRASTNIŠKIH DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN MALIH PODJETIJ  

V petek,16. junija 2017 se je Društvo invalidov Hrastnik predstavilo na Tržnici hrast-
niških društev, organizacij in malih podjetij. Tržnica je potekala v sklopu Poletnega 
festivala hrastniške knjižnice, ki ga že tradicionalno v sklopu prireditev občinskega 
praznika organizira Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. Na prireditvi, ki je potekala 
na prostoru tržnice, se je predstavilo preko 20 društev, organizacij in malih podjetij. 
Prireditev je na svoj hudomušen način vodil Matej Kaiser. 
Tako kot vsa leta poprej smo tudi letos poskušali obiskovalcem predstaviti pomen in 
aktivnosti DI Hrastnik. Pripravili smo razstavni material: od izdelkov ročnih del in 
osvojenih pokalov naših športnikov do letnih biltenov in koledarčkov. Z dobro voljo 
in informacijami o društvu smo predstavljali DI Hrastnik na stojnici od 15. pa vse do 
19. ure. Naša stojnica je bila bogato založena in deležna kar precej pozornosti obi-
skovalcev. Nekatere je zanimalo delovanje društva, drugi so se bolj posvetili prele-
pim izdelkom ročnih del naših članic in članov, tretje pa so pritegnili osvojeni pokali 
naših športnic in športnikov. 
V prijetnem vzdušju in navezovanju stikov s predstavniki nekaterih drugih društev  
smo naše društvo še bolj približali našim občanom. In tega se veselimo. 

Gregor in Bojan tudi tokrat nista varčevala z duhovitostmi 

Organizatorji iz naše knjižnice se vsako leto izkažejo 

Zaplesali smo tudi kolo Tokrat sta na naši stoinici imeli glavno besedo  
Vida in Jerica 
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8.4. FESTIVAL ZASAVSKE KULINARIKE »FUNŠTERC«  

V soboto, 23. septembra je v 
Hrastniku potekala že sedma 
prireditev Funšterc. Festival 
zasavske kulinarike je bil to-
krat prestavljen v Športni 
park na Logu. Potekal je po-
dobno kot vsa leta: ekipa je 
morala prijaviti tri tekmoval-
ce, ki so tekmovali v pripravi 
funšterca ali krumpantoča. 
Strokovna komisija s pomo-
čjo občinstva nato izbere 
zmagovalca v pripravi nam 
tako znanih jedi. 
Naše društvo se je doslej 
udeležilo vseh dosedanjih 
prireditev. Tokratno ekipo so 
sestavljale Slavica Grmšek, 
Vidosava Jokanović in Mira 
Klenovšek, seveda pa brez 
prisotnosti naše Jerice ni šlo. 
Tudi mnogo članov se je 
zglasilo na stojnici, da smo 
malo poklepetali, da so po-
skusili funšterc in da so gla-
sovali. Letos se je v peki fun-
šterca pomerilo 10 ekip. 
Zmago je odnesla domov 
ekipa Funšterc Boben-Čeče 
Team. Očitno poznajo čarob-
ni recept, saj so zmagovali že 
v prejšnjih letih. V peki 
krumpantoča so najbolj nav-
dušili člani Mladinskega cen-
tra Zagorje. 
Na festivalu so tudi podelili 
nagrado za najboljšo turistič-
no atrakcijo Zasavja. Nagra-
do je dobil trboveljski muzej 
rudarstva 4. dritl. Se vidimo 
naslednje leto na osmi izved-
bi festivala! 

8.5. PREDNOVOLETNI BAZAR V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK 

2.decembra 2017 je naše društvo sode-
lovalo na Miklavževem prodajno razstav-
nem bazarju v organizaciji Doma starej-
ših Hrastnik.  Prireditev je bila letos že 
tretjič. Škoda le, da ni bilo več zunanjih 
obiskovalcev, saj je bilo na prodaj veliko 
čudovitih izdelkov, primernih za darila. 
Društva smo za svoje izdelke prejemala 
prostovoljne prispevke. V veselje nam je 
bilo, da so bili zadovoljni predvsem oskr-
bovanci doma in njihovi svojci. Zahvalju-
jemo se osebju Doma, predvsem Andreji 
Kurbus in ostalim za povabilo in pogosti-
tev.  Polna stojnica izdelkov naših Sončnic 

Naša posadka na funštercu je delovala usklajeno 

Seveda je tudi naš predsednik prišel poskusit naš funšterc 
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 Februar   15.02.  kulturni dan 

   26.02. – 28.02. razstava ročnih del 

 Marec   10.03.  praznovanje dneva žena 

    17.03.  zbor članov 

 April   05.04.  organizirano kopanje 

   23.04. – 24.04. kopanje težjih invalidov 

       planinski pohod 

 Maj   03.05.  organizirano kopanje 

    25.05.  predavanje na temo invalidnosti 

   23.5. – 27.5.  rehabilitacija članov društva 

       planinski pohod 

 Junij   07.06.  organizirano kopanje 

    23.06.  ekskurzija 

       planinski pohod 

 Julij   05.07.  organizirano kopanje 

    07.07.  srečanje invalidov Slovenije 

    27.07.  obisk letnega gledališča 

       planinski pohod 

 Avgust   04.08.  planinski dan invalidov Slovenije 

    09.08.  organizirano kopanje 

    18.08.  piknik težjih invalidov 

 September 02.09.- 09.09. 7-dnevno letovanje  

    01.09.  društveni piknik 

    06.09.  organizirano kopanje 

    08.09.  festival zasavske kulinarike Funšterc 

       planinski pohod 

 Oktober   04.10.  organizirano kopanje 

       planinski pohod 

 November  10.11.  srečanje ob martinovanju 

 December  01.12.  srečanje ob dnevu invalidov 

PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2018 

 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 2018 
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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 in vezava: 
Vinkotisk, Podlogar Metka s.p. 
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