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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 
 

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva invalidov 
Hrastnik! 
Leto je naokoli in pred nami je zopet naš bilten, tokrat 
Bilten, letnik 2018. Verjamem, da ga boste pozorno 
prebrali in obudili spomine na katerega izmed številnih 
naših skupnih dogodkov v preteklem letu. 
Zastavljeni program dela skušamo vedno realizirati in po 
možnosti tudi nadgraditi, kar pa ni enostavno, a nam dobro 
uspeva. Pri našem delu hočemo, moramo in želimo biti 
socialno naravnani. Preko celega leta ohranjamo stike z 
našimi težjimi invalidi, primarno z obiski na domu in 

domovih starejših občanov. Prav zato se iskreno zahvaljujem vsem poverjenikom za 
njihov trud, saj so prav oni tisti, ki navežejo prvi stik z našimi težje invalidnimi člani. 
Vodstvo Društva invalidov Hrastnik (v nadaljevanju: DI Hrastnik) pa je tisto, ki je 
dolžno organizirati primerne dogodke za naše težje invalide: večdnevno kopanje v 
termalni vodi, piknik, obdaritev ob novem letu in mednarodnem dnevu žena. Prav 
takšni dogodki so odraz socialne naravnanosti društva. Še vedno zastopam stališče, 
da je včasih dovolj lepa beseda, dober nasvet ali skromna pozornost. Posebno 
zahvalo zato izrekam tudi vsem prostovoljcem za njihov trud in delo za dobrobit 
našega društva. Ostali člani in članice pa imamo kar precej možnosti za popestritev 
svojega prostega časa: kulturne dejavnosti, športne aktivnosti, ustvarjanje ročnih del, 
razstave ročnih del, organizirana kopanja, planinski pohodi, ogledi gledaliških 
predstav, ekskurzije, predavanja… V največjem številu se zberemo na zboru članov in 
ob mednarodnem dnevu invalidov. Prav je tako, le naj tako ostane še naprej. 
Preko celega leta se naši športniki redno udeležujejo lokalnih tekmovanj, športnih 
iger Koordinacijskega odbora Zasavje-Posavje (v nadaljevanju: KOO Zasavje-
Posavje), območnih tekmovanj pod okriljem Zveze delovnih invalidov Slovenije (v 
nadaljevanju: ZDIS) in državnih prvenstev, ki jih organizira Paraolimpijski komite 
Zveze za šport invalidov Slovenije. 
Tudi v letu 2018 smo se potrudili in pomagali trem našim članom. S pomočjo ZDIS in 
Občine Hrastnik smo izboljšali življenjsko okolje našima članicama (Eva Marinc - 
asfaltiranje in ureditev klančine, Milena Koritnik - ureditev klančine in prizidka za 
hrambo električnega vozička). Posredovali pa smo tudi pri nabavi negovalne postelje 
za našega dolgoletnega člana in nekdanjega predsednika Zvoneta Majesa, ki se je 
odselil v varovano stanovanje v občino Laško. Hvala ZDIS-u in našemu dolgoletnemu 
županu Miranu Jeriču za nesebično pomoč. 
Na koncu bi se rad še enkrat zahvalil prav vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri 
realizaciji zadanih nalog. Le-teh ni bilo malo, a smo jih vseeno uspešno rešili. S 
skupnimi močmi smo močnejši in uspešnejši, kar je odraz dobrega dela in se odraža 
tudi navzven. Upam, da bomo še naprej složni in uspešni pri vodenju društva. 
 

Predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar  
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BESEDA ŽUPANA OBČINE HRASTNIK 
 

Dragi prijatelji in sokrajani, 
 
vsako leto ste me kot župana pozvali, naj namenim 
nekaj besed za vašo publikacijo, v kateri izčrpno 
predstavite vaše delo v preteklem letu. Tokrat se na 
vas v tej vlogi obračam zadnjič, saj po dolgih letih 
županovanja odhajam v pokoj. Vesel sem, da se 
tako lahko vsem članicam in članom Društva 
invalidov Hrastnik še enkrat zahvalim za vso 
nesebično delo in solidarnost. Hkrati pa sem 

prepričan, da se bomo še vedno srečevali ob različnih priložnostih in tudi vnaprej 
ohranili prisrčen medčloveški odnos, ki smo ga razvili skozi vsa ta leta. 
 
Vaše društvo vsa ta leta na prvo mesto postavlja pomoč sočloveku in tudi mi na 
Občini Hrastnik smo bili najbolj veseli, ko smo lahko našim občankam in občanom 
pomagali in jim tako olajšali življenje, ki jim je na njihovi poti postavilo že preveč 
ovir. Prepričan sem, da se bo Občina Hrastnik tudi vnaprej trudila, da na lokalni ravni 
uveljavljamo posvetovanje, vključevanje invalidov, najširšo zastopanost v vseh 
oblikah odločanja, ki kakorkoli zadevajo njihove pravice, njihov položaj in njihove 
možnosti v družbi. 
 
Nad vsemi aktivnostmi na področju problematike invalidov še naprej bdi Svet za 
invalide pri Občini Hrastnik, s katerim smo tudi v preteklem letu sledili Akcijskemu 
načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik in se tako trudili izboljšati 
položaj invalidov v naši občini. Uredili smo klančine pločnika pred Mercatorjem na 
lokaciji Log 1 - Log 2, klančine pločnika pri vhodu v poslovno-stanovanjski objekt Log 
3, asfaltirali smo makadamske površine iz parkirišča pri pokopališču na Dolu pri 
Hrastniku do vhoda v poslovilni objekt, kar omogoča lažji dostop za invalide na 
vozičku, uredili lažji dostop do prve stopnice na stopnišču od Naselja Aleša Kaple do 
avtobusne postaje na Trgu Franca Kozarja in sanirali stopnišče ter namestili 
oprijemala med lekarno in Zdravstvenim domom Hrastnik. 
 
Hvala vam še enkrat za vaš optimizem in pozitiven odnos do življenja, ki ga 
prenašate tudi na okolico. Vsem članom društva, vašim podpornikom in vsem 
občankam in občanom želim veliko pomembnih in modrih odločitev v novem letu, 
upanje in trdno voljo, s katero bomo skupaj ustvarili pogoje za dobro življenje vseh. 
S strpnostjo, medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem nam bo uspelo.  
 
Srečno! 
 

Miran Jerič 
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BESEDA PREDSEDNIKA SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI 
HRASTNIK 
 

Spoštovane in spoštovani, 
 
člani Sveta za invalide pri Občini Hrastnik smo skupaj 
z županom Občine Hrastnik in občinskimi svetniki v 
celotnem mandatu 2015-2018 opravili različne 
aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja invalidov 
in ostalih težje gibljivih občanov v naši hrastniški 
dolini. Tudi leta 2018 smo na osnovi letnega 
Operativnega načrta za neodvisno življenje invalidov 
v Občini Hrastnik izvedli različne aktivnosti, 

najpomembnejše med njimi pa so že navedene na prejšnji strani Biltena, v Besedi 
župana Občine Hrastnik. 
 
Ob koncu skorajda 4-letnega vodenja Sveta za invalide pri Občini Hrastnik je prav, da 
se vsaj malce ozrem na opravljeno delo v tem obdobju. Seveda ne nameravam 
naštevati vseh dosežkov zadnjih let za izboljšanje kakovosti življenja invalidov in 
ostalih težje gibljivih občanov v naši občini, številni izmed teh dosežkov so namreč 
omenjeni v Biltenih Društva invalidov Hrastnik preteklih let. Ponosen sem na vse, kar 
smo s skupnimi močmi postorili za invalide v zadnjih letih. 
 
Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo realizirali praktično vse naloge, zadane z 
Akcijskim načrtom za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-
2018. Seveda to še zdaleč ne pomeni, da je že vse postorjeno. Pri izvajanju projekta 
Občina po meri invalidov vsekakor kaže še naprej slediti določilom Akcijskega 
programa za invalide 2014-2021, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Ob zaključku mandata se zahvaljujem članom Sveta za konstruktivno sodelovanje ter 
vsem, ki so kakor koli pripomogli k realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje 
invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-2018 ter s tem prispevali svoj kamenček 
v mozaik izboljšanja kakovosti življenja invalidov in ostalih težje gibljivih občanov v 
občini Hrastnik. Prepričan sem, da bo lahko nova sestava Sveta za invalide pri Občini 
Hrastnik gradila svoje nadaljnje projekte na trdnih temeljih. 

 
Gregor Erman 
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DELO VODSTVA 

DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 

Osnovno vodilo našemu delu so usmeritve in sklepi sprejeti na zborih članov. Vse 
najvažnejše odločitve se sprejemajo na sejah izvršnega odbora, ki obravnava in 
potrjuje predloge in stališča predsednika, kolegija predsednika, nadzornega odbora, 
komisije za zdravstvene in socialne razmere, komisije za kulturo in ustvarjalne 
delavnice, komisije za šport in rekreacijo, poverjenikov in zahtev ter obveznosti do 
Zveze delovnih invalidov Slovenije, FIHA in Občine Hrastnik, ki so naši glavni viri 
prihodkov. Med letom je bilo sklicanih 23 sej komisij delovnih teles društva in tri seje 
koordinacije Zasavje-Posavje. 
V našem 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 pogojujejo oz. 
ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati 
potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in 
delajo in njihove spremljevalce ter podpornike društva. Namen združevanja je 
ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb invalidov, medsebojne 
pomoči, uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov. 
Uspešni smo bili pri realizaciji plana aktivnosti in ga v kar nekaj točkah nadgradili in 
našim članom omogočili kar najširšo paleto druženja, spoznavanje Slovenije, 
aktivnega preživljanja prostega časa – rekreacija, skupna letovanja, ročna dela in 
nudenja pomoči pri razreševanju vsakodnevnih težav naših invalidov.  Skrbimo za 
druženja, obiske težkih invalidov in njihovo druženje, nudimo pomoč pri iskanju 
rešitev problemov, ki tarejo naše člane. 
S pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS smo reševali probleme naših invalidov tako z 
nabavo invalidskih pripomočkov kot omogočanjem psihosocialne rehabilitacije v 
zdravilišču. Svoje delo bi radi razvijali in pomoč na različne načine nudili čim večjemu 
številu naših članov, predvsem težkih invalidov.  
V Društvu invalidov Hrastnik je bilo konec leta 2018 vključenih 714 članov, od tega 
461 rednih članov, 88 invalidov s potrdilom zdravnika in 165 podpornih članov. Žal pa 
smo se morali za vedno posloviti od 21 naših članov.  
Za naše člane bodo na terenu v letu 2019 skrbeli poverjeniki: 
- 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, 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; 
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- Miro Đurinič v sodelovanju z ženo Anito 
osrednji Dol, Grča, Črdenc, Turje, Gore, Kopitnik, Kovk, Pod Javorjem, Brnica; 

- Otilija Kupec je prenehala z delom. Člane, ki stanujejo na Marnem, Na Selah, 
Breznem, v Uničnem, Brdcah in Belovem, so si razdelili Vojka Žagar, Franci Kačič 
in Miro Đurinič; 
 

Tajnica DI Hrastnik 
Nataša Marković 

 
 

Zbor članov, 17. marec 2018 
Redni letni zbor članov društva smo 
izvedli v Športni dvorani na Logu v 
Hrastniku. Zbralo se nas je 107 rednih 
in 60 podpornih članov. Vsako leto se 
zberemo v velikem številu in ponosni 
smo, da je naša miza gostov vedno 
lepo zapolnjena. Prav vsak izmed 
prisotnih je za uvod prejel svoj izvod 
Biltena DI Hrastnik, letnik 2017.  
Po pozdravnem nagovoru predsednika 
društva Rajka Žagarja je predsednik 
delovnega predsedstva Gregor Erman, 
ki mu gre vodenje takšnih srečanj 
odlično od rok, pozval prisotne k 
potrdilu dnevnega reda. Po programu 
smo se tako člani seznanili s poročili o 
delovanju društva v preteklem letu in s 
plani za tekoče leto. Vsa poročila smo 
soglasno potrdili, brez glasu proti. Med 
povabljenimi gosti so se k besedi prijavili: predstavnica Upravnega odbora ZDIS 
Dragica Mirnik, župan občine Hrastnik Miran Jerič, poslanka Državnega zbora 
Republike Slovenije Vojka Šergan, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 
Ivan Hršak, predsednik Društva upokojencev Dol pri Hrastniku Ivan Činžar, 
predstavnik Steklarne Hrastnik Soniboj Knežak, direktor Doma starejših Hrastnik 
Drago Kopušar, predsednik Društva upokojencev Hrastnik Franjo Krsnik, predsednik 
Društva invalidov Trbovlje Šalja Vesel in predstavnik Društva invalidov Radeče Ivan 
Kink. Vsi po vrsti so pohvalili naše opravljeno delo in nam zaželeli obilo uspehov tudi 
v prihodnje. Ob koncu uradnega dela se je predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar 
zahvalil tudi vsem donatorjem, ki so darovali denar, s katerim smo lahko izvedli vse 
planirane aktivnosti. V letu 2017 so donacije za naše delovanje prispevali: Steklarna 
Hrastnik, Delavska Hranilnica Hrastnik, Zasavske Lekarne, IBT Trbovlje, Spekter 
Trbovlje, Degar Ljubljana, Sekopt Trbovlje in Aka Trbovlje. Predsednik se je še 
posebej zahvalil članom, ki so se v tako velikem številu odzvali vabilu na redno letno 
sejo zbora članov, ter izpostavil, da ne samo redni, tudi podporni člani društva so 
zelo zaželeni in dobrodošli v DI Hrastnik. Uradni del zbora članov smo zaključili ob 
17.30 uri. 

Rajko Žagar - predsednik DI Hrastnik, ki že vrsto let 
uspešno vodi hrastniške invalide, je otvoril redni 

zbor članov 
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Po uradnem delu je sledila skromna pogostitev. V tako veliki množici ljudi je vsak 
našel prijetnega sogovornika. 
 

 
 
 

 
 
 

KOORDINACIJSKI ODBOR ZASAVJE-POSAVJE 

Za lažje delovanje in boljšo povezanost z občinskimi društvi invalidov je ZDIS 
ustanovila 11 koordinacijskih odborov (v nadaljevanju: KOO): KOO Celjska regija, 
KOO Dolenjska - Bela Krajina, KOO Gorenjska regija, KOO Koroška regija, KOO 
Ljubljanska regija, KOO Podravska regija, KOO Notranjska regija, KOO Obalno-Kraška 
regija, KOO Pomurska regija, KOO Severno-Primorska regija in KOO Zasavje-Posavje. 
KOO Zasavje-Posavje vključuje DI občine Brežice, DI Krško, DI Sevnica, DI Radeče, 
DI Hrastnik, DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi ter Medobčinskega društva invalidov 
občin Litija in Šmartno pri Litiji. 
Leta 2018 so predstavniki omenjenih društev KOO Zasavje-Posavje izvolili novega 
predsednika KOO Zasavje-Posavje za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Večino 
glasov je prejel predsednik DI občine Brežice Ivan Kostrevc. Predsednik je leta 2018 
sklical 3 seje. 
 

Zbor članov DI Hrastnik je vedno množično obiskan 

Zbor članov so popestrili pevci 
Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik 

Miran Jerič nas je še zadnjič 
pozdravil na Zboru članov v 

funkciji župana Občine Hrastnik. 
Hvala mu za vso podporo. 
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1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER 
PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI 

Invalidom s težjo invalidnostjo ali zelo slabim zdravstvenim stanjem in tistim, ki živijo 
v  slabih socialnih razmerah, nudimo največ pozornosti v vseh pogledih, tudi z obiski, 
organiziranimi srečanji, s pikniki ter drugimi oblikami pomoči. 

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

Poverjenice in poverjenik DI Hrastnik redno obiskujejo težje invalidne članice in člane 
našega društva. Takšni obiski poverjenikov, tudi v spremstvu vodstva društva in 
članov Komisije za zdravstvene in socialne razmere, so še posebej pogosti: 
- marca, v času mednarodnega dneva žena in materinskega dne, 
- v času veselega decembra. 
Tako kot vsako leto je vodstvo DI Hrastnik tudi tokrat nameravalo marca opraviti 
poseben obisk naših članic ob mednarodnem dnevu žena in materinskem dnevu v 
Domu starejših Hrastnik. Tradicionalni obisk naših članic, ki so nastanjene v 
hrastniškem domu starejših, pa smo morali prestaviti na april zaradi višje sile, in to 
zaradi številnih obolelih za virozo. V petek, 13. aprila, nas je ob prihodu najprej 
sprejela socialna delavka, ki nas je napotila po sobah, kjer so nastanjene naše 
članice, večinoma težko gibljive. Z ostalimi, pokretnimi članicami,  smo imeli srečanje 
v skupnem prostoru. Prisotne je nagovoril predsednik društva Rajko Žagar ter jim 
podelil skromna darila in letni bilten društva, da bodo na tekočem s dogajanji v 
društvu. Skupni vtis je bil zelo prisrčen, saj ta srečanja in obiski vzdržujejo in 
utrjujejo vez med društvom in našimi članicami ter jim krepijo občutek pripadnosti 
našemu društvu. 
V predbožičnih decembrskih dneh smo obiskali in obdarili 17 naših težjih invalidov v 
domovih starejših v Hrastniku, Trbovljah, Loki pri Zidanem Mostu, Preboldu in 
Laškem. Povsod smo bili lepo sprejeti in v pogovorih izvedeli marsikaj novega, lepega 
in manj lepega… Kljub temu pa je v veliki večini primerov radost vsaj malo pregnala 
vsakdanje skrbi, bolečine in žalost ter pričarala na obraz nasmehe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takšni obiski so vedno nekaj posebnega 



Društvo invalidov Hrastnik Bilten 2018 

 

 
10 

 

1.2. POMOČ PRI NABAVI IN IZPOSOJI ORTOPEDSKIH 
PRIPOMOČKOV 

V preteklih letih je DI Hrastnik s finančno pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS med 
drugim nabavilo 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 znova skupaj s finančno pomočjo Občine Hrastnik in ZDIS: 
- uredili asfaltiranje pred hišo naše članice na naslovu Krnice 27, 
- nabavili negovalno posteljo za našega člana in 
- zagotovili finančna sredstva za izgradnjo klančine in prizidka za hrambo 

električnega vozička v večstanovanjskem objektu na naslovu Novi Log 7. 

1.3. DRUŽENJE ČLANOV 

Praznovanje dneva žena, 10. marec 2018 
Naše članice vsako leto veselo pričakujejo srečanje društvenih invalidk ob 8. marcu – 
mednarodnem dnevu žena. 
Poverjeniki so, kot to počnejo že vrsto let, najprej zbrali prijave na srečanje. Letos jih 
je bilo kar 69. Pod vodstvom predsednika društva Rajko Žagarja in podpredsednika 
Avgusta Žiberta jih je pot vodila v Podkum v gostilno Pr' Čop priznanega kuharskega 
mojstra Lojzeta Čopa. Za izvrstno hrano in postrežbo je bilo torej poskrbljeno, za 
dobro razpoloženje in glasbo pa je poskrbel ansambel Quattro band, ki nas je ob 
vsem bogatem repertoarju zaigranih pesmi presenetil še z organizacijo karaok. Vse 
udeleženke karaok so bile tudi nagrajene. 
Bilo je lepo in veselo. Udeleženke so bile zadovoljne in hvaležne za takšno srečanje 
ter za prejeta darila ob njihovem mednarodnem prazniku, kar so izkazale tudi z 
obdaritvijo vseh prisotnih predstavnikov moškega spola. Ura je kazala že preko 
polnoči, ko so fantje  ansambla Quattro band prenehali igrati, vendar je bilo čutiti, da 
bi se naše dame rade še vedno vrtele in prepuščale glasbi. 
Praznovanje dneva žena nam bo seveda ostalo v lepem spominu in misel nam že 
uhaja na naslednje leto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omizje srečanja ob mednarodnem dnevu žena 
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Skupinska rehabilitacija, 21.-25. maj 2018 
Člani društva invalidov Hrastnik smo se odločili, da tudi letos preživimo pet 
rehabilitacijskih dni v prelepem Strunjanu. Lansko bivanje nas je navdušilo in smo ga 
želeli ponoviti. Čudovita narava in dobre osebne izkušnje so več vredne od vabljivih 
reklam in oglasov… 
V ponedeljek, 21. maja se 
je tako v sončnem jutru 15 
članov odpeljalo z 
avtobusom proti morju. Na 
poti smo se polni prijetnih 
pričakovanj kratkočasili s 
šalami, domislicami in 
načrti za prijetna druženja. 
Seveda smo pot do 
Strunjana začasno 
prekinili, si privoščili 
kavico, prigrizek in pijačo, 

se osvežili in pretegnili naše ude. 
Potem pa naprej in že kaj kmalu 
smo zagledali morje ter se po 
drevoredu čudovitih pinij 
(drevored je spomeniško zaščiten) 
zapeljali proti hotelu. Tam nas je 
že čakala naša prijazna gostiteljica 
Tatjana, ki nam je najprej izrekla 
dobrodošlico in nas pogostila s 
kozarcem pijače za dober začetek 
druženja. Poleg običajnih prvih 
opravil, kot so prevzem ključev in 
namestitev po sobah ter 
spoznavanje z informacijami in 
navodili glede bivanja, smo prejeli 
še pisni Program družabnih 
dogodkov za vsak dan posebej, ki 
so ga v Strunjanu pripravili za nas. 
Plavanje, telovadba, dihalne vaje 
ob morju, vodeni ogledi, sprehodi, 
koristna predavanja, razstave 
umetniških izdelkov in domačih 
specialitet, zvečer pa petje, glasba 
in še kaj… Vse to in še kaj več smo počeli in si privoščili v teh štirih dneh. Predsednik 
Rajko Žagar, ki je bil ves čas kar okužen s smehom in dobro voljo ter pripravljen na 
šalo, nam je zadnji večer še organiziral nakup „odpustkov” za domače. 
V petek, 25. maja smo se ob 10. uri poslovili od prijetnega Strunjana. Tudi na poti 
domov nas je spremljalo sonce, v mislih lepi spomini, kako smo se vse dni prijazno 
družili, poklepetali in zbližali. To bo ostalo v prijetnem spominu! 
  

Kopanje v Strunjanu 

Sprehodi v Strunjanu 
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Srečanja invalidov Slovenije na Kopah, 4. avgust 2018 
Tako kot vsako leto smo se tudi letos invalidi 
iz Hrastnika udeležili srečanja invalidov 
Slovenije na Kopah. Vzdušje na avtobusu je 
bilo veselo, slišal se je smeh tudi kakšna 
pesmica. V bližini Slovenj Gradca smo se na 
hitro ustavili na jutranji kavici, nato pa naprej 
proti Kopam. Ko smo prispeli na cilj, smo kaj 
hitro spoznali, da se nas je zbralo več kot 
tisoč obiskovalcev, tako da smo komaj našli 
prostor za našo skupino, ki je štela 26 
hrastniških invalidov. Sledil je prevzem bonov 
za hrano in pijačo. Ponudba je bila 
tradicionalno pestra, tako da se je za vsakega 
kaj našlo. 
Po nagovoru predsednice Društva invalidov 
Slovenj Gradec in župana občine se je začel 
zabavni del dneva. Igrati je 
začel narodno zabavni 
ansambel Okey in takoj 
privabil na plesišče veliko 
plesalcev. Imeli so tudi bogat 
srečelov, postavljene so bile 
stojnice s sadjem, zdravilnimi 
zelišči, olji, suho robo in še in 
še. 
Nekaj naših deklet je odšlo v 
gozd nabirat borovnice, tako 
da so izkoristile prijetno s 
koristnim. Kot vedno pa je 
luštnega prehitro konec… 
Napočil je čas odhoda in 
počasi smo se odpeljali nazaj proti Zasavju. Na avtobusu je bilo zopet veselo, slišala 
sta se smeh in pesem. Kope, naslednje leto se znova vidimo! 
 

Piknik težjih invalidov, 18. avgust 2018 
V mesecu avgustu smo se dogovorili, da 
organiziramo piknik za naše težje invalidne 
članice in člane. Priprave, ki obsegajo 
pripravo spiska udeležencev piknika in 
njihovih spremljevalcev, organizacijo prevoza 
in ne nazadnje dogovor glede hrane in pijače 
na pikniku, so opravili predsednik, 
podpredsednik in tajnica društva. 
Potem pa je sledila že težko pričakovana 
sobota, 18. avgusta – lepa s soncem 
obsijana. Namestili smo se v avtobus in dva 

Kope, pozdravljene! Mi smo tu! 

Del našega omizja ☺ 

Piknik za težje invalide smo organizirali na 
Kopitniku 
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kombija ter se odpeljali proti Kopitniku. Tam nas je že pričakalo osebje planinskega 
doma in nas lepo namestilo po klopeh. Kmalu zatem so nas postregli z zelo okusno 
enolončnico. V kratkem nagovoru je predsednik društva Rajko Žagar navedel, da je 
piknik ena od oblik druženja naših članov, da se le-ti ne bi počutili zapostavljene s 
strani društva, kajti na žalost pri drugih dejavnostih težje sodelujejo in se jih težko 
udeležujejo. Ni minilo dolgo, ko je začelo dišati po dobrotah iz žara. Osebje doma nas 
je spet lepo postreglo. 
Potem pa petje in smeh. Plesalo se ravno ni, imeli pa smo se vseeno lepo. Kar 
prehitro je prišel čas odhoda. Namestili smo se v kombija in avtobus za prevoz nazaj 
v dolino. Kar čutiti je bilo vsesplošno zadovoljstvo, tako da je bil naš sklep, da bomo 
nadaljevali s to dejavnostjo tudi v bodoče. Hvala osebju planinskega doma Kopitnik 
za njihov trud in našemu prevozniku Jožetu Kajiču, ki nas je varno odpeljal in 
pripeljal nazaj domov. 

 
 

Letovanje na Braču, 2.-9. september 2018 
Skupna letovanja članic in članov DI Hrastnik so vedno nekaj posebnega. Letos smo 
v začetku septembra letovali na otoku Braču, natančneje v naselju Supertar. Otok 
Brač je sicer največji otok v srednje dalmatinski otoški skupini in tretji največji v 
Jadranskem morju. V krajinski podobi prevladujejo kraški pojavi s škrapljami, jamami 
in uvalami. V bistvu ima otok Brač za vsakogar po nekaj, vendar je najbolj poznan po 
plaži Zlatni rat in mestu Bol. Poznan pa je tudi po kamnu, iz katerega so zgrajeni 
številni kulturni spomeniki na Hrvaškem in v svetu. 
Nas, skupaj nas je letovalo 45 invalidov iz Hrastnika, so najbolj očarali prekrasna 
okolica, nastanitev, strežba in tudi osebje hotela je bilo enkratno. Vse je bilo tako 
rekoč brezhibno, tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Potem pa se je nepričakovano 
zgodilo: naša dolgoletna članica Marjana je hudo zbolela in je kasneje v Splitski 
bolnišnici preminula. Bilo nam je hudo, zelo hudo! A življenje mora iti naprej… 
Vabljeni, da se nam pridružite na letovanju prihodnje leto! 
 
  

Najprej pozdravni nagovor predsednika društva, nato pa hrana, pijača in veselo razpoloženje 
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Društveni piknik, 16. september 2018 
Jesenski društveni piknik je eno izmed naših najbolj tradicionalnih množičnejših 
srečanj. Glede na to, da smo bili že lansko leto zelo zadovoljni z lokacijo, smo se tudi 
letos odločili za izvedbo piknika v planinski koči na Kopitniku. Piknika se je udeležilo 
več kot 50 naših članic in članov. 
V lepem sončnem 
vremenu je bilo 
veselo in nasmejano 
že na avtobusu. Kot 
bi trenil in že smo 
bili na Kopitniku. 
Tam nas je pričakalo 
prijazno osebje 
doma, slišala pa se 
je že tudi muzika, za 
katero so poskrbeli 
fantje ansambla 
Quattro band. Igrali 
so lepe domače viže 
in dalmatinske pesmi 
- bilo je za vsakega 
nekaj, kar se je tudi 

45 nas je skupaj letovalo na Braču 

Ležerno je moderno 

Zaplesali smo na glasbo Quattro banda 
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Ogled Posavskega muzeja nas je prevzel 

videlo po številu plesalcev na plesišču. Poleg plesa smo bili deležni tudi okusnih 
dobrot z žara. Vse je bilo zelo prijetno, organizacija odlična, za kar gre največja 
zahvala našemu predsedniku Rajku Žagarju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekskurzija na Bizeljsko, 13. oktober 2018 
Članice in člani DI Hrastnik se oktobra že tradicionalno odpravimo na ekskurzijo. 
Zbrali smo se na hrastniški tržnici in se v meglenem jutru točno ob 8. uri odpeljali 
proti Bizeljskemu. Prva postojanka je bila v Brestanici, kjer smo si privoščili dobro 
jutranjo kavico. Pot smo nadaljevali proti Brežicam, kamor smo kljub trdovratni megli 
na poti prispeli ob dogovorjenem času. Ob 10. uri nas je namreč tam že čakal naš 
posavski prijatelj, sicer aktivni član DI Brežice, Janko Zorčič. 
V načrtu ekskurzije, ki nam ga je pripravil 
Janko, smo imeli najprej ogled Posavskega 
muzeja, ki se nahaja v brežiškem gradu. V 
spremstvu prijazne vodičke nam je bilo zelo 
prijetno, še najlepše pa v prečudoviti viteški 
dvorani, kjer smo skupaj zapeli in je lepo 
odmevalo po prostoru. Ogled, ki je trajal 
približno uro in pol, je hitro minil. Zahvalili 
smo se vodički za čudovito razlago in 
popotovanje po posavski zgodovini, nato pa 
pot nadaljevali proti vinorodnemu kraju 
Bizeljsko. Tam smo si ogledali prav posebno 
znamenitost teh krajev - repnico. Že vnaprej 
smo se dogovorili in odločili, da si ogledamo 
največjo repnico na Bizeljskem. To je repnica 
Najger,ki se nahaja na vrhu vasice Brezovica 
na Bizeljskem. 

Res je, bilo je super! 
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Obiskali smo tudi repnico Najger 

In kaj je repnica oz kakšna je repnica Najger? Repnico Najger so začeli kopati že v 
19. stoletju, ko so potrebovali prostor za ozimnico. Iz majhne luknje je nastala ena 
izmed najlepših in največjih repnic. V enem izmed prostorov smo bili priča čudežu 
narave in človeških rok: naravni freski, kjer lahko s pomočjo domišljije vidimo 
različne podobe. 
V osrednjem 
degustacijskem 
prostoru smo 
degustirali 
domača odprta 
sortna in 
izvrstna vina ter 
sirove plošče in 
druge hišne 
specialitete, kot 
so ajdova in 
orehova potica, 
jabolčni zavitek 
in slano pecivo. 
Ob slovesu iz 
repnice smo si za spomin nakupili tudi nekaj malega iz razstavnega asortimana, nato 
pa brž na kosilo v gostilno Kocjan. Po okusnem kosilu pa nazaj proti domu. Z 
ekskurzije, na kateri smo videli in spoznali marsikaj novega in zanimivega, smo se 
vrnili v poznopopoldanskih urah. Bilo je čudovito! 
 

Martinovanje,  10. november 2018 
Kot veleva tradicija smo se članice in člani DI Hrastnik pod vodstvom predsednika 
društva znova udeležili praznovanja svetega Martina. Tokrat smo martinovali že 
devetnajstič zapored. Bilo nas je 46. 
Pot nas je vodila proti 
Ptuju, natančneje v 
Videm pri Ptuju v 
restavracijo Majolka. 
Tam nas je pričakal in 
pozdravil sam 
gostitelj v spremstvu 
ostalega gostinskega 
osebja. Res je, da nas 
niso takoj namestili v 
dogovorjene prostore, 
vendar po Martinovi 
večerji smo že 
zaplesali na takte 
hišnega muzikanta v 
večjem, za ples primernejšem prostoru. Kaj hitro je nato prevladalo veselo vzdušje in 
dobro razpoloženje. Okrog 22. ure se je naš član preoblekel v svetega Martina in z 

Deležni smo bili celo obiska samega sv. Martina! 
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vsem svojim spremstvom, tudi z „vinsko kraljico” na čelu, uradno prekrstil mošt v 
vino. Zabava s plesom se je razživela in  trajala vse do 24. ure. 
Za nami je bil še en prijeten večer, kar je potrjevalo tudi petje na avtobusu, ko smo 
se vračali domov. 
 

Srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov, 8. december 2018 
Vsako leto se člani Društva invalidov Hrastnik zberemo na srečanju v začetku 
decembra, s katerim obeležimo mednarodni dan invalidov, ki ga mednarodna 
skupnost praznuje 3. decembra, hkrati pa se še malce poveselimo pred prihajajočim 
novim letom. V popoldanskih urah smo se zbrali v Športni dvorani na Logu v 
Hrastniku. Tudi letos so se vabilu odzvali številni naši člani in gostje. Po uvodnem 
nagovoru predsednika Rajka Žagarja so se nam predstavila dekleta plesne skupine 
Ples za stres, ki jo vodi Irena Drač. Odplesale so štiri koreografije in se zavrtele ob 
dobri glasbi. Po kulturnem programu nam je svoje pozdrave namenili še gost, zdaj že 
naš prejšnji hrastniški župan Miran Jerič. 
Sledila je večerja, ki so nam jo pripravili v gostilni Pr Čop iz Podkuma, in kot vedno, 
bila je okusna in smo bili s samo postrežbo več kot zadovoljni. Po večerji so za dobro 
vzdušje poskrbeli člani ansambla Quattro band. Ob zimzelenih melodijah smo se 
družili do večernih ur. 
Na Društvu invalidov Hrastnik vsako leto občudujemo številčno udeležbo naših članic 
in članov na srečanju ob mednarodnem dnevu invalidov. To soboto se nas je namreč 
zbralo nekaj več kot 150 udeležencev. Preživeli smo lepo druženje in se poslovili v 
upanju na snidenje v prihodnjem letu. 

 

1.4. VOŠČILA, SOŽALJA 

Članicam in članom  DI Hrastnik, starejšim od 65 let, vsako leto napišemo in 

pošljemo rojstnodnevna voščila. Voščilnice izdelajo članice sekcije ročnih del DI 
Hrastnik, imenovane Sončnice. 
Svojcem umrlih članov izražamo pisna sožalja. 
Leta 2018 smo poslali 336 pisnih voščilnic in 21 pisnih sožalji. 

Znova smo napolnili hrastniško športno dvorano 
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2. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA 

Zagotavljanje zagovorništva obsega pomoč članom društva preko različnih oblik 
svetovanja in razgovorov s področja zakonodaje. Članom društva nudimo pomoč pri 
manjših sporih med delodajalci in invalidi ter njihovimi pravicami, ki izhajajo iz 
zakonodaje (delovna razmerja, pravice iz zdravstvenega zavarovanja…). Invalide, ki 
potrebujejo pomoč, opogumljamo, jim krepimo samozavest ter nudimo podporo in 
pomoč. 
Laična pomoč je usmerjena predvsem v skupno iskanje možnih rešitev (delo s 
posameznikom, individualno svetovanje, nudenje potrebne podpore). V sklopu 
zagotavljanja zagovorništva smo tako v letu 2018 izpeljali naslednje aktivnosti: 
- večjemu številu članov nudili oporo in aktivno sodelovali v razreševanju težav pri 

pridobitvi invalidskih in ortopedskih pripomočkov, 
- večjemu številu članov nudili pomoč pri pisanju pritožb na odločitve državnih 

organov, 
- s priporočili pomagali našim članom pri zamenjavi stanovanj za invalidom primerna 

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

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

prispevka za uporabo interneta, pomagali pri urejanju statusa invalida (vloge za 
priznanje telesne okvare) ter 

- aktivno sodelovali pri zamenjavah stanovanj z lažjim dostopom za invalide. 
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3. INFORMATIVNA DEJAVNOST 

Informativna dejavnost obsega obveščanje in osveščanje članstva ter širše javnosti o 
dejavnostih društva. Invalide in njihove družine obveščamo in osveščamo, 
osveščamo javnost in jo seznanjamo z dejavnostjo društva invalidov - vse to s ciljem 
dostopnosti do informacij za invalide in njihove družinske člane. Informativna 
dejavnost našega društva je zelo razširjena in dostopna vsem članom društva. 
Za obveščanje širše javnosti ter hkrati tudi splošno obveščanje članov DI Hrastnik o 
aktivnostih društva je pristojen Predstavnik za stike z javnostjo, za podrobnejše 
informiranje članic in članov društva o konkretnih aktivnostih pa so seveda še vedno 
zadolženi posamezni poverjeniki. Zadnja leta nam je prišlo že kar v navado, da DI 
Hrastnik redno in ažurno obvešča o svojih aktivnostih preko različnih virov 
obveščanja: 
- Radio Aktual Kum (tedenska oddaja Srebrni val), 
- zasavski časopis Zasavski tednik, 
- hrastniški časopis Hrastov list, 
- spletna stran DI Hrastnik (www.invalidi-hrastnik.si), 
- spletna stran Zveze delovnih invalidov Slovenije (www.zdis.si), 
- spletna stran Občine Hrastnik (www.hrastnik.si) ter 
- Zasavske onlajn novice (www.zon.si), 
- spletni časopis Zasavc (www.zasavc.net), 
- omarice, namenjene obveščanju o aktivnosti invalidskih organizacij, ki na pobudo 

Sveta za invalide pri Občini Hrastnik stojijo v Hrastniku, na Dolu pri Hrastniku in v 
Podkraju.. 

Paleta ažurnega obveščanja o aktivnostih DI Hrastnik je resnično pestra, poleg tega 
pa naše društvo in njegove dejavnosti vsako leto predstavimo tudi na koledarčkih 
društva, ki jih člani prejmejo v začetku leta, ter v letnem biltenu DI Hrastnik. 
Hrastniški invalidi postajamo z rednim obveščanjem javnosti o naših aktivnostih 
vedno bolj prepoznavni tako v naši občini kot tudi v širšem okolju. S tem pa se širijo 
tako naše zgodbe, spoznanja in izkušnje kot tudi naše potrebe in težave. Verjamemo, 
da nas je s pomočjo aktivnega obveščanja javnosti o naših dejavnostih, sposobnostih 
in dosežkih tudi lažje sprejeti in razumeti. 
Z informacijami o našem delovanju želimo v naše vrste privabiti tudi čim več tistih 
invalidov, ki (še) niso  aktivni, da v naših programih skušajo najti nekaj zase in se 
nam pridružijo na področjih, kjer menijo, da bi lahko sodelovali. Prepričani smo, da 
lahko vsakdo najde kaj zase v našem širokem spektru delovanja. Prav tako želimo, 
da invalidi in njihove družine vedo, da se ob težavah lahko obrnejo na nas in da jim 
bomo skušali pomagati. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invalidi-hrastnik.si/
http://www.zdis.si/
http://www.hrastnik.si/
http://www.zon.si/
http://www.zasavc.net/
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Na usposabljanjih ZDIS je vedno zanimivo  

4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Namen usposabljanja za aktivno življenje in delo je pridobivanje dodatnih in novih 
znanj za invalide skozi različne metode dela, kot so predavanja, tematske delavnice 
in fokusne skupine. Preko usposabljanj pridobivamo invalidi nova znanja in veščine 
za sprejemanje svoje invalidnosti, lažje integriranje v družbo in premagovaje težav, s 
katerimi se srečujemo zaradi naše invalidnosti. 
DI Hrastnik je leta 2018 v sklopu usposabljanja invalidov za aktivno življenje in delo 
med drugim tudi priskočilo na pomoč svojim članom pri iskanju zaposlitve in pisanju 
vlog ter jim svetovalo in nudilo pomoč pri uvajanju v pridobivanje osnovnega 
računalniškega znanja. Za lažje izvajanje tovrstne pomoči smo se povezovali s 
Centrom za socialno delo Hrastnik, z Občino Hrastnik in Uradom za delo Hrastnik. 

4.1. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 

Usposabljanja ZDIS za aktivno življenje in delo so namenjena usposabljanju aktivnih 
delovnih invalidov - zaposlenih invalidov in invalidov, ki iščejo zaposlitev preko 
Zavoda za zaposlovanje. 
Članici DI Hrastnik sta se udeležili tovrstnega usposabljanja 9. in 10. marca 2018 v 
Zdravilišču Radenci. Na takšnih dvodnevnih usposabljanjih žal ni na voljo dovolj časa 
za koriščenje vseh ponujenih aktivnosti, res pa je, da se prav vsakdo lahko nauči kaj 
novega iz predavanj in zanimivih delavnic. 
Gradivo z vseh predavanj in delavnic, ki sta se jih udeležili članici DI Hrastnik v 
sklopu usposabljanja ZDIS za aktivno življenje in delo, je zainteresiranim na voljo na 
sedežu društva v času uradnih ur. 

4.2. USPOSABLJANJA ZDIS ZA AKTIVNO SODELOVANJE IN 
NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV 

Usposabljanja ZDIS za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov so 
namenjena usposabljanju aktivnih prostovoljcev na društvih, ki pogosto svetujejo in 
pomagajo invalidom v stiski. 
Članice in člani DI Hrastnik so se 
udeležili treh tovrstnih usposabljanj, 
in sicer v Termah Topolšica (5.-6. 
april), Zdravilišču Radenci (7.-8. junij) 
in v Portorožu (29.-30. november). 
Gradiva z vseh predavanj in delavnic, 
ki so se jih udeležili člani in članice DI 
Hrastnik v sklopu usposabljanj ZDIS 
za aktivno sodelovanje in neodvisno 
življenje invalidov, so zainteresiranim 
na voljo na sedežu društva v času 
uradnih ur. 
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4.3. USTVARJALNE DELAVNICE ZDIS 

Tedenske ustvarjalne delavnice ZDIS, ki  vključujejo elemente socialnega dela, 
rehabilitacije, izobraževanja in usposabljanja, kjer so invalidi aktivni udeleženci, so 
kot posebni socialni program namenjene socialnemu vključevanju invalidov. Članice 
DI Hrastnik, ki so aktivne tudi v društveni sekciji ročnih del, so se udeležile naslednjih 
ustvarjalnih delavnic: 
- Izdelovanje cvetja iz različnih materialov (Izola, 20.-27. februar 2018), 
- Izdelovanje dekorativnih sveč (Radenci, 25. september - 2. oktober 2018) in 
- Izdelovanje albumov in darilne embalaže (Radenci, 2.-10. oktober 2018). 
Vse udeleženke so pokazale izredno zanimanje za delo. Marsikaj so se naučile ter 
sodelovale pri izdelovanju tako osnovnih kot tudi zahtevnejših izdelkov. Vsa znanja, 
ki so jih udeleženke ustvarjalnih delavnic na novo pridobile, so posredovale med 
ostale članice sekcije ročnih del, imenovane Sončnice. 

 
 
 

 
 
 
 

Na ustvarjalni delavnici ZDIS izdelovanja cvetja iz različnih materialov je sodelovalo 8 članic DI iz vse 
Slovenije, med njimi tudi naša Otilija Kupec. 

Udeleženke na delavnici izdelovanja dekorativnih sveč, med njimi tudi naša Mihael Deželak, so 
izdelovale sveče iz voska, gel voska in tudi iz satnic. Sveče so marmorirale, jih vlivale v razne kozarce 
z dodatkom eteričnih olj in različnih dodatkih, kot so suho cvetje, suho sadje in različne barve tušev, 

da so pridobile barvo. Izdelale pa so tudi svečnike iz odpadnih steklenic, papirja in paus papirja. 
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4.4. PREDAVANJA DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

Vpliv denarja na zdravje, 1. junij 2018 
Predavanja Ladislava Golouha, doktorja medicine 
in specialista družinske medicine, so vedno nekaj 
posebnega. Tudi tokrat, ko smo se zbrali v 
galeriji Delavskega doma Hrastnik, ni bilo nič 
drugače, saj smo prisluhnili temu, kako denar 
vpliva na zdravje. Tema nam je na široko odprla 
oči in predstavo o tem, da dejansko nismo revni 
in da imamo vsi pravo bogastvo, pa čeprav eni 
manj, drugi več. Ob koncu predavanja je 
Ladislav Golouh seveda v svojem prikupnem 
slogu tudi odgovoril na vprašanja 
posameznikov. 
 
 

 
Računalniški tečaj, 11. december 2018 

V sklopu izobraževanja smo imeli 11. decembra v prostorih našega društva kratek 
začetni računalniški tečaj za naše člane. Zanimivega 
tečaja se je udeležilo devet novega znanja željnih 
hrastniških invalidov. Simon Medvešek nam je 
našemu znanju primerno predstavil uporabo 
računalniških programov. Tudi starejši in invalidi 
enostavno moramo spoznati uporabo osnovnih 
računalniških veščin, kajti današnji svet ne deluje 
več brez tehnologije in vsi skupaj smo kar „prisiljeni‟ 
v učenje in spoznavanje različnih načinov sodobnega 
komuniciranja. 
Preživeli smo dobri dve uri v prijetni družbi. Hvala 
Simonu in vsem udeležencem. 

Vse udeleženke delavnice izdelovanja albumov in darilne embalaže, tudi naša Jana Perpar, 
so se resnično potrudile, kajti izdelava albumov je zahtevna. Pod odličnim mentorstvom 

Barbare Gvardijančič jim je očitno več kot uspelo. 

Simon ima odgovor na vsako 
naše računalniško vprašanje 

Predavanja Ladislava Golouha, dr.med, 
spec.druž.med, so vedno zanimiva 
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5. OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI 
REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

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

5.1. OHRANJEVANJE ZDRAVJA V OBJEKTIH ZDIS 

Ohranjevanje zdravja se izvaja v objektih, ki jih ima ZDIS v Izoli (Simonov zaliv), v 
Termah Čatež, na Ptuju, v Rogaški Slatini (Vila Golf), v Radencih (Dom zdravja 
Radenci) in Fiesi. Članice in člani DI Hrastnik smo leta 2018 koristili za tedensko 
ohranjevanje zdravja naslednje objekte ZDIS: 
- objekti v Izoli (8 terminov), 
- objekti v Termah Čatež (8 terminov), 
- objekti v Termah Ptuj (2 termina), 
- objekti v Radencih (2 termina) in 
- objekti v Fiesi (1 termin). 
Poleg ohranjevanja telesnega zdravja invalidov prispeva 7-dnevno ohranjevanje 
zdravja v objektih ZDIS tudi k psihičnemu uravnovešenju znotraj članov družine 
invalida, saj se program v večini primerov izvaja kot družinska terapija. Aktivnosti v 
zdraviliških bazenih in na morju ter druženje deluje na uporabnike preventivno in 
terapevtsko. 

5.2. PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJA ZDIS 

Tovrstnega posebnega socialnega programa ZDIS se lahko udeležijo le zaposleni in 
brezposelni delovni invalidi II. in III. kategorije, zaposleni in brezposelni člani s 
priznano TO ter zaposleni in brezposelni člani s statusom invalida po ZZRZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udeleženci Psihosocialne rehabilitacije ZDIS so imeli organizirane tudi pohode 
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Dvodnevno kopanje daje težjim invalidom 
novih moči 

Obvezen počitek po kopanju pred 
odhodom domov 

V letošnjem programu Psihosocialne rehabilitacije v organizaciji ZDIS v Šmarjeških 
Toplicah sta od 10. do 17. novembra sodelovali članici našega društva. Program je bil 
zanimiv in učinkovit. Udeleženci psihosocialne rehabilitacije so vsak dan pričeli ob 
8.00 uri z jutranjo telovadbo. Nato so sledili pohodi, predavanja, nordijska hoja ter 
ogled čebelarstva in mlina z degustacijo izdelkov. Po organiziranih aktivnostih so 
imeli čas za bazen ali savno in dneve zaključevali z večerjo. Kdor je imel konec tedna 
še kaj moči, je zaključil rehabilitacijo s plesom v kavarni. 

5.3. DVODNEVNO KOPANJE TEŽJIH INVALIDOV 

Tradicionalno kopanje težje invalidnih članov našega društva smo izvedli 16. in 17. 
aprila v Zdravilišču Laško. Na osnovi predlogov poveljnikov je Komisija za 
zdravstvene in socialne razmere izbrala skupino 27 težjih invalidk in invalidov. Za 
najbolj prizadete udeležence dvodnevnega kopanja smo priskrbeli dva kombija, za 
ostale pa mali avtobus. 
Samo zdravilišče že dobro poznamo, tako da ni bilo nobenih težav. Po nagovoru 
predsednika društva Rajka Žagarja smo skupaj z našimi prostovoljci-spremljevalci 
varno pospremili udeležence v bazene. Vsem udeležencem kopanja je bil omogočen 
prevoz od doma in nazaj, kopanje, smeh, pogovor, dobra družba in kosilo. 
Ob zaključku dvodnevnega kopanja smo bili soglasni, takšne oblike druženja težjih 
invalidov so zelo zaželene še tudi v bodoče. Najlepša hvala prostovoljcem-
spremljevalcem, šoferjem in osebju Thermane Laško, ki so odlično opravili svoje 
delo. 

 
 

5.4. MESEČNA ORGANIZIRANA KOPANJA 

Zelo priljubljena oblika ohranjanja zdravja članic in članov DI Hrastnik so mesečna 
organizirana kopanja, ki smo jih izvedli praviloma vsak prvi četrtek v mesecih od 
aprila do oktobra. Za organizirano ohranjanje zdravja smo tako skrbeli v termalnih 
zdraviliščih, v najbolj vročih poletnih mesecih – juliju in avgustu – pa tudi na 
slovenski Obali. Organizirana kopanja so nas prijetno sprostila ter nam vsaj malce 
odgnala skrbi in težave, ki jih prinaša vsakdanje življenje. 
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Pa mo ga le dočakali... Prvo organizirano 
kopanje v letu 2018 

Termalna voda poživi telo in duha 

Aprilsko organizirano kopanje, 5. april 2018 
Z aprilom smo tradicionalno začeli s sezono kopalnih dni. Za prvo kopanje smo izbrali 
Terme Topolšica. Čeprav je bilo za četrtek, 5. aprila, napovedano slabo vreme, je bilo 
na izrazih obrazov udeležencev čutiti, da bo kopanje uspelo. 
Na poti proti Topolšici smo se ustavili v 
prijetnem gostišču na jutranji kavici. Ko 
pa smo prispeli v Topolšico, smo se kaj 
hitro slekli, se preoblekli v kopalke in 
sledil je skok v vodo. Na voljo smo imeli 
več bazenov s toplo in manj toplo vodo, 
zunanje in notranje bazene, čebre z 
masažo in še bi lahko naštevali. Vreme se 
je počasi ustalilo in večina se nas je 
kopala zunaj. Kar prehitro je preteklo 
štiriurno kopanje. 
Nato smo se napotili v samopostrežno 
restavracijo hotela Vesna. Po obilnem 
kosilu ter lepi in hitri postrežbi smo še 
malo posedeli na terasi hotela. 
Na poti domov smo se ustavili v Letušu, 
kjer ima v 
kulturnem domu 
upokojeni policist 
zasebni muzej o 
NOB in o Titu. 
Povedal nam je, 
kako dolgo je 
zbiral in iskal 
stvari, orožje in 
uniforme, da so 
eksponati lahko 
na vpogled. 
Na avtobusu je 
bilo veliko smeha 
in dobre volje in 
kar naenkrat je 
bila ura pet popoldan in prispeli smo v Hrastnik. 
 

Majsko organizirano kopanje, 3. maj 2018 
Le dan po zaključenih prvomajskih prazničnih dnevih smo se odpravili na 
organizirano kopanje v Krapinske toplice v Hrvaško Zagorje. Zbrali smo se v 
oblačnem vremenu, ki pa se je prelevilo v krasen sončen dan. Ob 7. uri zjutraj smo 
krenili s tržnice in že po ustaljeni poti so se nam pridružili še članice in člani na Dolu 
in Marnem. Skupaj se nas je tako zbralo ravno 49 invalidk in invalidov, željnih novega 
kopanja. Pot nas je vodila naprej proti mejnemu prehodu Dobovec, a še prej smo se 
ustavili v Rogatcu, še na slovenski strani, na zasluženi jutranji kavici. 
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Krapinske toplice so nas prevzele 

Po kopanju smo prijetno utrujeni 

Kaj hitro smo nato prispeli v Krapino na Hrvaškem, natančneje v Krapinske toplice. 
Vsi smo bili pozitivno presenečeni, saj so toplice prekrasne in tudi čistoča je na 
visokem nivoju, tako da se bomo po vsej verjetnosti še vrnili. Kosilo, ki je bilo zelo 
kvalitetno, smo imeli v restavraciji na samem bazenu in to kar v kopalkah. Po dobrem 
obedu smo se še 
kopali, a žal nas je 
čas kar prehiteval, 
tako da smo se ob 
16. uri odpravili proti 
domu. Vračali smo se 
po poti preko 
Kumrovca in Bistrice 
ob Sotli. Vsi veseli in 
dobre volje smo se 
ustavili še v 
Brestanici na kavi in 
pijači, od tam pa 
direktno domov, kamor smo prispeli ob 19.10 uri. 
 

 
Junijsko organizirano kopanje, 7. junij 2018 

Tretje organizirano kopanje v letošnjem letu je 35 invalidk in invalidov našega 
društva vodilo v Zdravilišče Radenci. S hrastniške tržnice nas je pot vodila preko Dola 
in Marnega, kjer so se nam pridružili še nekateri člani, do Celja, potem pa naprej na 
avtocesto, vse do počivališča Tepanje, kjer smo se ustavili, pretegnili noge in se 
okrepčali z jutranjo kavico. 
Po postanku smo pot nadaljevali vse do Radencev, kjer nas je pričakala uslužbenka 
hotela Radin in po degustaciji zdravilne radenske smo bili deležni še kratke 
predstavitve zdravilišča. Sledilo 
je štiriurno kopanje, bilo je 
enkratno in resnično smo se 
imeli lepo. A kaj, ko vse, kar je 
lepo, tudi hitro mine. Sicer pa 
nas je zdravilna voda tudi dokaj 
utrudila in vsi smo se že veselili 
kosila. Po okusnem kosilu v 
hotelu smo se dobre volje in siti 
vkrcali na avtobus in pot nas je 
vodila nazaj proti domu. Po 
dogovoru s šoferjem Štefanom 
smo naredili še en kratek 
postanek in se nato vrnili 
prijetno utrujeni domov ob 18.30 
uri. 
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Uživali smo na ribjem pikniku 
na turistični barki 

Iz barke pa kar na plavanje v morje 

Julijsko organizirano kopanje, 5. julij 2018 
Pričakalo nas je lepo sončno jutro, ko se je 35-članska druščina odpravila na kopanje 
in že težko pričakovan ribji piknik na turistični barki. Pot nas je vodila po zasavski 
dolini vse do Ljubljane in naprej po avtocesti proti Izoli. Vmes smo se ustavili še na 
Lomu, da smo poklepetali ob kavici. V Izolo smo prispeli točno ob desetih, kot je bilo 
dogovorjeno s kapitanom barke. 
V Izoli nas je pričakalo toplo primorsko sonce in prijazno osebje turistične barke. 
Vkrcali smo se na glavnem izolskem pomolu in se zapeljali na panoramsko vožnjo vse 
do Portoroža, kjer smo obrnili in se počasi vračali nazaj mimo Bernardina proti 
Piranu. V piranskem zalivu smo se zasidrali in počakali na ribje dobrote in pijačo. 
Nekateri smo se tudi kopali v toplem morju. Zaplavali smo lahko kar z barke. 
Resnično enkratno doživetje. Družba je bila vesela in razigrana. 
Po treh urah na barki 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. 
Za nas invalide šteje vsak lepo preživet dan, in tega dne smo nabrali res lepe vtise, ki 
nam bodo še dolgo ostali v spominu. 

 
 

Avgustovsko organizirano kopanje, 9. avgust 2018 
Poletje, čas počitnic in brezskrbnih dni. Tudi mi smo se znova podali na kopalni izlet 
na morje, v objem Strunjana. Iz Hrastnika smo se odpravili ob 7. uri, ob enkratnem 
postanku za kavico smo ob prijetnem razpoloženju in kramljanju kar presenečeni 
ugotovili, da je pot hitro minila. Skozi znan drevored smo prispeli v zeleno oazo in k 
našim gostiteljem. 
Letos smo se v malce manjšem številu, bilo nas je 25, lepo nastanili na plaži in nato 
seveda tudi zaplavali v morju. Vreme nam je bilo naklonjeno, kot vedno pa je bilo 
vzdušje fenomenalno, celo tako, da smo pozabili narediti skupinsko fotografijo 
udeležencev. Seveda nismo pozabili iti na kosilo, nato pa hitro nazaj na kopanje. 
Prijetno utrujeni smo se na poti domov dogovarjali, da Strunjan obiščemo znova 
naslednje leto. 
 
  



Društvo invalidov Hrastnik Bilten 2018 

 

 
28 

 

Skupno mehurčkanje v Biotermah Mala Nedelja 

Od organiziranih kopanj v letu 2018 smo 
se poslovili v Krapinskih Toplicah 

Septembrsko organizirano kopanje, 13. september 2018 
Septembra pa organiziranega kopanja nismo več opravili na morju, temveč znova v 
zdravilišču. Skupina 38 članic in članov se je odpravila v Bioterme Mala Nedelja. 
Kot običajno smo se tudi tokrat dobili ob 7. uri zjutraj na tržnici v Hrastniku in pot 
nas je vodila preko Dola in Marnega do Celja in naprej po avtocesti proti naši 
destinaciji. Kadar nas pot vodi na Štajersko, se vedno ustavimo na počivališču 
Tremerje na kratkem postanku ob kavici. V Malo Nedeljo smo prispeli ob 9.30 uri, 
kjer smo imeli dogovorjeno kopanje s kosilom. 
S ponudbo Bioterm smo bili izredno zadovoljni, tudi kosilo je bilo namreč neposredno 
na bazenu, kar nam je  omogočilo nadaljnje kopanje do 16. ure. Če bi bilo le 
mogoče, bi 
kopanje še 
podaljšali za 
kakšno urico, 
vendar čas je 
bil za odhod 
domov. Na 
poti nazaj 
smo znova 
opravili krajši 
postanek in 
ob 19. uri 
srečno prispeli 
domov. 
 

Oktobrsko organizirano kopanje, 4. oktober 2018 
Meseca maja, ko smo bili na organiziranem kopanju v Krapinskih Toplicah, so nas 
toplice prevzele. Že takrat smo bili mnenja, da 
se v Krapino po vsej verjetnosti še vrnemo na 
kopanje. In res, oktobra smo se odločili, da 
zadnje letošnje organizirano kopanje znova 
opravimo v Hrvaškem Zagorju. 
Tokrat se nas je zbralo 43 članic in članov DI 
Hrastnik, sicer res v oblačnem jutru, ki pa se 
je prelevilo v krasen sončen dan. Pot proti 
Krapini nam je bila že dobro znana. Tudi 
tokrat smo se ustavili v Rogatcu na jutranji 
kavici, potem pa čez mejni prehod Dobovec 
naravnost v Krapinske toplice. Tam pa 
plavanje, razgibavanje, vodno masiranje ter 
seveda hrana in pijača. Z eno besedo: 
uživanje. Ob 16. uri smo vsi zadovoljni 
zapustili Krapino. Šofer Jože Kajič nas ni peljal 
domov po isti poti. Vračali smo se napreč 
preko Kumrovca in Bistrice ob Sotli. Sledil je še 
postanek za okrepčilo v Sevnici, potem pa 
naprej v naš Hrastnik. Vrnili smo se ob 19.30 uri. 
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6. REKREACIJA IN ŠPORT 

Rekreacija in šport obsegata organizirano rekreacijo za skupine invalidov, možnost 
vključevanja invalidov po interesnih športnih dejavnostih, doseganje boljše telesne 
kondicije in ohranitev zdravja skozi različne športno – rekreativne panoge. 
DI Hrastnik organizira: 
- mesečne pohode v naravo v okolici Hrastnika in po Sloveniji, 
- tedensko strokovno vodeno terapevtsko telovadbo, 
- plavanje z vodeno telovadbo v vodi, ki jo vodi terapevt in 
- tedenske treninge v balinanju, kegljanju, pikadu, šahu, ribolovu. 

6.1. PLANINSKI POHODI 

Planinski pohodi, ki jih organizira vodja društvene Planinske sekcije Antonija 
Zupančič, so namenjeni vsem ljubiteljem naših planin. Tudi v letu 2018 so naši 
planinci obiskali različne vrhove prelepe Slovenije. 
 

Aprilski planinski pohod, 19. april 2018 
Tako kot s kopalnimi dnevi tudi s planinskimi pohodi postanemo aktivni aprila. Na  
prvo pohodno turo v letu 2018 smo se opravili po obronkih Hrastnika oziroma 
natančneje, po obronkih Dola pri Hrastniku. 
Zbrali smo se kot običajno na hrastniški tržnici, nato pa smo se z avtobusom odpeljali 
do Marnega. Tam smo se obrnili in odšli preko Krištandola do Dola. Vreme je bilo 
lepo in jasno, tako da nam je pogled segel do Kuma, Dobovca, Kovka, Pleskega in 
Prapretnega. Po prihodu na Dol smo pot nadaljevali po Partizanski cesti proti Blatam. 
Imeli smo krajši počitek za malico, vodo in tokrat tudi za posladek, ki ga je za nas 
spekla naša nova udeleženka. Poleg tega nas je na prvem pohodu v letu 2018 
spremljal še prav posebno lep črni spremljevalec na štirih tačkah. 
Po prihodu nazaj na hrastniško tržnico, smo si odpočili noge v bližnjem baru, kjer 
smo z užitkom srkali kavico in pripravljali načrte za naslednje pohode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udeleženci prvega planinskega pohoda v letu 2018 



Društvo invalidov Hrastnik Bilten 2018 

 

 
30 

 

Majski planinski pohod, 31. maj 2018 
Za cilj majskega planinskega pohoda smo določili planinski dom pod reško planino. 
Marsikdo od zainteresiranih za pohod niti ni vedel, kje se nahaja ta koča oz. planina. 
Petnajst pohodnikov se je tako podalo na raziskovanje bližnje okolice, saj reška 
planina ni prav daleč od Hrastnika. 
Do gostišča Jager smo se podali z avtobusom, potem pa pot nadaljevali peš, kot se 
spodobi za planince. Vreme je 
bilo prijetno, ne vroče, prej bi 
lahko pričakovali kakšno kapljo 
dežja. Pot nas je ves čas vodila 
skozi gozd, zato so nekateri 
pohodniki oprezali za gobami, 
drugi pobirali slastne gozdne 
jagode po obronkih gozda, prav 
vsi pa smo uživali v pohodu in 
svežem zraku. Tako nam je hoja 
hitro minila in že smo se znašli 
pred domom pod reško planino. 
Dom praviloma ni odprt preko 
tedna, tokrat pa je bil, saj so v 
domu gostovali učenci na izletu. 
Tako smo bili tudi mi deležni 
želene kavice, ostalo pijačo in 
hrano pa smo imeli s seboj. 
Razigrani in dobre volje smo se 
poslovili in pot v isti smeri 
nadaljevali nazaj. 
Malo pred gostiščem Jager smo se podali v gozd in pot nadaljevali po trasi  Zasavske 
transverzale v smeri proti Mrzlici. Po dveh urah  hoje smo se ustavili pri lovski koči na 
Podmeji, kjer smo počakali avtobus za vrnitev v Hrastnik. 
 

Julijski planinski pohod, 26. julij 2018 
Po sredinem nočnem deževju, 
smo se v četrtek zjutraj v 
prelepem sončnem jutru ob 7. 
uri odpeljali s tržnice proti 
Menini planini. Prijetno 
razpoloženih 27 planincev je 
tokrat dočakalo lep dan za 
pohod, ki  nam prejšnji mesec 
ni uspel. 
Hodili smo po prelepi planoti in 
po uri in 15 minutah prispeli v 
Dom na Menini planini, ki leži 
na nadmorski višini 1453 m. 
Najprej smo se okrepčali, 
potem pa se povzpeli še na 

Reška planina ni prav daleč od Hrastnika 

Ni kaj, v planinah je lepo 
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Osvojili smo tudi Menino planino 

Eno od prečudovitih Lovrenških jezerc 

najvišji vrh planote – Vivodnik, kjer je razgledni stolp. 
Okrog 12. ure smo se začeli 
vračati proti planinski koči Biba, 
ki se ji reče tudi Zavetišče na 
Biba planini. Malo smo posedeli, 
nekaj popili in si privoščili 
domače kislo mleko. 
Kar težko smo se poslovili od 
prelepe narave, čudovitega 
razgleda na okoliško hribovje ter 
opazovanja domačih živali, ki so 
se množično pasle  po planoti. 
Polni lepih vtisov smo se odpravili 
na avtobus in okrog 16. ure 
prispeli v Hrastnik, kjer pa so nas 
že pričakale prve kapljice dežja. 
 

Septembrski planinski pohod, 27. september 2018 
Poletje je bilo za nami in 
planinci so se pod vodstvom 
Zvonke Zupančič septembra 
podali na Roglo, Lovrenška 
jezera in Pesek. Ob 7. uri so 
„oboroženi“ s toplimi oblačili in 
sendviči posedli v kombi na 
hrastniški tržnici. Ob prijetnem 
klepetu po poti so kaj hitro 
prispeli do Rogle, kjer jih je že 
čakalo prijetno toplo sonce. 
Pot je bila kot nalašč primerna 
njihovim zmogljivostim: 
pretežno položna, malce po 
suhem travniku, malce 
navkreber v gozdiček, pa spet 
položna po travnati stepi... V 
ozadju so pohodnike pozdravljale 
Kamniške Alpe s ponosnim 
Grintovcem na čelu, v njihovem 
podnožju pa se vije dolg hrbet 
smrekovega gozda, ki daje ozadju 
še poseben čar. V pohodu po 
gozdu jih je prevzel vonj po 
smrečju, spretno oko pa je tudi 
zlahka opazilo čudovite rdeče 
mušnice, kakšnega pravega 
jurčka, borov goban… Skratka, 
pravljica. Vse do Lovrenških jezer, 

Mi gremo pa v planine 
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ki so največje visoko barje, obsegajo 22 ha in ležijo na slemenu Planinka, na 1.520 m 
nadmorske višine. Dotoka vode nimajo, napajajo se izključno z dežjem. 
Nekateri so se povzpeli tudi na stolp, da so si ogledali okolico z višine, nato pa so se 
vsi skupaj podali še zadnjih 100 m po lesenih deskah okrog teh čudovitih „lužic”. 
Priča so bili novemu čudovitemu pogledu: jezera so bleščala v soncu, obrobljena so 
bila z zlato rumeno travo, v ozadju pa so bile vidne blazine nizkega bora. V 
temnozeleni vodi, ki je dejansko v vsakem jezercu ena sama čudovita slika, okrašena 
z lokvanji, začutiš to lepoto, ki je ni nikjer drugje. O, lepa Slovenija, premalo te 
cenimo in premalo te čuvamo! 
Na tem mestu so si naši pohodniki napolnili dušo in iz malh še svoje želodčke... 
Potem pa pohod naprej, v smer proti koči na Pesku. Tam pa si je lahko vsak privoščil, 
kar si je želel. Hrana namreč ni nikjer tako dobra kot v planinah! 
 

Oktobrski planinski pohod, 13. oktober 2018 
Člani planinske sekcije DI Hrastnik smo se dogovorili, da naše pohode v letu 2018 
zaključimo s pohodom in kostanjevim piknikom na Kalu. Kostanjev piknik je 
organiziralo Planinsko društvo Hrastnik, naši planinci pa so se mu z veseljem 
pridružili. Na Kal so se naši člani podali 
po različnih poteh. Nekateri izmed 21 
pohodnikov so izbrali pot čet Klobuk, 
nekateri čez Blate mimo vodnega zajetja, 
manjšina pa se je do Kala kar zapeljala z 
osebnimi vozili in se nato povzpela na 
Mrzlico. V prečudovitem sončnem 
vremenu brez vetra je vsak opravil kar 
nekaj planinskih korakov in se naužil 
naravnih lepot. 
Pred planinsko kočo na Kalu se je zbralo 
precej pohodnikov, med njimi tudi otroci 
iz osnovne šole, ki so prispeli na piknik. 
Vonj po pečenem kostanju, sladkem 
moštu in krumpantoču je naredil vzdušje, ki smo si ga lahko samo želeli. 
Člani planinske sekcije DI Hrastnik smo v tem prijetnem vzdušju kovali načrte za 
naslednje leto. Idej je bilo že skoraj preveč za eno sezono. Samo, da ostanemo 
dobrega zdravja in se zopet vidimo aprila 2019 na prvem letnem pohodu. Seveda po 
obronkih Hrastnika, tako kot že vrsto let do zdaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najprej smo se povzpeli na Kal 

Potem pa uživali v kostanjevem pikniku 
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Torki so rezervirani za terapevtsko telovadbo v vodi 

6.2. TERAPEVTSKA TELOVADBA 

Že vrsto let imamo sredine popoldneve rezervirane za telovadbo v telovadnici 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Dobimo se enkrat v večjem, drugič v 
nekoliko manjšem številu, vedno pa poskrbimo, da se pod terapevtskim vodstvom 
dobro razgibamo. Našo uro telovadbe od 18.30 do 19.30 ure občasno spremlja tudi 
glasba, tako da je terapevtsko razgibavanje še bolj prijetno. Saj veste, za zdravje 
lahko največ storimo sami, zato se nam le pridružite! 

6.3. TERAPEVTSKA TELOVADBA V VODI 

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

Sreda je dan za razgibavanje na suhem 
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Zbor ekip na območnem ekipnem tekmovanju v balinanju 

Gremo balinat! 

6.4. BALINANJE 

Območno ekipno tekmovanje, 5. maj 2018 
Območno ekipno tekmovanje balinarjev, ki 
predstavlja kvalifikacijsko sito za uvrstitev na 
državno prvenstvo, je potekalo v Trbovljah. 
Ženske so se pomerile na balinišču AMD na Neži, 
moški pa na balinišču Buldog. Med 6. ženskimi in 
12. moškimi prijavljenimi ekipami sta barve DI 
Hrastnik zastopali tako ženska kot tudi moška 
ekipa. Žensko ekipo DI Hrastnik so predstavljale 
Vika Bajda, Jožefa Centrih in Vojka Žagar, moško 
ekipo pa Božo Brajer, Boris Rižnar, Blaž Dvornik in 
Slavko Plaznik. 
Naša dekleta in fantje so se trudili po najboljših 
močeh, dobro merili v balinčka, vendar se jim v 
hudi konkurenci ni uspelo uvrstiti med najboljše in 
posledično na državno prvenstvo. 
 

 

6.5. KEGLJANJE 

Območno tekmovanje, 14. april 2018 
Območnega tekmovanja v kegljanju, ki je potekalo v Brežicah, sta se udeležila Slavko 
Plaznik in Boris Rižner. Oba sta dostojno predstavljala barve DI Hrastnik, a žal nista 
presegla visoko postavljene norme, postavljene za uvrstitev na državno prvenstvo. 
Tako je državno prvenstvo v celjski dvorani Golovec potekalo brez predstavnika 
našega društva, vendar mi se ne damo in se znova vrnemo naslednje leto na 
območno kvalifikacijsko sito. 
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Tako v ženski kot tudi v moški konkurenci 
smo bili nepremagljivi 

6.6. RIBOLOV 

Območno ekipno tekmovanje, 5. maj 2018 
Območno tekmovanje invalidov v ribolovu je potekalo v Radečah. Naše društvo so  
na zastopali Franc Jug, Edi Pufler in Karli Medved. Lovili so, lovili in se trudili po 
najboljših močeh, vendar nobenemu predstavniku DI Hrastnik ni uspelo uloviti dovolj 
rib za uvrstitev na državno prvenstvo, ki je potekalo 26. maja na trasi Orehovo pri 
Sevnici. 

6.7. PIKADO 

Zimski turnir za pokal Krajevne skupnosti Steklarna, 21. februar 2018 
V veliki dvorani večnamenskega družbenega objekta v Podkraju v Hrastniku smo se 
tokrat zbrali že na 5. zimskem turnirju v pikadu za pokal KS Steklarna. Turnirja se je 
udeležilo 6 ekip s po štirimi tekmovalci.  
V dokaj izenačenih in razburljivih srečanjih je slavila ekipa Ribiške družine Hrastnik 
(moški), drugo mesto je osvojila ekipa KS Steklarna (moški), tretje mesto pa mešana 
ekipa DI Hrastnik, ki je nastopila v naslednji postavi: Kasim Žužič, Tehvida Spahič, 
Slavica Dvornik in Majda Korbar. 
Po razglasitvi rezultatov ter podelitvi pokalov in praktičnih nagrad najboljšim se je 
predsednik Krajevne skupnosti Steklarna Adi Zaletel zahvalil vsem za udeležbo in jih 
povabil na zakusko. 
 

Prijateljski četveroboj, 17. april 2018 
Tekmovanje štirih prijateljskih DI v pikadu je potekalo v hrastniškem Porto Pubu. To 
tekmovanje ima sicer že dolgo tradicijo, a smo ga v preteklih letih poznali kot 
prijateljski troboj, leta 2017 pa se je tekmovanju v pikadu med DI Radeče, DI Rimske 
Toplice in DI Hrastnik pridružilo še DI Sevnica. Tako imamo zdaj prijateljski 
četveroboj v ženski in moški konkurenci. 
Ženska ekipa DI Hrastnik v postavi Slavi Bratuša, Tehvida Spahič, Slavica Dvornik in 
Majda Korbar je bila najboljša v 
ženski konkurenci, v moški 
konkurenci pa je prav tako slavila 
ekipa DI Hrastnik. Stane Korbar, 
Blaž Dvornik, Toni Bratuša in 
Hanzi Ranzinger so tudi tokrat 
upravičili sloves najboljših in 
zasluženo osvojili prehodni pokal.  
Po končanem tekmovanju je 
predsednik DI Hrastnik  Žagar 
Rajko podelil pokale in medalje 
najboljšim, nato je pa sledilo 
druženje do poznih popoldanskih 
ur v prijetni družbi. Člani in 
članice pikado sekcije DI Hrastnik 
so se znova izkazali kot odlični 
gostitelji. 
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Pikadistke DI Hrastnik 
so se uvrstile na državno prvenstvo! 

Najboljše pikadistke v letu 2018 

Območno ekipno tekmovanje, 6. oktober 2018 
Območno tekmovanje v pikadu – ekipno je pod okriljem ZDIS organiziralo DI Zagorje 
ob Savi na Mlinšah. Tekmovalo je 12 moških in 10 ženskih ekip. Prav vse so se borile 
za prvi dve mesti v svoji konkurenci, kajti le-ta mesta so vodila naprej na državno 
prvenstvo. Med vsemi ekipami sta 
sodelovali moška in ženska ekipa DI 
Hrastnik. 
Vsi so metali puščice po svojih 
najboljših sposobnostih, a naši fantje 
so na koncu zasedli 5. mesto, dekleta 
pa 2. mesto. Naše metalke pikada 
Slavi Bratuša, Tehvida Spahić, Dolores 
Vavtar, Majda Korbar in Vojka Žagar 
so se tako uvrstile na državno 
prvenstvo. Bravo, punce! Čestitke! 
V ženski konkurenci so sicer slavile 
tekmovalke DI Trbovlje, v moški 
konkurenci pa so bili najbolj natančni 
predstavniki MDI Novo mesto pred 
sosedi iz DI Črnomelj. 
 
 

Ekipno državno prvenstvo, 3. november 2018 
DI Hrastnik je pod okriljem 
Paraolimpijskega komiteja Zveze 
za šport invalidov Slovenije 
(ZŠIS–POK) organiziralo državno 
ekipno prvenstvo invalidov v 
pikadu v gostišču Zasavski 
Gurman na Dolu pri Hrastniku. 
Tekmovanja se je udeležilo 12 
moških in 11 ženskih ekip iz 
celotne Slovenije. Pred samim 

začetkom tekmovanja je prisotne 
pozdravil predsednik DI Hrastnik 
Rajko Žagar, ki je izpostavil 
pomen druženja invalidov in 
samega športa. Pozdravne 
besede sta nato tekmovalkam 
in tekmovalcem namenila še 
strokovni sodelavec ZŠIS –POK 
Primož Jeralič in poslanec v 
Državnem zboru Republike 
Slovenije Ivan Hršak. 
V zelo izenačenih in napetih 
dvobojih v obeh konkurencah 
se je tekmovanje nemoteno 

Smetana slovenskih invalidov pikadistov 
se je zbrala v Hrastniku 
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Rezultati tekmovanja so se sproti 
zapisovali in objavljali 

izvajalo. Ob 12. uri smo si vzeli kratek premor za kosilo in ga izkoristili tudi za krajši 
pogovor, nato pa smo nadaljevali s tekmovanjem in preglednica doseženih rezultatov 
se je hitro izpopolnjevala, vse do finala. Potem pa veliki finale v ženski in moški 
konkurenci. V ženski konkurenci so lanski uspeh ponovile članice DI Kočevje, ki so v 
finalnem dvoboju uspele premagati DI Laško, tretje mesto pa so osvojile članice DI 
Trbovlje. V moški konkurenci sta se finalu pomerili ekipi DI Muta in MDI Goriške. Po 
napetem dvoboju so slavili pikadisti DI Muta. Tretje mesto pa so osvojili predstavniki 
Združenja društev vojnih invalidov Slovenije.  
Po končanem tekmovanju je 
sledilo tisto najlepše, podelitev 
pokalov in medalj najboljšim. 
Ta čast je pripadla predsedniku 
DI Hrastnik in prisotnemu 
strokovnemu sodelavcu ZŠIS. 
DI Hrastnik je za brezhibno 
organizacijo in izvedbo 
državnega ekipnega prvenstva 
v pikadu prejelo številne 
čestitke. 
 

6.8. ŠAH 

Območno tekmovanje v šahu - posamezno, 3. februar 2018 
Območno tekmovanje invalidov v šahu - posamezno je potekalo v Sevnici v prostorih 
spodnje jedilnice tovarne Lisca. Igralo se je 9 kol po švicarskem sistemu. Vsak igralec 
je imel na voljo po 10 minut za posamezno igro. V boj za prvih pet mest, ki vodijo na 
državno prvenstvo, so se 
potegovali člani iz DI 
Črnomelj, DI Krško, DI 
Hrastnik, DI Zagorje, MDI 
Domžale ter gostitelji - DI 
Sevnica.  
Uvodoma je vse prisotne 
pozdravil predsednik DI 
Sevnica Franc Boljte in se 
nam hkrati zahvalil, da smo 
se kljub sneženju in slabim 
razmeram udeležili turnirja. 
Naše društvo so zastopali: 
Milan Laznik, Blaž Dvornik in 
Aleksander Jerič. Žal se nihče 
od naših šahistov ni uspel uvrstiti na državno prvenstvo, ki bo potekalo 17. marca v 
Litiji. Organizatorju območnega turnirja čestitamo, saj so z odliko opravili svoje delo. 

  

Najboljši pikadisti v letu 2018 
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Naše balinarke so osvojile 2. mesto 

Ženska in moška pikado ekipa DI Hrastnik 
se s Športnih iger KOO redno vračata z odličji 

6.9. ŠPORTNE IGRE KOORDINACIJE ZASAVJE-POSAVJE 

DI Trbovlje je 15. septembra 
organiziralo Športne igre KOO Zasavje-
Posavje, ki so se leta 2015 razvile iz 
Zasavskih športnih iger invalidov. Tako 
kot pred desetletjem, ko smo začeli z 
Zasavskimi športnimi igrami invalidov 
na pobudo DI Hrastnik, so športniki 
tudi tokrat tekmovali v več disciplinah: 
ribolov (moški), balinanje (ženske, 
moški), pikado (ženske, moški). Na 
tekmovanju so DI Krško, DI Sevnica, 
DI Radeče, DI Zagorje ob Savi, DI 

Trbovlje, MDI Šmartno-Litija in DI 
Hrastnik. 
V balinanju je ženska ekipa DI Hrastnik 
(Viki Bajda, Štefi Kaluder, Vojka Žagar, 
Jožica Centrih) osvojila drugo mesto v 
svoji konkurenci.  Moška pikado ekipa 
našega društva (Janko Felicijan, Ivan 
Ranzinger, Blaž Dvornik, Stane Korbar) 
so v zelo močni konkurenci osvojili tretje 
mesto. Ženska pikado ekipa našega 
društva (Slavi Bratuša, Majda Korbar, 
Tehvida Spahič, Slavica Dvornik) pa je 
bila boljša od vseh njihovih tekmic. Naša 
pikado dekleta so tako znova dokazala 
svojo mirnost in natančnost. Največ točk pri pikadistih sta tako v ženski kakor tudi v 
moški konkurenci osvojila naša pikadista: Slavica Dvornik 405 točk, Blaž Dvornik 471 
točk. Našim balinarjem (Božo Brajer, Slavko Plaznik, Ljuba Rižnar, Boris Rižnar) in 
ribičem (Karli Medved, Franc Jug, Edvard Pufler, Slobodan Mladenovič) pa je malce 
ponagajala športna sreča in so ostali brez stopničk oziroma medalj. 
Prav vsi smo se pa prijetno družili, kar je tudi osnovni namen takšnih športnih iger. 
 
 

Potek tekmovanja in dosežene rezultate vedno kaže tudi predebatirati 
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Čestitke sekciji ročnih del 
DI Zagorje ob Savi 
za srebni jubilej! 

Jana, gonilna sila naših Sončnic, 
občuduje dela DI Laško 

7. DNEVNI CENTRI, KLUBI 

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

7.1. SONČNICE - SEKCIJA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

Članice Sekcije ročnih del DI Hrastnik, imenovane Sončnice, se srečujejo vsak 
ponedeljek ob 17. uri v društvenih prostorih. Srečanja so namenjena predvsem 
izdelovanju različnih unikatnih izdelkov ročnih del, pripravam na sodelovanje na 
različnih razstavah in ustvarjalnih delavnicah ter seveda izmenjavi novih spoznaj in 
izkušenj. 
 

Ogledi razstav 
Naše Sončnice si z veseljem ogledajo različne razstave izdelkov 
ročnih del, kajti vsaka takšna razstava ponuja možnost za 
pridobitev novih idej, ki jim še kako pridejo prav pri nadaljnjem 
ustvarjanju. 
Namesto rednih ponedeljkovih delavnic so si tako Sončnice 23. 
aprila ogledale razstavo ročnih del članic in članov DI Zagorje 
ob Savi. Sekcija ročnih del DI Zagorje ob Savi je slavila srebrni 
jubilej - 25 let delovanja. Tudi to je bil razlog, da je bila 
tokratna razstava v Zagorju še toliko bolj svečana. 
Ravno v času poletnih počitnic, natančneje 15. julija, so se 
Sončnice odzvale tudi na povabilo DI Laško, ki je postavilo na 
ogled razstavo ročnih del. Znova so opazovale, kako lepi 
izdelki lahko nastanejo izpod spretnih rok invalidk in 
invalidov. Gostitelje razstave pa so Sončnice povabile tudi 
na tradicionalno razstavo ročnih del DI Hrastnik, ki se 
obeta v začetku marca leta 2019. 
Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik redno obiskujejo 
tudi razstave ročnih del hrastniških upokojenk. Tako so 
se sredi jeseni odzvale na povabilo in se 17. septembra 
udeležile otvoritve razstave ročnih del Marjetic - sekcije 
ročnih del Društva upokojencev Hrastnik. Razstava, ki so 
jo s svojim nastopom popestrili cicibani iz Vrtca Hrastnik 
in pevci moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik, je a 
bili prava paša za oči. Naše Sončnice so znova 
občudovale čudovite izdelke in pridobivale nove ideje za 
nadaljnje delo. 
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Občudovanja vredni izdelki izpod spretnih in pridnih rok invalidk in invalidov 

Mladi izdelovalci nakita. Hvala, Jana. 

 
 

Ustvarjalne delavnice 
Članice Sekcije ročnih del DI Hrastnik že vrsto let prenašajo svoje bogato znanje in 
spretnosti na hrastniške mlajše rodove. Še posebej aktivno sodelujejo z Osnovno šolo 
narodnega heroja Rajka Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik. 
Že deveto leto zapored je DI Hrastnik 
sodelovalo s Knjižnico Antona Sovreta 
Hrastnik na Poletnem festivalu 
Hrastniške knjižnice. Jana Perpar je 
kot predstavnica sekcije ročnih del DI 
Hrastnik tokrat 14. junija izvedla 
delavnico izdelovanja nakita. Pri 
izdelovanju enostavnih zapestnic iz 
različnih materialov so sodelovala tako 
dekleta kot tudi fantje. Bilo je prijetno 
in zabavno. 
Članice sekcije ročnih del DI Hrastnik 
so tudi letos izvedle delavnico 
izdelovanja novoletnih voščilnic v 
Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik. 
Udeležba na delavnici 29. februarja je 
bila enkratna, bilo je veliko otrok in 
tudi odraslih. Prav vsi so uživali in se veselili svojih izdelkov. 
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Predsednik društva in Sončnice vsako leto skrbno 
načrtujejo izvedbo razstave ročnih del 

Člani moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik so še 
dodatno popestrili otvoritev razstave 

7.2. 3-DNEVNA RAZSTAVA ROČNIH DEL DI HRASTNIK 

Vsako leto se veselimo razstave 
ročnih del Društva invalidov 
Hrastnik, na kateri svoje izdelke, ki 
so jih ustvarili v zadnjem letu, 
predstavijo Sončnice - članice 
sekcije ročnih del našega Društva 
invalidov Hrastnik, ostali člani 
našega društva in tudi oskrbovanci 
Doma starejših Hrastnik. Minilo je 
že več kot leto dni, kar nas je 
zapustila naša draga članica Štefka 

Matjašič, vendar je za njo ostala 
bogata zapuščina izdelkov, nekaj 
smo jih v sodelovanju z njenimi 
svojci premierno postavili na 
ogled. Štefka ostaja v mislih vedno 
z nami. 
V ponedeljek, 26. februarja je 
predsednik društva Rajko Žagar 
pozdravil vse prisotne, nato pa je 
prepustil besedo hrastniškemu 
županu Miranu Jeriču, ki je 
pohvalil pestrost in raznolikost 
izdelkov ter spodbudil Društvo 
invalidov Hrastnik in razstavljavce 
k nadaljnjemu sodelovanju z 
Občino Hrastnik. 

Ne samo otroci, tudi njihovi starši se želijo naučiti izdelovanja novoletnih voščilnic 
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Otvoritev razstave je vodila 
Mihaela Deželak 

Darilo župana v zahvalo za prizadevnost in ustvarjalnost 
izdelovalcem ročnih umetnin 

Razstavljeni izdelki ročnih del. Ko zmanjka besed… 

Ob koncu nagovora se je župan tudi tokrat zahvalil razstavljavcem s priložnostnim 
darilom. Direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar se je vodstvu Društva 
invalidov Hrastnik še posebej zahvalil, ker na razstavi znova sodelujejo tudi 
oskrbovanci Doma starejših. Vsak po svojih močeh se resnično potrudi in s skupnimi 
močmi postavimo na ogled čudovite izdelke ročnih del. 
Otvoritev razstave so popestrili še člani Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik 
ter sladke dobrote Mici Rakovič in naših članic Sončnic. Razstava je bila na ogled še v 
torek in sredo, 27. in 28. februarja. 
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8. KULTURNA DEJAVNOST 

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

8.1. KULTURNI DAN 

Zbrali smo se v Knjižnici Antona Sovreta, kjer so nam ponudili možnost gostovanja z 
našo prireditvijo, kar se je izkazalo za odlično izbiro. V četrtek, 15. februarja smo v 
goste povabili našega dolgoletnega člana iz Radeč, sicer rojenega Dolana, Jožeta 
Barachinija.  
Za uvod nam je Mihaela Deželak 
predstavila nekaj izsekov iz 
življenja našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna, vmes 
pa smo slišali tudi nekaj 
popularnih pesmi v izvedbi Nike 
Špajzer, naše mlade hrastniške 
ustvarjalke, ki nam s svojimi 
pesmimi vedno polepša 
prireditve. 
Potem je s svojim nagovorom 
stopila na sceno Manja Golec, 
prav tako naša dolgoletna članica, 
ki je z Jožetom povezana že iz 
otroštva. Za mejnik v svojem 
življenju Jože Barachini šteje 
obdobje, ko ga je zadela 
možganska kap. Za mnoge ob njem 
strašna izkušnja, zanj pa je to 
pomenilo, da je na polno začel 
ustvarjati. V zadnjih dvajsetih letih 
je tako ustvaril prek 1600 slik, ki 
visijo po stenah po vseh 
kontinentih. Njegov motiv so 
pokrajine, živali, portreti, najljubša 
njegova tema pa je voda. O vsaki 
sliki zna Jože povedati zanimivo 
zgodbo in ob njegovih prigodah 
smo se večkrat tudi iz srca 
nasmejali. 

Društveno prireditev ob kulturnem prazniku smo izvedli v 
Knjižnici Antona Sovreta 

Mihaela Deželak nam je predstavila našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna 
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Ponosni smo na rojaka, ki je tako izvrsten v svojem početju, zato smo ga ob koncu 
predstavitve nagradili z bučnim aplavzom. Osebje knjižnice Hrastnik nas je še, ker je 
bil pač pustni čas, pogostilo tudi s krofi. 

 

8.2. OGLED GLEDALIŠKIH PREDSTAV 

Ogled gledališke predstave KUD Gruntovec, 5. maj 2018 
Tradicija srečevanja hrastniških invalidov s kulturniki iz Hrvaškega Zagorja se 
nadaljuje. Prvič smo se srečali leta 2014, ko je KUD Lepoglavski Pušlek uprizoril v 
Delavskem domu Hrastnik veseloigro Stari Grijeh. Naslednje leto je sledila ekskurzija 
našega društva v Hrvaško Zagorje in tako se je z nesebično pomočjo pri izvedbi 
različnih srečanj s strani našega brežiškega prijatelja Janka Zorčiča razvilo zdaj že 
tradicionalno druženje članic in članov DI Hrastnik s kulturniki iz Hrvaškega Zagorja. 
Leta 2017 smo si Hrastničani v sklopu ekskurzije po Hrvaškem Zagorju v majhnem 
mestu Sigetec ogledali tudi predstavo o Gruntovčanih, zelo popularne serije o 
Dudeku in Regici. Odziv udeležencev ekskurzije je bil zelo pozitiven, zato so se na 
vodstvu DI Hrastnik odločili, da povabijo skupino KUD Gruntovec iz Sigetca tudi v 
Hrastnik. In 5. maja leta 2018 je beseda meso postala, seveda znova z 
neprecenljivim prispevkom Janka Zorčiča. 
Člani skupine KUD Gruntovec pod vodstvom Milice Lukacinec so si po dobrodošlici ob 
prihodu v Hrastnik ogledali avtomatsko proizvodnjo v novi Steklarni Hrastnik. Vsi so 
bili navdušeni nad predstavitvijo poteka proizvodnje, ki jo je izvedel Soniboj Knežak, 
in tudi nad raznolikostjo vrhunskih steklenih izdelkov. Po postavitvi scene v 
Delavskem domu Hrastnik se je predstava začela ob 17. uri. Dvorana se je napolnila 
do zadnjega kotička, zbralo se je namreč 250 gledalcev, ki so si želeli ogledati 
veseloigro Ambulanta vu Gruntovcu. Vzdušje in veselje v dvorani je bilo popolno, saj 
smeha in veselja kar ni bilo konec. 
Zahvaljujmo se vsem povabljenim za pozitiven odziv, kajti poleg številnih članic in 
članov DI Hrastnik si je predstavo ogledalo tudi 52 ljubiteljev kulture in smeha iz DI 
Sevnica in 32 iz pobratenega DI Rimske Toplice. 
 
 
 

Osrednji gost Jože Barachini Manja Golec je spretno vodila pogovor 
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Ambulanta Gruntovec je prišla v Hrastnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ogled gledališke predstave na Studencu, 7. julij 2018 
Leto je naokrog in ljubitelji kulture smo znova napolnili avtobus do zadnjega kotička, 
saj smo se odpravili na ogled nove čudovite predstave v Poletno gledališče 
Studenec.  Lepo je biti muzikant je igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika ob 65-letnici 
njunega ustvarjanja, ki nas je vse prevzela in od prvega do zadnjega smo uživali v 
predstavi. Čestitke vsem sodelujočim! Z lepimi vtisi smo se podali proti domu in še 
vedno so nam v ušesih odzvanjale čudovite Avsenikove pesmi. 
 

To je bilo smeha ☺ 

Janko Zorčič (levo) nam redno pomaga pri 
ohranjanju stika s Hrvašim Zagorjem 
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Lepo je biti muzikant!  
 

Ogled gledališke predstave v Sevnici, 17. november 2018 
Na povabilo DI Sevnica se je 44 članic in članov našega društva odpravilo na ogled 
gledališke predstave Gruntovčani v volilni kampanji, ki so jo v sklopu prireditev ob 
sevniškem občinskem prazniku predstavili člani KUD Gruntovec iz hrvaškega Sigetca. 
Da, to je tisto kulturno umetniško društvo, ki je maja gostovalo pri nas v Hrastniku, a 
takrat z drugo predstavo. 
Tematika predstave – izvolitev novega 
župana oz. načelnika kraja Gruntovec, 
je bila povsem aktualna, saj smo se v 
Sloveniji ravno pripravljali na lokalne 
volitve. V predstavi „Gruntovčani v 
volilni kampanji” so za najvišjo funkcijo 
v kraju kandidirali štirje kandidati iz 
različnih strank. Prvi kandidat je 
zastopal stranko LSLS – Lepa Starost, 
Lepša Smrt; drugi kandidat je bil 
Cinober, član stranke ŽVG – Život u 
Gruntovcu; tretji Draš-Dudek iz stranke 
DZS – Draš Za Sebe, in četrta 
kandidatka je bila Regica, edina 
ženska zastopnica iz stranke UNP – Uz 
mene, Na mene in Pod mene. Izid 
volitev v Gruntovcu je bil pričakovan: 
za načelnika je bil izvoljen Draš-
Dudek. Po volitvah so bili vsi volivci 
povabljeni na zabavo, na kateri so se 
nastopajoči igralci, vsi amaterji, nihče 
med njimi ni poklicni, izkazali še z 
izvirnim petjem in igranjem narodnih 
pesmi Hrvaškega Zagorja. 
Prisotni v dvorani smo bili deležni uro 
in pol zabave in smeha. Že med predstavo, posebno pa še po njej, smo nastopajoče 
nagradili z bučnim aplavzom. Hvala DI Sevnica za povabilo na predstavo. 

Tudi v Sevnici smo si ogledali gledališko predstavo 
KUD Gruntovec 

Gruntovčani v akciji 
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Abonma 
DI Hrastnik je pred tremi leti nadgradilo svoj program aktivnosti na kulturnem 
področju z nakupom dveh vstopnic za ogled gledaliških predstav v sklopu letnega 
abonmaja Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik. Novost je bila dobro sprejeta in z 
nakupom abonmajskih vstopnic nadaljujemo že  četrto leto zapored Zainteresirani 
člani DI Hrastnik si lahko brezplačno izposodijo vstopnici na sedežu društva v času 
uradnih ur. Glede na to, da smo tudi v sezoni 2018/19 omejeni z dvema vstopnicama 
za posamezno predstavo, so seveda potrebne predhodne prijave. V primeru večjega 
zanimanja se pri izposoji vstopnic upoštevajo naslednji kriteriji: 
- prednost imajo redni člani DI Hrastnik z odločbo ZPIZ ali ZZZS,  
- vrstni red prijav, 
- število koriščenj abonmajske karte. 
 

8.3. TRŽNICA HRASTNIŠKIH DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN MALIH 
PODJETIJ 

V soboto, 16. junija, se je DI Hrastnik predstavilo na 
Tržnici hrastniških društev, organizacij in malih 
podjetij. Tržnica je potekala v sklopu Poletnega 
festivala hrastniške knjižnice, ki ga že tradicionalno 
organizira Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik v 
sklopu prireditev občinskega praznika. Na prireditvi, 
ki je potekala prvič na Logu pred osnovno šolo 
Hrastnik, se je predstavilo preko 30 društev, 
organizacij in malih podjetij. 
Tako kot vsa pretekla leta smo tudi tokrat 
obiskovalcem naše stojnice skušali kar najbolje 
predstaviti aktivnosti in pomen DI Hrastnik. Na našo 
stojnico smo postavili raznolik razstavni material: 
izdelke ročnih del, letne biltene in koledarčke, 

voščilnice in še in še. Mimoidoči so se ustavili na 
krajšem klepetu, nekateri pa tudi povprašali o 

Vabljeni na gledališki abonma KRC Hrastnik! 

Tokrat sta se na naši stojnici 
izkazali Vida in Sanja 
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samem društvu. Najbolj pomembno pa je, da smo preživeli popoldan v dobri družbi, 
videli veliko novih stvari in zadovoljni zaključili dan. Naslednje leto se znova vrnemo 
in nadaljujemo s predstavitvijo našega društva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. FESTIVAL ZASAVSKE KULINARIKE FUNŠTERC 

Festival Funšterc se odvija od leta 2011, DI Hrastnik pa je na njem prisotno prav 
vsako leto, vse od začetka. Naše društvo je tako v soboto, 8. septembra, že osmič 
zapored sodelovalo na festivalu Funšterc. Konkurenca je vedno močnejša, letos se je 
prijavilo kar 14 ekip, pripravljene jedi pa je ocenjevala strokovna komisija v sestavi 
Branko Podmenik, Janez Bogataj in Jaka Mankoč. 
Naša izbrana ekipa, ki so jo sestavljale Slavi Grmšek, Mira Klenovšek in Sanja 
Klenovšek, je izbrala klasično pripravo funšetrca. Ob naši stojnici se je ustavilo zelo 
veliko obiskovalcev, ki so okušali in ocenjevali našo pripravljeno jed. Še najbolj pa 
nas osreči, ko nas obiščejo naši člani in kakšno besedo spregovorimo tudi z njimi. 
Ob glasbi in druženju smo preživeli čudovit dan. Organizacija festivala je vsako leto 
boljša in z veseljem se naslednje leto ponovno vrnemo. Do takrat pa še dodatno 
izpilimo naš recept, da še bolj navdušimo komisijo in obiskovalce. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Na tokratnem festivalu Funšterc so DI Hrastnik 
predstavljale (z leve) Slavi Grmšek, Mira Klenovšek 

in Sanja Klenovšek 

Eden izmed naših funšercev 

Športni park na Logu je znova zaživel 
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Naše Sončnice so se nova predstavile na 
Miklavževem bazarju 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.5. MIKLAVŽEV BAZAR V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK 

Sončnice so 4. decembra znova sodelovale s 
svojimi izdelki na tradicionalnem 
Miklavževem bazarju v Domu starejših 
Hrastnik. Tokrat je bil organiziran že četrto 
leto zapored. 
Lepo je bilo spoznati stanovalce doma, ki so 
uživali v občudovanju razstavljenih izdelkov. 
Bazarja so se udeležili tudi njihovi svojci in 
prav vsi so bili presenečeni nad pestrostjo 
bazarja. Škoda je le, da ni bilo več zunanjih 
obiskovalcev, saj bi marsikdo med 
razstavljenimi izdelki lahko našel kakšno 
darilo, ki bi ga poklonil v prihajajočih 
praznikih. Zahvaljujemo se osebju Doma, 
predvsem Andreji Kurbus in ostalim za 
povabilo in pogostitev. 

 
 
 
  

Festival zasavske kulinarike v Hrastniku privabi vsako leto več obiskovalcev 

Pestre stojnice izdelkov na Miklavževem bazarju 
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PROGRAM SREČANJ IN EKSKURZIJ V LETU 2019 
 
Februar  kulturni dan 
 

Marec 04.03. – 06.03. razstava ročnih del 
  09.03. praznovanje dneva žena 
  16.03. zbor članov 
 

April 04.04. organizirano kopanje 
  22.04. – 23.04. kopanje težkih invalidov 
   planinski pohod 
 

Maj 02.05. organizirano kopanje 
   planinski pohod 
 

Junij 06.06. organizirano kopanje 
   tržnica društev 
   ekskurzija 
   planinski pohod 
 

Julij 04.07. organizirano kopanje 
   obisk letnega gledališča 
   planinski pohod  
 

Avgust 08.08. organizirano kopanje 
   srečanje invalidov Slovenije na Kopah 
   piknik težjih invalidov 
 

September 05.09. organizirano kopanje 
   festival zasavske kulinarike Funšterc 
   7-dnevno letovanje 
   društveni piknik 
   planinski pohod 
 

Oktober 03.10. organizirano kopanje 
   planinski pohod 
 

November 09.11. srečanje ob martinovanju 
 

December 07.12. srečanje ob dnevu invalidov 
 
 
 

REKREACIJA V LETU 2019 
 
Ponedeljek Balinanje, pikado, ročna dela 
Torek Kopanje „hrbteničarjev” v bazenu KRC Hrastnik 
Sreda Telovadba v telovadnici OŠNHR Hrastnik, šah 
Četrtek Pikado 
Petek Balinanje 
 

 



 

 
 

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