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UVODNE MISLI PREDSEDNIKA 

DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

 
Že pred drugo svetovno vojno, še zlasti v prvih 
desetletjih po njej, je Zasavje postalo sinonim za 
močno industrijsko središče v celotni nekdanji 

Jugoslaviji, še bolj pa v njeni republiki Sloveniji. Predvsem zaradi 
rudarjenja in tudi druge težke industrije je dobilo Zasavje kaj hitro 
oznako „Črni revirji”. Seveda pa je razvoj težke industrije zahteval tudi 
svoj davek. Z večjim onesnaževanjem okolja je nenehno raslo tudi 
število delovnih invalidov. Zasavski delovni invalidi so se tako najprej 
združevali v Okrajnem društvu telesnih invalidov Zasavje, 
ustanovljenem v Trbovljah. Število delovnih invalidov se je kaj hitro 
povečevalo in v začetku 70. let prejšnjega stoletja se je vedno bolj 
kazala potreba po ustanavljanju samostojnih odborov invalidov v 
Revirjih. Prav nenehno povečevanje števila delovnih invalidov v 
hrastniških podjetjih Steklarna Hrastnik in Tovarna Kemičnih izdelkov 
Hrastnik je narekovalo tesnejšo povezanost Hrastničank in 
Hrastničanov različnih oblik in stopenj invalidnosti za uresničevanje 
njihovih skupnih interesov. Leta 1972 so se aktivne invalidke in invalidi 
v Hrastniku odločili, da ustanovijo svoje samostojno društvo invalidov. 
Predsednik prvega samostojnega združenja invalidov v Hrastniku je 
postal Anton Mlakar, podpredsednik Karel Velikonja, tajnik Andrej 
Pirmon in blagajnik Anton Bratuša. Društvo invalidov Hrastnik (v 
nadaljevanju: DI Hrastnik) je svojo dejavnost uradno registriralo 15. 
septembra 1973 pri tedanji Skupščini občine Hrastnik, locirano je bilo v 
prostoru stolpnice na naslovu Log 3 v Hrastniku, včlanjenih pa je imelo 
53 invalidk in invalidov. 
Takšni so bili začetki Društva invalidov Hrastnik in od takrat je minilo že 
40 let… V teh letih se je marsikaj spremenilo, še vedno pa je naše 
osnovno vodilo pomagati invalidu v stiski. Danes naše društvo šteje 
646 invalidk in invalidov ter 148 podpornih članic in članov. Skupaj nas 
je tako 794, od leta 1999 pa se dobivamo na naslovu Cesta 1. maja 52. 
Ti prostori zadoščajo za  tako rekoč že vsakodnevno delo vodstva, 
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sestanke organov društva, individualne stike s članicami in člani ter 
tudi za srečanja manjših skupin. Vedno bolj raznolike aktivnosti DI 
Hrastnik posledično zahtevajo tudi vedno bolj prilagojene prostore in 
tehnično opremo, ki jih društvo ne premore, zato DI Hrastnik pri 
izvedbi številnih svojih aktivnosti sodeluje tudi z drugimi društvi, 
zavodi in podjetji v občini Hrastnik. Ves čas pa pri izvedbi socialnih 
programov DI Hrastnik uspešno sodeluje tudi z Zvezo delovnih 
invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS), ki je z 69 društvi invalidov po 
vsej Sloveniji največja reprezentativna invalidska organizacija v 
Sloveniji, in Občino Hrastnik, ki nam ves čas našega obstoja in razvoja 
stoji ob strani. Skupaj nam uspeva, da je življenje invalidov v hrastniški 
dolini vedno bolj kakovostno, kar potrjuje tudi listina „Občina po meri 
invalidov”, ki jo je Hrastnik prejel od Zveze delovnih invalidov Slovenije 
(v nadaljevanju: ZDIS) med prvimi  občinami v Sloveniji, in sicer že leta 
2006. Prejeta listina ZDIS je vsekakor v velik ponos Občini Hrastnik in 
DI Hrastnik, hkrati pa tudi obveza in spodbuda za nadaljnje kakovostno 
delo. 
Ob 40-letnici DI Hrastnik smo upravičeno ponosni na delo vseh 
dosedanjih aktivnih članic in članov v organih društva, na uspehe naših 
športnic in športnikov, ustvarjalnost članic sekcije ročnih del in 
požrtvovalnost naših poverjenic in poverjenikov. Prav poverjenice in 
poverjeniki predstavljajo neposredno vez med društvom in našimi 
težje invalidnimi člani. Že res, da imamo na voljo tudi druge vrste 
obveščanja članstva in širše javnosti ter sodobno spletno stran društva 
in sodobne komunikacije, toda iskren pogled, nasmeh, prijazna beseda 
in dotik imajo še vedno neprecenljivo vlogo v našem društvu.  
DI Hrastnik je celota vseh njegovih članic in članov. Vsi skupaj povezani 
smo najmočnejši člen te verige, ki vztraja 40 let in še vedno drži. 
Pomembno je, da se družimo med seboj, spoznavamo, poslušamo in 
učimo drug drugega. Tako bomo kot prava ekipa opravili veliko 
koristnega za dobro vseh nas, invalidov in širše skupnosti. 
 
 Predsednik DI Hrastnik 
 Rajko Žagar 
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INTERVJU: DRAGO NOVAK – PREDSEDNIK ZVEZE 

DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE  
 

DI Hrastnik praznuje 40-letnico delovanja. Ste 
predsednik zveze, ki združuje 69 društev invalidov 
iz vse Slovenije. Kako vi danes vidite DI Hrastnik? 
 
Ob vašem visokem jubileju vam kot predsednik ZDIS 
najprej iskreno čestitam za uspešno 40-letno 
delovanje pri zagotavljanju pomoči invalidom v 

okviru vaše invalidske organizacije. Pred 40 leti se je ustanovilo 
društvo invalidov Hrastnik. Tako se je začelo. Z leti se je članstvo 
krepilo, društvo se je programsko bogatilo in s posebnimi socialnimi 
programi vedno bolj približevalo uporabnikom. Društvo invalidov 
Hrastnik je član največje reprezentativne invalidske organizacije – 
Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki združuje več kot 60.000 članov v 
69 društvih invalidov. Vedno se začne pri članih, ki v društvih 
pričakujejo ustrezno raven socialnih storitev, ki jih je invalidska 
organizacija sposobna ponuditi.  
Mislim, da 40  let delovanja na področju invalidskega varstva pomeni 
izreden uspeh, s tem pa tudi odgovornost za integracijo vseh 
dosedanjih izkušenj za še bolj kvalitetno delo.  
 
 
Menite, da se politika in odnos do invalidnosti v Sloveniji razvijata v 
pravo smer? 

 
Najprej je seveda potrebno opredeliti, kaj za nas pomeni prava smer, 
saj brez tega vedenja nimamo nobenega zagotovila, da bomo cilj 
dosegli. Zato bi rad najprej poudaril, da smo invalidi prvi, ki moramo 
vedeti, v katero smer moramo razvijati naše potenciale, poznati pa 
moramo tudi svoje številne sposobnosti. Slovenske invalidske 
organizacije vsaka na svoj način in na svojem področju zelo veliko 
prispevajo k pozitivnemu odnosu do invalidov v Sloveniji, vendar to ni 
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dovolj, zato so se slovenske invalidske organizacije (reprezentativne in 
tiste, ki delujejo na državni ravni) leta 2005 povezale v Nacionalni svet 
invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju: NSIOS), ki usklajuje in 
zastopa interese vseh invalidov v naši državi, pri tem pa upošteva 
specifike posamezne invalidske organizacije. Z ustanovitvijo NSIOS je 
država dobila pomembnega sogovornika na področju invalidskega 
varstva, ki skrbi za to, da se politika in odnos do invalidov razvijata v 
pravo smer. Vloga in ustrezna podpora države pri tem sta seveda zelo 
veliki, zato menim, da je ratifikacija Konvencije o pravicah invalidov – 
naša država jo je ratificirala aprila 2008 – velik korak v pravo smer za 
zagotavljanje enakih možnosti in višanja kvalitete življenja invalidov. 
Konvencija je osnovni dokument, ki podaja temeljne usmeritve in 
bistvene elemente za razvoj nacionalnih politik na področju 
invalidskega varstva in je pravzaprav „prva zakonodaja”, ki jo morajo 
države pogodbenice upoštevati pri načrtovanju sistemskih predpisov, 
ki neposredno ali posredno vplivajo na kvaliteto življenja invalidov. Od 
tega je namreč v veliki meri odvisna prihodnost invalidov. Konvencija 
določa človekove pravice invalidov, zato ne more biti razvoja izven 
področja človekovih pravic. To vprašanje je v času ekonomske in 
gospodarske krize zelo aktualno, saj se praktično na vsakem koraku 
srečujemo s krčenjem pravic invalidov in tudi drugih. V okviru 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje 
Direktorat za invalide in na splošno sicer lahko rečem, da naša država 
vodi „prijazno” politiko do invalidov, pogrešam pa bolj celosten in 
kompetenten pristop k temu področju.  
 
 
Kako naj bi se DI Hrastnik razvijalo v prihodnje? Kako vidite DI 
Hrastnik v prihodnjih letih, čez desetletje, dve desetletji? Imate 
morda kakšen nasvet za nas? 

 
Vsa naša društva naj stremijo k nenehnemu strokovnemu 
izpopolnjevanju, saj sta od tega odvisna razvoj in kvaliteta dela ter 
strokovnost izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za 
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uporabnike, kar je naš prvi cilj. Rad pa bi poudaril, da ZDIS vsako leto 
organizira strokovne delavnice in seminarje, ki so namenjeni krepitvi 
invalidskih organizacij s področja projektnega menedžmenta, 
upravljanja s človeškimi viri, javnega nastopanja, organizacije časa, 
sodelovanja na javnih razpisih idr. Menim, da so tovrstna strokovna 
usposabljanja zelo pomembna in jih toplo priporočam, prav tako je 
stalno strokovno izpopolnjevanje temelj za uspešno delovanje vsake 
organizacije, ki resno jemlje svoje delo. Predvsem pa je pomembno, da 
se znotraj organizacije pripravijo večletni delovni načrti, ki bodo 
temeljili na prepoznanih potrebah in bo doseganje rezultatov mogoče 
tudi preverjati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotip Zveze delovnih invalidov Slovenije 
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INTERVJU: MIRAN JERIČ – ŽUPAN OBČINE 

HRASTNIK 
 

Že kar nekaj časa opravljate funkcijo župana in 
lahko rečemo, da tudi sodelujete z DI Hrastnik, 
ki letos obeležuje 40-letnico delovanja. Kako vi 
danes vidite DI Hrastnik in njegovo vlogo v 
hrastniški dolini? 
 

 
Vaše društvo vidim kot pomembno humanitarno organizacijo, ki za 
svoje člane, in teh ni malo, opravlja pomembne naloge, ki jim lajšajo 
življenjske tegobe. Vaše poslanstvo je izboljševanje življenja invalidov 
in skrb za njihovo zdravje, stalno izobraževanje vaših članov in 
medsebojna pomoč. Zelo pomembne so seveda tudi socialne povezave 
in mreža stalnih kontaktov, ki jo zagotavljate. Ta omogoča sodelovanje 
med vašimi člani in okoljem, v katerem živijo. Omogoča pa tudi lažje 
premagovanje težav, s katerimi se srečujete. To je še posebej 
dragoceno v današnjih kriznih časih. 
Želim si, da bi tudi v javnost prišlo več vsebin o dejavnosti vašega 
društva, saj bi bil lahko marsikateri invalid vzor za to, kako 
premagovati svoje vsakodnevne težave in težave drugih. Ponosen sem, 
da imamo tudi 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 spoštovana in visoko cenjena. 
Prav je, da okolico, tudi Občino Hrastnik in mene kot župana 
opozarjate na težave pri zagotavljanju pogojev in usposabljanju 
invalidov za samostojno življenje. Moramo in želimo vam prisluhniti in 
pomagati. 
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V preteklih letih je DI Hrastnik tudi z vašo pomočjo premagalo 
marsikatero težavo in doseglo številne uspehe. Menite, da se DI 
Hrastnik razvija v pravo smer? 

 
Tudi v preteklem letu smo na tem področju veliko postorili. Zgradili 
smo klančine za nemoten dostop invalidov na Brnici, namestili ograje 
za pomoč pri premagovanju stopnic gibalno oviranim osebam v 
Hrastniku in obnovili vse talne označbe parkirnih mest. Vendar pa 
odpravljanje arhitekturnih ovir predstavlja le eno od aktivnosti. 
Poudarek je tudi na obveščanju in osveščanju občanov, vključevanju 
invalidov v procesu odločanja in razvijanju podpornega okolja za čim 
bolj neodvisno življenje invalidov. 
Razvoj gre vsekakor v pravo smer, saj je v ospredju vseh vaših 
aktivnosti zagotavljanje pogojev za neodvisno življenje in pravice do 
vsakdanjega življenja pod enakimi pogoji, kot ga živijo ljudje brez 
oviranosti. Naša obveza pa je, da vse to pomagamo uresničiti. 
 
 
Kako naj bi se DI Hrastnik razvijalo v prihodnje?  

 
Mislim, da ste na pravi poti, da se boste v prihodnjih letih še bolj 
približali cilju enakopravnosti in pravičnosti za vse. Da to ne bo samo 
mrtva črka na papirju, ampak da se bodo osnovne pravice tudi za 
invalide vestno uresničevale v vsakdanjem življenju. 
V tem času je bilo že marsikaj postorjenega, ne pa še vse. 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 občinski ravni in še naprej razvijali 
tudi podporno okolje, ki bo zagotavljalo čim bolj neodvisno življenje 
invalidov, potem mislim, da vsi nadaljnji uspehi lahko pomenijo le še 
boljši razvoj vašega društva. 
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Kako vidite DI Hrastnik v prihodnjih letih, čez desetletje, dve 
desetletji? 

 
Dobro vodstvo in prizadevni aktivni člani so zagotovilo, da bo vaše 
društvo obstalo na zavidljivi ravni še dolga leta. Vsi skupaj se 
nadejamo, da bodo gospodarske razmere kmalu manj zaostrene, saj so 
prav invalidi tisti, ki najbolj občutijo težke situacije. Na žalost so 
velikokrat med zadnjimi, ki jim uspe najti zaposlitev in med prvimi, ki 
lahko izgubijo delo. Morda je malce utopično, a vendarle upam, da bo 
takrat dosežena že takšna stopnja razvoja države in družbe nasploh, da 
bo tako imenovana invalidska problematika sistemsko toliko dobro 
urejena, da boste člani invalidskega društva lahko zgolj uživali v 
medsebojnih druženjih in prijetnih aktivnostih. 
 
 
Imate morda kakšen nasvet za nas? 
 
Ohranite vaš optimizem in pozitiven odnos do življenja. V teh težkih 
časih je še toliko bolj pomembno, da smo razumevajoči 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. 
 
Naj izkoristim to priložnost, da vsem članicam in članom Društva 
invalidov Hrastnik čestitam ob visokem jubileju in se jim hkrati 
zahvalim za vse nesebično in humano delo ter solidarnost. Prav tako se 
vam zahvaljujem za konstruktivno in uspešno sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in drugimi akterji v občini. 
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INTERVJU: MARJAN DOLANC – PREDSEDNIK 

SVETA ZA INVALIDE PRI OBČINI HRASTNIK 
 

Leta 2006 je Hrastnik med prvimi občinami v državi 
prejel listino „Občina po meri invalidov”. Kako vi 
vidite to priznanje?  
 
Občina Hrastnik je postala peta občina v Sloveniji, ki 
je 5. decembra 2006 prejela listino „Občina po meri 
invalidov” podeljeno od ZDIS.  Pogoj za pridobitev 

listine je bil, da župan Miran Jerič in občinski svet sprejmeta odločitev 
o pripravi analize o položaju invalidov v občini in sprejmeta 
odgovornost za izvedbo projekta. Na osnovi te analize se je na 
občinskem svetu sprejel konkreten akcijski načrt za 4-letno obdobje z 
jasno opredeljenimi cilji, roki in odgovornimi nosilci nalog. Pričelo se je 
seznanjati javnost v zvezi s pravicami, potrebami in možnostmi 
invalidov za doseganje večje kvalitete skupnega življenja v  občini. Za 
vodenje vseh aktivnosti je občinski svet ustanovil prvi Svet za invalide 
pri Občini Hrastnik. Sestavljajo ga: dva člana društva invalidov,  
občinskega sveta, občinske uprave in en član Sožitja, Društva vojnih 
invalidov, Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Centra za 
socialno delo in Zdravstvenega doma Hrastnik. 
Svet za invalide sestavlja in spremlja izvajanje akcijskega načrta, ki se 
obravnava v delovnih telesih občinskega sveta ter daje pobude drugim 
dejavnikom za realizacijo njihovih nalog. Pri tem pa upošteva ocene 
invalidskih organizacij in mnenje neposrednih uporabnikov. Cilj tega je 
zagotoviti invalidom, da kot člani družbe uveljavljajo enake pravice in 
izpolnjujejo enake obveznosti kot drugi občani. Pridobitev listine 
pomeni tudi uresničevanje novih obveznosti v dobro vseh v občini, od 
mladih do starejših. 
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Gospod Dolanc, od leta 2008 ste tudi častni član DI Hrastnik. 
Kako vi kot častni član DI Hrastnik danes vidite DI Hrastnik in 
njegovo vlogo v hrastniški dolini? 
 
V različnih obdobjih delovanja društva je bila njegova dejavnost močno 
povezana tudi z ljudmi, ki so društvo vodili. V obdobju od leta 2006 se 
je razvoj društva in njegova prepoznavnost gradila in se povečala tudi s 
povečanjem števila članov. Načrtovane aktivnosti so bile usmerjene na 
širšo populacijo invalidov in njihovih družin, da bi se zagotovila aktivna 
udeležba invalidov v družbenem življenju občine. Pri vseh teh 
aktivnostih je bilo zaznati pomembno vlogo vodstva društva, ki je z 
odločnostjo svoje programe vedno v celoti uresničilo. Znali so poslušati 
svoje članstvo in ga ob programu aktivirati in združevati. Njihov pogum 
se je kazal s tem, da so večkrat vstali in povedali svoje mnenje in tudi 
znali poslušati druge. To je dokaz uspešnega sodelovanja, ki daje 
rezultate. 
 
 
Skupaj smo dosegli pomembne uspehe. Menite, da se DI Hrastnik 
razvija v pravo smer? 
 
Udeležba članov na vseh prireditvah, izletih, delavnicah, občnem zboru 
in vsebina letnega biltena so dokaz, da društvo uspešno deluje in se 
razvija ter uresničuje poslanstvo, za katerega je bilo pred 40 leti 
ustanovljeno.  Pomembno je tudi, da se je zgradil povezujoč in trden 
stik s članstvom, zlasti takrat, ko posameznik potrebuje pomoč, pa 
tudi, ko je želja po zabavi in druženju. 
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Kako naj bi se DI Hrastnik razvijalo v prihodnje? Kako vidite DI 
Hrastnik v prihodnjih letih, čez desetletje, dve desetletji? Imate 
morda kakšen nasvet za nas? 
 
Programi, ki se izvajajo in so ocenjeni kot uspešni, naj bodo temelj za 
pripravo dolgoročnih načrtov društva. Poudarek naj bo dan na 
informiranju javnosti o potrebah invalidov, sodelovanju z drugimi 
nevladnimi organizacijami, vključevanju mladih v aktivnosti z oblikami 
prostovoljstva. Pomembna usmeritev društva pa naj bodo tudi  
programi ZDIS. Tesna pa mora ostati vez med  društvom, županom in 
občinsko upravo zaradi aktualnosti reševanja problemov invalidnih 
občanov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrastnik je „Občina po meri invalidov” od leta 2006 
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DI HRASTNIK SE PREDSTAVI 
 

LOKACIJA IN KONTAKT 
 
Naslov: Društvo invalidov Hrastnik, Cesta 1. maja 52, 1430 Hrastnik 
Telefon: (03) 56 43 306 
Teklefaks: (03) 56 43 307 
E-pošta: info@invalidi-hrastnik.si 
Spletna stran: www.invalidi-hrastnik .si 
Uradne ure: sreda od 9. do 17. ure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAPOR 

mailto:info@invalidi-hrastnik.si
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LOGOTIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRENUTNO VODSTVO 
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VODILNI ČLANI IN TREND ČLANSTVA DI 

HRASTNIK V OBDOBJU 1973-2013 
 
 
Na ustanovnem zboru članov 15.9.1973 so bili izvoljeni 
Predsednik: Anton Mlakar 
Podpredsednik: Karl Velikonja      
Tajnik: Andrej Primon 
Blagajnik: Anton Bratuša 
 
Za obdobje 1974 do 1980 ni razpoložljivih podatkov. 
 
Na zboru članov 27.2.1982 so bili izvoljeni 
Predsednik: Milan Vujisič 
Podpredsednik: Blagoje Jankovič 
Tajnik: Andrej Primon 
Blagajnik: Anton Bratuša 
 
Za obdobje 1984 do 1988 ni razpoložljivih podatkov. 
 
Na zboru članov 30.1.1988 so bili izvoljeni 
Predsednik: Adi Percl 
Podpredsednik: Anton Topolovec 
Tajnik (do 1989): Mirko Pokolšek 
Tajnik (od 1989): Karl Rodošek 
Blagajnik: Karl Grčar 
 
Na zboru članov 21.4.1990 so bili izvoljeni 
Predsednik: Adi Percl 
Podpredsednik: Vinko Brglez 
Tajnik: Karl Rodošek 
Blagajnik: Mira Mihevc 
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Na zboru članov 24.3.1995 so bili izvoljeni 
Predsednik: Adi Percl 
Podpredsednik: Anton Topolovec 
Tajnik: Karl Rodošek 
Blagajnik: Mira Mihevc 
 
Na zboru članov 6.11.1999 so bili izvoljeni 
Predsednik: Zvone Majes 
Podpredsednik: Adi Percl 
Tajnik: Majda Rodošek 
Blagajnik: Marija Rizvič 
 
Na zboru članov 27.2.2004 so bili izvoljeni 
Predsednik: Zvone Majes 
Podpredsednik: Srečko Klenovšek 
Tajnik: Majda Rodošek 
Blagajnik: Marija Rizvič 
 
Na zboru članov 29.2.2008 so bili izvoljeni 
Predsednik: Rajko Žagar 
Podpredsednik: Gregor Erman 
Tajnik (do 2010): Majda Rodošek 
Tajnik/blagajnik (od 2010): Jerica Laznik 
Blagajnik (do 2010)/finančni knjigovodja: Marija Rizvič  
 
Na zboru članov 25.2.2012 so bili izvoljeni 
Predsednik: Rajko Žagar 
Podpredsednik: Gregor Erman 
Tajnik in blagajnik: Jerica Laznik 
Finančni knjigovodja (do 31.7.2012): Marija Rizvič  
Finančni knjigovodja (od 1.8.2012): Angela Plazar 
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TREND ČLANSTVA V OBDOBJU 1973-2013 
 

LETO 
REDNI 
ČLANI 

PODPORNI 
ČLANI  

ŠTEVILO ČLANOV 
DI HRASTNIK 

1973     53 

1978     169 

1983     279 

1988     430 

1993     470 

1998 531 20 551 

2003 627 72 699 

2008 649 112 761 

2013 646 148 794 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Število članov DI Hrastnik Število rednih članov Število podpornih članov 
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DI HRASTNIK 1973-1983: 

INTERVJU S SLAVI BRATUŠA 
 

Slavi, vi ste članica našega društva že od ustanovitve 
leta 1973. Kako se spominjate začetkov DI Hrastnik? 
 
Najprej mi pride na misel veselo vzdušje in 
zadovoljstvo, da smo se osamosvojili. Prva leta so 
vodstvo društva sestavljali predsednik, tajnik in 
blagajnik, poverjeniki so ostali isti kot prej v podjetjih. 

Takrat sem se k delu priključila tudi sama, in sicer kot deklica za vse. 
Rada sem delala z ljudmi in jim priskočila na pomoč. Prvo leto je bila 
naša glavna naloga pomoč invalidom, ki jim je veliko pomenilo tudi 
nudenje brezplačnega koriščenja počitniških kapacitet za rehabilitacijo 
v Izoli.  Počasi pa so se razvijale tudi športne dejavnosti (kegljanje, 
balinanje, šah). Oba z možem sva opravila sodniške izpite za kegljanje 
in tako smo z resnim delom pričeli tudi pri športu. 
 
 
Lahko rečemo, da ste v prvih letih delovanja DI Hrastnik orali ledino. 
Kaj vam je še posebej ostalo v spominu? Kakšen poseben dogodek? 
 
V spominu mi ostaja predvsem to, da smo se ob obilici dela znali tudi 
veseliti, pa naj si bo ob raznih druženjih, izletih in ob športu. Na izlete 
in športna tekmovanja smo v začetku potovali z vlakom. Končno pa se 
je našla deklica Lea, hčerka takratnega predsednika Antona Mlakarja, 
ki je imela izpit in avto ter ekipo kegljačev odpeljala na tekmovanje v 
Postojno. Med potjo nazaj pa je zaradi dežja ter plazenja in krušenja 
terena v avto priletel kamen in razbil vetrobransko steklo. Toda nismo 
se vdali in zmagal je tekmovalno-tovariški duh: razbito vetrobransko 
steklo so sopotniki namestili s polivinilom, ga kavalirsko držali in Lea je 
vse srečno pripeljala domov. 
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Ste zadovoljni z razvojem DI Hrastnik do današnjih dni? Je DI Hrastnik 
danes to, kar ste pričakovali oz. si želeli, da bo čez 40 let? 
 
Da, zelo sem zadovoljna z razvojem DI Hrastnik. Kar se je iz društva 
razvilo od začetka do danes, je neverjetno. Ponosna sem na vse 
vodstvene ekipe, ki so društvu nesebično dajale zagon in moč razvoju, 
krepile čut do invalidov, jim lajšale tegobe ter organizirale nešteto 
prijetnih druženj in športnih prireditev. Zato lahko rečem, da ima 
društvo srečo, ker je imelo in ima požrtvovalno, pridno ter predano 
vodstvo in članstvo ter ve, kaj pomeni beseda „prostovoljstvo”. 
Tudi v bodoče želim društvu ponosno držo, medsebojno spoštovanje in 
skrbno poslovanje. 
 
 

Zunanji platnici prvih članskih knjižic DI Hrastnik 

 
 



1973 – Društvo invalidov Hrastnik – 2013 

 
24 

 

Prva članska knjižica Slavi Bratuša 

Prve članske knjižice DI Hrastnik so vsebovale tudi pravice in dolžnosti članov 
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DI HRASTNIK 1983-1993: 

INTERVJU Z ALOJZOM KNEZOM 
 
 
Alojz Knez, že na samem začetku DI Hrastnik ste bili 
njegov aktivni član in ostali aktivni tudi v kasnejših 
letih. V sedemdesetih letih je DI Hrastnik preživelo 

tiste prve težave samostojnega delovanja, v osemdesetih letih pa je 
društvo že preživljalo svoja najstniška leta. Kakšna so bila ta 
najstniška leta DI Hrastnik? 
 
Da, ta najstniška leta so pa že daleč nazaj. Toda vedno je bil poudarek 
na pomoči, solidarnosti in prostovoljstvu pri vseh dejavnostih, ki so 
prinašale pomoč in izboljšanje položaja invalidov. Prijetna pa so bila 
tudi vsakoletna druženja na „štircu” in ostala športna druženja. V teh 
letih tudi še nismo imeli stalnih društvenih prostorov, zato smo seje 
izvršnega odbora sklicevali na različnih lokacijah, dokler nismo dobili 
prostorov v stolpnici na Logu 3 v Hrastniku. 
 
 
Kateri so bili glavni dosežki in izzivi DI Hrastnik v tem obdobju? 
 
Mislim, da je bil glavni dosežek dogovor z delodajalci v občini (Rudnik, 
Steklarna Hrastnik, Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik...), da 
spoštujejo določila odločb o invalidnosti in delovnemu invalidu 
priznajo razliko osebnega dohodka zaradi opravljanja lažjega dela. V ta 
namen so bili dejavni aktivi v podjetjih, največ uspeha in posluha za 
sodelovanje je bilo v Steklarni Hrastnik. Potrebno je bilo veliko 
aktivnosti in sodelovanja, saj se je o pravici do lažjega dela odločalo 
vsako leto posebej. 
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Na kaj se najprej spomnite, ko pomislite na DI Hrastnik v 
osemdesetih letih? Se vam je kakšen dogodek še posebej vtisnil v 
spomin? 
 
Spominov je veliko in težko se odločim za enega. Sam sem vsa ta leta 
deloval na raznih področjih dela društva, tako v vodstvu kot pri športu. 
Član društva invalidov sem že od leta 1965, ko je bil sedež še v 
Trbovljah in so v Hrastniku delovali aktivi po podjetjih. Tako sem 
doživel veliko sprememb in menjav vodstev društva in menim, da se je 
delo na področju invalidske problematike in položaj invalidov 
spremenilo na boljše, posebej s pomočjo poverjenikov pa se je večalo 
članstvo in pomen društva v občini. 
Moram še povedati, da sem zelo zadovoljen tudi z usmeritvijo in 
delom društva v zadnjih letih in želim veliko uspehov tudi v prihodnje. 
 
Naš Lojze ima za seboj resnično pestro in aktivno življenjsko pot. V to 
nas prepriča tudi pogled na številna priznanja in diplome s strani DI 
Hrastnik, ZDIS, Steklarne Hrastnik, Ribiške zveze in društva, 
Kolesarskega društva... Za piko na „i” pa je potrebno dodati, da je del 
svoje zgodovine zapisal tudi v knjigi z naslovom „Mobilizacija v nemško 
vojsko”, ki jo je leta 2003 izdal v samozaložbi. Se pravi, da je naredil 
vse, kar pravijo, da mora v življenju storiti moški: naredil sina, zasadil 
drevo in napisal knjigo. 
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DI HRASTNIK 1993-2003: 

INTERVJU Z ZVONETOM MAJESOM 
 
 
Od nastanka DI Hrastnik ste bili aktivni član 
društva, ob koncu devetdesetih let ste prevzeli tudi 

njegovo vodenje. Kako nasploh vidite spremembe DI Hrastnik v 
tretjem desetletju njegovega delovanja? 
 
Spremembe vidim predvsem pri vodenju društva, ki se je zaradi zahtev 
ZDIS in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO) zelo moderniziralo in 
postalo precej zahtevnejše. Zahteve po spremembah so se pričele leta 
2001, ko se je izvedel prvi popis invalidov v občini in vzpostavila prva 
evidenca. Odkrito povedano, v tem času je bilo lažje pomagati 
invalidom, ki so potrebovali razne invalidske pripomočke. Takrat ni bilo 
recesije, zato je bilo lažje priskrbeti donacije in prispevke tudi za večino 
dejavnosti, ki jih je izvajalo društvo. Vedno pa je društvo odlično 
sodelovalo z občino.   
 
 
Kaj ste želeli še posebej izboljšati pri delovanju društva? 
 
Vedno me je vodila želja in zavest pomagati invalidom. V ta namen je 
bilo v tem času izpeljanih tudi kar nekaj akcij za pomoč in lajšanje 
življenja invalidom. Ponosen sem, da nam je uspelo nabaviti 
prepotrebne jeklenke za kisik, urediti dostope do stanovanj, urediti kar 
precej prevozov invalidnih oseb, negovalnih postelj, vozičkov, 
vzpenjalnika… Zaradi dobrega sodelovanja pri skrbi za invalide z občino 
se je rodila tudi zamisel o izvedbi  postopka za izpeljavo projekta 
„Občina po meri invalidov”. 
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DI Hrastnik je v tem obdobju izvajalo vedno več raznovrstnih 
aktivnosti za svoje članice in člane. Očitno se je društvo razvijalo v 
pravo smer… 
 
Očitno. Saj brez razvoja in razvijanja vedno novih oz. izpopolnjevanja 
starih dejavnosti tudi danes društvo ne bi bilo tako uspešno. Vedno 
smo namenjali posebno pozornost druženju, tako pri raziskovanju in 
spoznavanju Slovenije in njenih lepot kot tudi pri obiskih težjih 
invalidov na domu in druženju ob športnih dejavnostih. Ponosni smo 
bili tudi na pridne in ustvarjalne članice sekcije ročnih del.  Pomemben 
korak v tem obdobju pa je po mojem mnenju tudi pobratenje DI 
Hrastnik z DI Rimske Toplice, ki ga še danes vzdržujemo in negujemo. 
 
 
Na kaj se najprej spomnite, ko pomislite na DI Hrastnik v 
devetdesetih letih, torej v prvih letih po osamosvojitvi Slovenije? Se 
vam je kakšen dogodek še posebej vtisnil v spomin? 
 
Ta čas mi bo vedno ostal v spominu zaradi velike pripravljenosti 
podjetij, ustanov in posameznikov za donacije, ki so omogočile prižgati 
iskrico v očeh marsikaterega našega invalida. Zame pa je bila vedno 
največja nagrada neprecenljiva hvaležnost naših invalidov, tudi za 
majhne stvari – voščila za rojstni dan, obisk in klepet na domu.... 
 
Ob koncu pa želim izreči pohvalo zdajšnjemu vodstvu za uspešno in 
strokovno dobro opravljeno delo in srečno tudi vnaprej. 
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DI HRASTNIK 2003-2013: 

INTERVJU Z RAJKOM ŽAGARJEM 
 
 
Ste dolgoletni član DI Hrastnik, zadnja dva mandata 
pa ste njegov predsednik. Ko se danes oziramo 
nazaj na 40-letno zgodovino društva, spoznavamo, 

da se je DI Hrastnik nenehno izpopolnjevalo in tudi dopolnjevalo 
programe svojih aktivnosti, postajalo vedno pomembnejši akter pri 
druženju invalidov in tudi reševanju njihovih težav… Nam lahko 
poveste kaj več o vseh aktivnostih DI Hrastnik v zadnjem desetletju? 
 
Res je, zadnje desetletje delovanja DI Hrastnik je zelo pestro, saj 
prihaja do nenehnih sprememb zakonodaje s strani države kakor tudi 
do številnih sprememb s strani fundacije FIHO in naše krovne 
organizacije ZDIS glede financiranja programov in registra članstva. V 
prvi vrsti je naša naloga zagotovitev sredstev iz naslova FIHO za vseh 
osem posebnih socialnih programov, ki jih izvaja tudi DI Hrastnik. 
Naše društvo je usmerjeno v delo vseh delovnih teles in poverjenikov 
na terenu. Poseben poudarek pri tem namenjamo doslednemu 
izvajanju posebnih socialnih programov, ki temeljijo na ohranjevanju in 
krepitvi zdravja invalidov, pomoči invalidom pri zaposlovanju, druženju 
invalidov na kulturnem in rekreacijskem področju, samopomoči ter 
prijateljskem zbliževanju vseh invalidov in še bi lahko našteval. Skratka 
DI Hrastnik skrbi za čim širše vključevanje invalidov v aktivno življenje 
in delo. 
 
 
V tem obdobju je Hrastnik med prvimi občinami v Sloveniji prejel 
tudi listino „Občina po meri invalidov”. Lahko to listino ocenimo tudi 
kot priznanje za večletno uspešno delovanje DI Hrastnik? 
 
Seveda je listina „Občina po meri invalidov” plod dobrega in uspešnega 
dela v društvu ter tudi uspešnega in dobrega sodelovanja z Občino 
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Hrastnik na čelu z županom Miranom Jeričem. Za uspešno realizacijo 
tako obsežnega projekta sta namreč vedno potrebna dva, zato nam je 
s skupnimi močmi tudi uspelo. Potrebno pa je poudariti, da je velik 
vložek pri pridobitvi listine prispeval tudi Aktiv zaposlenih delovnih 
invalidov v podjetju SINET d.o.o., ki je bil ustanovljen v letu 2003 na 
pobudo DI Hrastnik in tedanjega predsednika Zvoneta Majesa. 
 
 
Prejeta listina „Občina po meri invalidov” pa najbrž ni bila le nagrada 
za uspešno opravljeno delo v preteklosti, temveč tudi obveza za 
nadaljnje delovanje DI Hrastnik? 
 
Pridobljena listina je res hvale vredna, še več, takega priznanja si želi 
sleherna občina v naši prelepi Sloveniji. Prav zato nam daje listina 
„Občina po meri invalidov” še dodatno voljo za nadaljnje delo, 
vsekakor pa nam nalaga tudi obveznost, da začeto delo nadaljujemo in  
realiziramo vse zastavljene cilje, ki so opredeljeni v akcijskem načrtu  
Sveta za invalide pri Občini Hrastnik. Člana Sveta sva tudi midva s  
podpredsednikom društva, kjer dostojno in dosledno zastopava 
interese invalidov in starejših za bolj kakovostno življenje v občini 
Hrastnik. 
 
 
Na kaj se najprej spomnite, ko pomislite na razvoj DI Hrastnik v 
zadnjem desetletju? Kateri dogodek bi še posebej izpostavili? 
 
DI Hrastnik je v zadnjih desetih letih res naredilo ogromen korak 
naprej, za kar gre velika zasluga že prejšnjemu vodstvu društva. 
Vsekakor pa ima velik del zaslug tudi sedanje vodstvo. Obstoječe 
vodstvo društva se namreč sooča s problemi sodobnega časa, ki 
prinaša nenehne spremembe. Prav te nenehne spremembe pa silijo 
vodstvene organe društva v še bolj aktivno in dosledno delo. Poleg 
tega tudi nas nista obšli gospodarska recesija in že kar dolgotrajna 
kriza, zato se iz leta v leto povečuje socialna ogroženost naših članic in 
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članov, s tem pa se povečuje tudi odgovornost DI Hrastnik v skrbi do 
njih. 
Glede posameznih dogodkov, ki so mi najbolj ostali v spominu, bi 
izpostavil predvsem to, da ima vsak dogodek svoj čar, lahko pa tudi 
bolečino. Vseeno bom izpostavil tri vesele, lepe in precej pomembne 
dogodke za naše društvo v zadnjih desetih letih: ustanovitev Aktiva 
delovnih invalidov v podjetju SINET d.o.o. v letu 2003, listino „Občina 
po meri invalidov” v letu 2006 in športne igre DI iz Zasavja v pikadu, 
balinanju in ribolovu, ki smo jih prvič izvedli na pobudo DI Hrastnik leta  
v letu 2008, danes pa te igre postajajo prava regionalna tradicija. 
 
 
Kako pa vi vidite razvoj DI Hrastnik v prihodnje? Kaj si želite še 
izboljšati, nadgraditi? 
 
DI Hrastnik mora s tem tempom naprej, čim več truda in pozornosti je 
potrebno tudi nadalje posvetiti članicam in članom. Pomembna so 
druženja članstva, kajti le tako se spoznavamo, poslušamo in učimo 
drug od drugega. Poleg tega je pomembno tudi, da o naših aktivnostih 
in problemih seznanjamo širšo javnost, kajti le z obveščenostjo in 
posledično tudi osveščenostjo čim večjega dela družbe o našem 
življenju, bomo lahko invalidi v prihodnosti lažje premagovali naše 
probleme in se še lažje vključevali v pestro družbeno življenje. 
V samem vodstvu društva pa si želim še naprej izredno dobro timsko 
delo. Takšno delo nam bo dalo tudi nov navdih in zagon za nadaljnje 
projekte. Ob tem uspeh in nadgradnja naših aktivnosti nista vprašljiva. 
Prav zato se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem za opravljeno delo 
v preteklosti. 
 
Ob koncu pa mi dovolite, da tudi v svojem imenu čestitam vsem 
članicam in članom DI Hrastnik ob 40. jubileju našega društva. 
 
 



1973 – Društvo invalidov Hrastnik – 2013 

 
32 

 

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI, KI JIH IZVAJA DI 

HRASTNIK 
 
 
1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic 
invalidnosti 
 
V ta sklop posebnih socialnih programov društev invalidov uvrščamo 
obiske težkih in socialno ogroženih invalidov, s katerimi predstavniki 
društva opravijo pogovor, jih obveščajo o društvenih aktivnostih in po 
potrebi opravijo  tudi kakšne posebne usluge. 
Za neodvisno življenje invalidov, še zlasti težjih in nepokretnih, je 
izrednega pomena socialna vključenost, za kar poskrbimo s 
prilagojenim in dostopnim organiziranjem srečanja ob mednarodnem 
dnevu žena (8. marec), mednarodnem dnevu invalidov (3. december), 
mesečnimi organiziranimi kopanji, piknikom za težje invalidne članice 
in člane društva, jesensko ekskurzijo ter martinovanjem. Vsakega 
člana, ki praznuje rojstni dan nad 65 let, se spomnimo s čestitko. 
Poseben izziv in hkrati tudi čast v letošnjem letu je nedvomno 
organizacija in izvedba množične obeležitve 40-letnice DI Hrastnik. V ta 
namen bomo organizirali posebno razstavo ročnih del, športna 
tekmovanja ter proslavo s kulturnim programom in pogostitvijo. 
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2. Zagotavljanje zagovorništva 
 
S tem programom članom nudimo informacije o njihovih pravicah, 
svetovanje ob posameznih primerih pridobivanja in uveljavljanja pravic 
ter konkretno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev na vseh področjih 
življenja. 
Program obsega laično psihološko pomoč invalidom, ki so iz različnih 
razlogov zašli v duševno stisko. Ob smrti najožjega člana družine jim 
pošljemo sožalno pismo, po potrebi tudi z denarnim prispevkom. 
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3. Informativna dejavnost 
 
Poverjenice in poverjeniki društva predstavljajo še vedno 
najpomembnejšo in neposredno vez med društvom ter našimi težko 
invalidnimi člani. Zanje so poverjenice in poverjeniki tudi glavni vir 
informacij glede aktivnosti društva. 
Pomemben vir informacij za članice in člane društva je vsakoletni zbor 
članov, na katerem spoznajo opravljeno in predvideno nadaljnje delo 
društva. Na zboru članov razdelimo tudi letni bilten, v katerem je v 
besedi in sliki zajeto celoletno delovanje društva ter naveden program 
dela društva za naslednje leto. Težko invalidnim, ki se ne morejo 
udeležiti zbora članov, ter našim članom, ki so nastanjeni v domovih za 
starejše, letni bilten dostavimo osebno oz. po pošti. Ob začetku leta 
vsak član prejme tudi koledarček, iz katerega je razviden celoten 
program dela društva v tekočem letu. 
Članice in člane ter tudi širšo javnost obveščamo preko spletne strani 
društva (www.invalidi-hrastnik.si), spletne strani ZDIS (www.zdis.si), 
oddaje Srebrni val na Radiu Kum Trbovlje, prispevkov v časopisih 
Zasavc in Hrastov list. 
Dejavnosti DI Hrastnik redno predstavljamo tudi na tržnici društev v 
sklopu Poletnega festivala Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik ter ob 
drugih primernih priložnostih. 

 

http://www.invalidi-hrastnik.si/
http://www.zdis.si/
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4. Usposabljanje  za aktivno življenje in delo 
 
Naše članice in člani se redno udeležujejo usposabljanj ZDIS za aktivno 
življenje in delo, usposabljanj ZDIS za aktivno sodelovanje in aktivno 
življenje invalidov ter ustvarjalnih delavnic ZDIS, DI Hrastnik pa vsako 
leto organizira še posebno predavanje na temo invalidske 
problematike, ki je namenjeno tudi širši zainteresirani javnosti. 
Članice sekcije ročnih del pridobivajo nova znanja preko sodelovanja in 
ogleda različnih razstav ročnih del ter tudi preko številnih delavnic 
ročnih del, ki jih DI Hrastnik organizira v sodelovanju s knjižnico Antona 
Sovreta Hrastnik, z Osnovno šolo narodnega heroja Rajka Hrastnik, 
Vrtcem Hrastnik ter drugimi društvi in zavodi. 
Pokazati in izpopolnjevati pa znamo tudi naše kuharske spretnosti, 
kajti redno sodelujemo na festivalu zasavske kulinarike, imenovanem 
Funšterc. 
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5. Programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi 
 
Za potrebe ohranjanja zdravja in rehabilitacije naših članic in članov 
izvajamo številne aktivnosti: 
- 5-dnevno koriščenje kapacitet v objektih ZDIS, 
- koriščenje psihosocialne rehabilitacije ZDIS v zdraviliščih ter 

delavnice ZDIS po srčni in možganski kapi, 
- kopanje v bazenu Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik in bazenih 

Thermane Laško ter 
- vsak prvi četrtek v mesecih od aprila do septembra organiziramo 

kopanja v različnih zdraviliščih. 
Naše zdravje ohranjamo tudi s skupnimi letovanji. Letos bomo tako 
septembra skupno letovali na otoku Visu. 
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6. Rekreacija in šport 
 
Program nudi možnost vključevanja invalidov v različne interesne 
športne dejavnosti, kar predstavlja možnost rekreacije za vsakogar. 
Vsak teden imamo na voljo: 
- balinanje, 
- kegljanje, 
- pikado, 
- ribolov, 
- šah, 
- razgibavanje in vodno telovadbo v pokritem bazenu Kulturno 

rekreacijskega centra Hrastnik skupaj z Društvom hrbetničarjev 
Zasavje ter 

- telovadbo za posebne skupine invalidov. 
Vsako zadnjo sredo v mesecih od aprila do septembra (oziroma ob 
sprejemljivih vremenskih razmerah) organiziramo planinske pohode 
skupaj z Društvom upokojencev Hrastnik, Društvom diabetikov 
Hrastnik in Planinskim društvom Hrastnik. Planinski pohodi so 
prilagojeni sposobnostim udeležencev. 
Z vsemi rekreativnimi in športnimi aktivnostmi želimo doseči boljšo 
kondicijo in ohranitev zdravja naših članic in članov, seveda pa je pri 
tem pomembno tudi samo druženje v času pred in po organizirani 
telesni aktivnosti. 
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7. Dnevni centri, klubi 
 
Posebej organiziranih dnevnih centrov in klubov v našem društvu 
nimamo, se pa vsak ponedeljek zberejo na društvu članice sekcije 
ročnih del „Sončnice”, ki pridno ustvarjajo različne izdelke za razstave 
in vedno bolj številne delavnice izdelovanja različnih izdelkov ročnih 
del. 
Za druženje športnikov in rekreativcev poskrbimo po vseh končanih 
športnih dejavnostih. 
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8. Kulturna dejavnost 
 
DI Hrastnik skrbi tudi za kulturno osveščanje svojih članic in članov, 
tako da lahko invalidi ostanemo vključeni v svet umetniških storitev in 
stvaritev. Že kar celo desetletje organiziramo ogled gledališke 
predstave v letnem gledališču Studenec pri Moravčah, na pobudo 
Sveta za invalide pri občini Hrastnik pa vsako leto v začetku februarja 
organiziramo tudi poseben kulturni program v počastitev praznovanja 
slovenskega kulturnega praznika. DI Hrastnik pripravi vsako leto v 
marcu razstavo ročnih del, na kateri se s svojimi izdelki predstavijo 
naše „Sončnice” ter tudi druge članice in člani, ki so vešči ročnih 
spretnosti. 
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DONATORJI, KI SO OBOGOČILI ORGANIZACIJO 

PROSLAVE IN IZDAJO BILTENA OB 40-LETNICI DI 
HRASTNIK 
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FAJDIGA BORIS, s.p., BAR CHICAGO 
Log 2, 1430 Hrastnik 
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CVETLIČARNA MOJCA GREBEN, s.p. 
Cesta 3. julija 1, 1430 Hrastnik 
 
ABC TGT, trgovina, gostinstvo, turizem, 
nepremičnine, d.o.o. 
Planinska cesta 11, 1431 Dol pri Hrastniku 
 
MESNI DISKONT VIDMAR, VIDMAR IVAN, 
s.p. 
Trg borcev NOB 2, 1431 Dol pri Hrastniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 


