


 
 
Spoštovani člani, članice ali še bolje prijatelji in prijateljice ! 
 
 
Zelo me veseli, da bomo tudi letos strnili naša doživetja, vtise in 
dogajanja, ki so se nam zgodila v letu 2008, v našo drugo  številko 
glasila  
                          » Pod dežnikom Sožitja Hrastnik. » 
 
Tudi v letošnjem letu, ki ga je četrtina tako rekoč že za nami, imamo v 
načrtu veliko  srečanj, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Seveda 
pa bomo šli tudi na izlet in vikend seminar ter imeli piknike in nikoli 
pozabili na različna praznovanja. Udeleževali  se bomo tudi dejavnosti, ki 
jih za nas organizira Zveza Sožitje. 
 
Vse kar delamo, delamo za vas, zato smo zelo veseli, če se nam 
na naših dejavnostih pridruži čim večje število naših članov. 
Starši pripeljite svoje otroke, tisti, ki pa lahko pridete sami pa 
se nam čim prej pridružite. Boste videli, da je pri nas prijetno in 
tudi aktivno.  
 
Vsem članom in članicam želim veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. 
Še vedno velja, da se lahko obrnete na nas, če ne veste kako naprej. 
Poskušali vam bomo pomagati po naših najboljših močeh, če ne bomo 
znali sami pa s pomočjo strokovnjakov, ki delujejo na Zvezi Sožitje. 
 
 
 
Lep pozdrav Sandi Simončič!



Pozdravljeni prijatelji  

člani društva SOŽITJE HRASTNIK! 
 
Znova boste lahko v roke prijeli naš dežnik – to je naš bilten. Pod 
dežnikom društva SOŽITJE 2008 se je dogajalo mnogo in ob branju  se 
boste spomnili v  veselih, smešnih, morda tudi neprijetnih trenutkov, ki 
so nas povezovali v preteklem letu.  
Prepričani smo, da je lepih spominov največ in skupaj jih bomo obudili 
ob branju biltena. 
 
V mesecu januarju ste vsi dobili anketo in skupaj s starši ali pa kar sami 
ste odgovorili : 
 
KJE STE BILI Z DRUŠTVOM? 
 
     KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ? 
 
             KATERO DARILO VAM JE BILO NAJBOLJ PRI SRCU? 
 
                            KAJ SI ŠE ŽELITE? 
 
 
Vse vaše odgovore smo prebrali, vse premislili in na vse našli rešitve. 
A o tem kasneje! 
 
Tistim, ki ste napisali prispevke DVAKRAT HVALA!! 
Tistim, ki ste rešili anketo ENKRAT HVALA! 
 
Vsem pa prijetno branje. 
 

Ostanimo prijatelji ter hvala, 
 

                             ker ste vedno dobre volje. 



 
KJE JE BIL NAŠ PREDSEDNIK IN KAJ JE IZVEDEL? 
 
 

 
 
Bivalna skupnost v Radovljici – Borova hiša 
 
SREČANJE PREDSEDNIKOV DRUŠTEV ZVEZE SOŽITJE 
 
Kot vsako leto smo se tudi letos predsedniki srečali na dvodnevnem 
posvetu. Srečanje se je tokrat odvijalo na Bledu. Na uradnem delu smo 
se seznanili s tehnikami za preprečevanje in reševanje sporov, s pogoji 
za pridobitev sredstev iz FIHA (FIHO = fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij), iz katere preko Zveze Sožitje 
tudi naše društvo pridobiva večino sredstev za svoje delovanje in s 
težavami pri organizaciji letovanj. Delo je trajalo do poznih popoldanskih 
ur.  
 
Po večerji smo imeli čas za druženje in izmenjavo izkušenj. Na teh 
srečanjih vsak opiše kakšno pozitivno izkušnjo o delu z OMDR, od 
organizacije raznih aktivnosti do težav pri ustanavljanju bivalnih 
skupnosti, od načinov za pridobivanje sredstev za delovanje do različnih 
zanimivih dogodkov iz svojega okolja.   
 
Naslednji dan smo obiskali dve bivalni skupnosti. Prva se nahaja v 
Radovljici v starejši hiši, ki pa je prav prijetno opremljena in preurejena 
za večjo skupino stanovalcev. Tako imajo v vsakem nadstropju dodatne 
sanitarije in kopalnice. Večinoma ima vsak svojo sobo, nekaj pa je 



dvoposteljnih. Stanovalci so nam pripovedovali kako si razdelijo delo pri 
pripravi hrane in drugih hišnih opravilih. V dnevnem prostoru imajo 
računalnik, pa tudi veliko papigo, Kokija. 
 
Nato smo se odpeljali v Begunje, kjer je v novejši hiši organizirana 
bivalna skupnost za osebe z lažjo motnjo v razvoju. Da je to drugačna 
skupnost se je videlo že takoj pri prihodu, saj so nas pogostili s sokom in 
kavico, ki so jo sami pripravili. Kar pa je predsednik mariborskega 
društva izkoristil in takoj začel zbirati prostovoljne prispevke. Tako se je 
v blagajni nabralo kar nekaj evrčkov za kavico. Stanovalci so nam 
razkazali svoje sobe, ki so jih sami prepleskali. Bile so živih barv in lepo 
urejene. Eden od njih je imel v sobi tudi želvo. V prvem nadstropju je 
bilo urejeno manjše stanovanje, kjer stanuje par, ki si lahko hrano 
pripravlja v svoji kuhinjici. Ob postelji imata tudi zibelko v kateri spi 
dojenček – igrača.  
 
 Po kosilu je bilo našega druženja konec. Bled sem zapuščal z veliko 
novih izkušenj, predvsem pa z lepimi spomini na obisk obeh bivalnih 
skupnosti, ki sta me še bolj prepričali, da je to prava oblika za ureditev 
življenja oseb z motnjami v razvoju. 
 
         Predsednik društva 
         Sandi Simončič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NAŠE AKTIVNOSTI 
 
Nič nismo v letu 2008 počivali. Še vedno smo se srečevali vsako sredo ali 
petek. Včasih enkrat, mnogokrat pa dvakrat na teden. 
 
 
Pa se skupaj spomnimo kaj se je dogajalo: 
 
 

- imeli smo računalniške tečaje, 
- učili smo se kuhanja, 
- utrjevali smo znanje plavanja, 
- se ukvarjali z bowlingom, 
- hodili na krajše pohode pozimi, spomladi in poleti, 
- se malo razmigali in učili plesati 
- ustvarjali v delavnicah ročnih spretnosti, 
- šli v kino in v gledališče. 
- obiskali naše člane v Impoljci 

 
 
 
Kaj ste o tem zapisali, preberite v sestavkih Samire in Gregorja,…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
KUHARSKI TEČAJ PRI DRUŽINI SIMONČIČ 
 
 
PRI KUHARSKEM TEČAJU PRAZNUJEMO ROJSTNE DNEVE IMAMO 
PIKNIKE. DANES PRAZNUJEMO OD SARE ROJSTNI DAN, ZATO SMO JI 
SPEKLI TORTO. NAJPREJ SMO PRIPRAVILI SESTAVINE ZA TORTO. JAZ 
SEM LOČILA BELJAKE IN RUMENJAKE. POLONA  JE IZ BELJAKOV 
NAREDILA SNEG. IRMA JE NALOMILA ČOKOLADO. NAD SOPARO SMO 
STOPILI MASLO IN ČOKOLADO. POTEM SMO VSE SESTAVINE ZMEŠALI 
IN POLILI V PEKAŠ IN DALI PEČ V PEČICO. FANTJE SO TA ČAS OLUPILI 
KROMPIR IN NAREZALI ZA POMFRI. PEČENO TORTO SMO NAMAZALI Z 
MARMELADO IN  JO PRELILI S ČOKOLADO. PEKLI SMO DINOZAVRE IN 
POMFRI. POTEM SO VSE POJEDLI IN SARI ZAPELI VSE NAJBOLJŠE. 
TORTA JE BILA ZELO ODLIČNA. 
 
UDELEŽENCI TEČAJA: SAMIRA, BOJAN, TONI, IRMA, MATJAŽ, POLONA,  
                                 ERMIN, VESNA, GREGOR, SARA, KATARINA,  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
PLAVANJE V HRASNIŠKEM BAZENU V HRASTNIKU 
 
VSAKE 14 DNI IMAMO V HRASTNIŠKEM BAZENU PLAVANJE POD 
VODSTVOM GOSPODA ROJKA. 
 PRERDEN KO PRIDEMO V BAZEN NAM GOSPA V BAZENU RAZDELI 
KLJUČE OD OMAR IN POTEM SE GREMO SPREBLEČT V KOPALKE.  
PRED PLAVANJEM SE STUŠIRAMO. PRED ZAČETKOM VAJ NAM GOSPOD 
ROJKO POVE DA NAJ PREPLAVAMO VSAJ DVE DOLŽINE BAZENA. KO 
ODPLAVAMO DOLŽINE BAZENA SE RAZGIBAMO IN NAS ROJKO RAZDELI 
DVA IN PO DVA . ROJKO PRAVI DA PLAVAM KAR HOČEMO. 
 PO PLAVANJU V HRASTNIŠKEM BAZENU SE STUŠIRAMO POSUŠIMO IN 
OBLEĆEMO IN SE ODPRAVIMO DOMOV. V BAZENU MI JE ZELO VŠEČ. 
                                                                                                        
GREGOR SIMONČIČ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ŠLI SMO NA BOWLING 
 
V SREDO  11. FEBRUARJA SMO PO SLUŽBI V VDC-JU SE ODPRAVILI 
NEKATERI PEŠ DRUGI PA Z AVTOMOBILI V BOWLING V ZAGORJU OB 
SAVI. 
 KO SMO TISTI Z AVTOMOBILI PRIŠLI DO BOWLINGA SMO POČAKALI 
ŠE DRUGE. POTEM SMO ŠLI NOTER, SMO SE RAZVRSTILI V SKUPINE IN 
VPISALI V RAČUNALNIK. 
 POTEM SMO DOBILI POSEBNE ČEVLJE ZA BOWLING IN SE PREOBULI. 
ŠLI SMO VSAK K SVOJI STEZI IN ZAČELA SE JE IGRA. MENI SE ZDI DA 
MI JE ŠLO ZELO DOBRO AMPAK SEM IMELA PREMOČNO SKUPINO. V 
NAŠI SKUPINI JE BILA NAJBOLJŠA VESNA MATEKELJ. 
 PO KONČANI IGRI SMO SE ODPRAVILI V SPODNJE NADSTROPJE, KJER 
SO NAS POGOSTILI S PIJAČO IN HRANO. KO SMO SE NAJEDLI SMO SE 
ODPRAVILI PROTI DOMU. UPAM, DA BOMO IMELI ŠE KAKŠNO 
PRILOŽNOST ZA IGRANJE BOWLINGA. BILO MI JE ZELO VŠEČ. 
 
SAMIRA SALIHOVIĆ 
 
 
 
 
 



 
MLADEN se nam žal ni mogel pridružiti, a nam je njegova mamica  
napisala kaj Mladen misli. 
 
 
 
IME MI JE MLADEN! 
                 
                 MOJE NOGE SO INVALIDSKI VOZIČEK, 
                 MOJE BESEDE NISO IZ UST, 
                 POGLEJTE ME V OČI IN VELIKO VEČ 
                 VAM POVEM...KER ZNAM...KER POSKUŠAM,KER VEM,DA 
                 MAMICA JE Z MENOJ,DA DOPOLNI,ČESAR NE ZMOREM... 
  
  
                 PA VEM,DA LE ZAME ŽIVI, 
                 KO JO RABIM...DIHA ZAME 
                 VČASIH OČI POLNE SOLZ... 
                 TODA VEDITE SAJ NE BOLI...LE DUŠA GOVORI 
           
                      ALI VI VESTE KAJ JE DUŠA? 
                                To ni igrača 
                                TO JE ŽIVO BITJE,KI ODDAJA 
                                 POZITIVNO ENERGIJO ZAME, KI 
                                 NE ZMOREM IN ZATO MAMI,HVALA TI, KER SI... 
  
  
                                           
                                                              EREIZ MAJA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vas zanima anketa?      Ste radovedni ? 
 
Najprej še enkrat skupaj poglejmo vprašalnik, potem pa odgovore. 
 
1. Tudi letos pripravljamo knjižico spominov na preteklo leto in zato vas 
prosimo, da nam pri tem pomagate KAKO? Zapišite kaj vam je bilo 
najbolj všeč ( izleti, plavanje, delavnice, praznovanja, letovanja, bivanje 
na seminarjih, pikniki, plesne vaje, bowling, računalništvo ali morda 
darila, ki si jih dobil….). 
 
  VSAK ZAPIŠE EN SESTAVEK SAM ALI GA NAREKUJE STARŠEM 
 
2. PROSIM, DA ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA 
 
Katerih aktivnosti si se udeležil? 
Pomisli spomni se naj ti pomagajo starši – a samo pomagajo! 
Poglej v letni program, ki si ga prejel in se boš lažje spomnil. 
 

Si se udeležil letovanj? Kje? 
 
Kaj ti je na pikniku najbolj všeč? 
 
Katero darilo, ki si ga prejel od društva ti je najbolj pri srcu? 
 
ZDAJ PA ŽELJE? 
Kaj si želiš početi ob sredah ko se srečujemo? (obkroži)   
 
PLAVANJE     PLES       POHODI      BALINANJE     JEŽA KONJEV 
 
KUHANJE       IZDELOVANJE IZ PAPIRJA  ALI LESA    RAČUNALNIŠTVO 
 
OGLED FILMOV    IGER     RAZSTAV   OBISK PRIREDITEV    
 
PA ŠE SAM DOPIŠI: ___________________________________ 

 



 
 
NAVODILO ZA DELO! 
 
 

1. Najprej si jezen ker moraš pisati. 
 
2. Potem shraniš list in en teden študiraš kaj boš napisal. Malo   
    vprašaš prijatelje v delavnici. 
 
3. Naslednji teden prosiš za pomoč pri pisanju in skupaj napišeš kar  
    želiš in do 15. februarja prineseš na srečanje ob sredah ali pošlješ  
    na naslov Društvo Sožitje Hrastnik. 

 
 
VSI TISTI, KI STE V DOMU ALI DOMA PA NAPIŠITE KAJ DELATE, KER 
NAS STRAŠNO ZANIMA ( dovolimo, da vam malo pomagajo) 
 
 
 
PRIJATELJI SI ZAUPAJO SE POGOVARJAJO, POVEDO ŽELJE IN KAJ JIM 
JE VŠEČ. TO SMO MI ČLANI DRUŠTVA SOŽITJE! 
 
  
Poslali smo 47 vprašalnikov, vrnili ste jih 16. Če to rečemo tako, manj 
kot polovica ali še bolje 35 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KAKO STE ODGOVORILI? 
 

Smo vas prav razumeli? 
 

1. Katerih aktivnosti ste se udeležili? 
 
ZELO VELIKA UDELEŽBA Praznovanj in piknikov, izleta, bowlinga, seminarja 
VELIKA UDELEŽBA Plavanja  
MALO MANJ Delavnice 
ČISTO MALO Pohodov 

 
SKLEP: Še več BOWLINGA in IZLETOV. 
 
2. Si se udeležil letovanj? 

 
Bili ste v Novi gorici na plesnih, v Cerknem na seminarju ta družine. 
 
SKLEP: VSI NA LETOVANJA. 
 
3. Kaj ti je na pikniku najbolj všeč? 
 
ZELO, ZELO Čevapčiči, pa pizza, vesela družba 
ZELO Ples, igre, tekmovanja  

 
SKLEP: VEČ PIKNIKOV 
 
4. Katero darilo, ki si ga dobil od društva ti je najbolj pri srcu? 
 
VEČINA MENI: » Radio ura je kul! »  
Tudi bundo vsi nosimo, pa še šal, kapa in rokavice. 
 
SKLEP: DEDEK MRAZ PRIDI VEČKRAT 

 



 
Ž E L J E 

 
1. Mesto – IZLETI 

             
            2. Mesto - BOWLING 
                
                    3. Mesto – RAČUNALNIŠTVO 
                      
                            4. Mesto – OBISK PRIREDITEV 
                             
                                     5. Mesto – VSAK TEDEN NA VROČO  
 
                                             ČOKOLADO ALI NA KAPUČINO V LOKAL 
 
 
VAŠE PREDLOGE BOMO UPOŠTEVALI IN NA NAŠEM IZLETU V ???? 
BOMO JEDLI » PICO » ALI » POMFRI », PILI VROČO ČOKOLADO IN 
PLESALI?! 
 
 
Misel našega stalnega udeleženca aktivnosti, ki jih organizira društvo: 
 
» VSEPOVSOD JE ZELO LUŠTNO IN POVSOD MALO DRUGAČE » 
 
 
 

VSI SE STRINJAMO! 
 
 
 
 
 



MLADEN je v lanskem letu praznoval 18. rojstni dan. Mamica mu je 
pripravila zabavo, pa čeprav v bolnišnici. 
 
 

 
 
 
        MISEL DUŠE! 
SVA KOT ENO BTJE,KI RADA SE SMEJIVA,VSAKEMU PODARJENEMU 
TRENUTKU. 
TRENUTKI SO KOT MINUS IN PLUS,SO KOT ŽALOST 
INSMEH...POSTOJ,ALI ME VIDIŠ?VIDIM TE,VSAKO JUTRO SI MOJ 
SONČNI ŽAREK,KI ŽARI IN PO UPANJU DIŠI...KO SE POGOVARJAVA 
SI LE ZREVA V OČI INGLASU NI ,LE ŽELJA PO NEČEM,KI VEŠ DA NI 
MOŽNO. TODA NE OBUPAŠ,LE GREŠ NAPREJ...POTI RAVNO VELIKO 
NI,KER NAJINA POT SE PONAVLJA IT TRENA V TREN,JE SKORAJ 
RAVNA ČRTA,KI NI VŠEČNA,JE PA VESELA...VEDNO JI DODAMO 
SRCE POLNO TOPLINE... 
  
  

                                                   EREIZ MAJA 

 
 
Mi pa iskreno želimo: 
 
 
 

VSE NAJBOLJŠE MLADEN! 

 



Tudi v letu 2008 so bili prijetni izleti. Na njih se vsi mladi in starši nekaj 
naučimo. 
Sedaj vsi vemo, da je Trubar bil Primož pomemben mož. 
 

 

. 

 
 

NAŠ IZLET NA DOLENJSKO 
 
 
V soboto sedemnajstega maja smo se odpravili na Dolenjsko. Naš namen 
je bil, da ob 500 letnici rojstva Primoža Trubarja, obiščemo njegovo 
domovanje v Velikih Laščah. Peljal nas je g. Kajič z avtobusom. Ustavili 
smo se v bližini Gradu Turjak, da se malo odpočijemo, spijemo kavico, 
kadilci pa pokadijo kakšno cigareto in ker do gradu ni bilo daleč smo se 
kar peš odpravili do njega. Ogledali smo si ga samo od zunaj saj se nam 
je že mudili naprej do Trubarjeve domačije, kjer smo bili dogovorjeni za 
voden ogled .. 
Bil je lep dan in na travniku pred hišo so se pripravljali na zanimive 
delavnice v povezavi z življenjem in delom Primoža Trubarja. Pa tudi 
dosti drugih delavnic je bilo: o zdravi prehrani in zdravilnih pripravkih, 
delavnice za otroke in še vrsta drugih. Dogovorjeni smo bili da nam 
razkažejo hišo in povedo kako je živel in delal Primož Trubar. Po ogledu 
hiše smo se hitro odpravili naprej, saj so nas v prijetni vasici Gradež že 
čakali domačini, ki so nam povedali kako so včasih pridelovali sadje, ga 
sušili in izdelovali domače izdelke iz mleka, domači sadni sok, sadjevec in 
še bi lahko naštevali. Vse te domače dobrote pa na naraven način 
pridelujejo še zdaj. Pričakali so nas z domačimi borovničkami in suhim 
sadjem. 
 



 
 
 
Po polurnem postanku smo se odpravili naprej. Ogledali smo si tudi zelo 
staro cerkev, kjer nam je tamkajšnji župnik povedal veliko zanimivih 
stvari o njeni zgodovini.   Ura se je bližala času ko smo imeli v Ribnici 
dogovorjeno kosilo. Po dobri hrani smo se odpravili najprej do 
restavracije. Kjer imajo domač živalski vrt. Videli smo medveda, veliko 
različnih ptičev, malih živali, ponije, ….  Nato nas je pot vodila naprej do 
Ljubljane. Z novo vzpenjačo smo se povzpeli na Ljubljanski grad, ki je 
zelo zanimiv in z njega vidiš skoraj celo Ljubljano. Dan se je že prevesil v 
popoldan in morali smo se odpraviti proti domu. Ker pa je pot kar nekako 
dolga smo se sklenili ustaviti in posladkati še na Trojanah. Kupili smo 
Trojanske krofe ali druge slaščice. Potem pa smo se polni prijetnih vtisov 
vrnili domov.    
 
 

 

 
 

SLAVI 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kako je bilo na piknikih, izletu, seminarju, praznovanjih pa najbolj 
nazorno povedo naše fotografije. 
 

        
 

      
 

     
 

    
 



     
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Športniki smo mi vsi. Eni smo hitrejši, drugi manj hitri, eni pa dobri pri 
skokih v daljino. Vsi radi plavamo, plešemo, nekateri pa tudi smučamo. 
 
Naš » Bojan Križaj » je slalomist Gregor, ki je tekmoval na Arehu. 
 
Naše plavalke » Sare Isakovič » so: 

- Vesna 
- Polona 
- Samira 
- Katarina, 

 
Naši plavalci oziroma » Petri Mankoči » so: 

- Matjaž 
- Gregor 
- Bojan Stradar 
- Bojan Sivka 
- Toni 
- Ervin 
- Ernest 

Vsi so se vse leto pridno pripravljali na tekmovanje. 
 
Naša odlična skakalca v daljavo sta Gregor in Ermin, prava »Gregorja 
Cankarja«.   
 
Naši tekači, naši Matici Osovnikarji so: 

- Matjaž 
- Bojan 
- Gregor 
- Jasmin 

 
Med dekleti imamo tudi » Jolande Čeplak » 
 



Vesna in Samira, sta pravi tekačici, Polona in Irma tudi, tekmujeta pa za 
VDC Zagorje. 
 
Toni je najboljši » pinkponkaš », pravi Kitajec, tekmuje za VDC Zagorje.   
 
Vsi so se izkazali na tekmovanju Specialne olimpijade – regijske igre v 
Vrhniki in atletskem tekmovanju v Mariboru.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kje vse se potepajo naši člani boste lahko razbrali iz teh sestavkov! 
 
KO SEM HODIL Z NAVIJAČI NA ROKOMET (KRIM MERCATOR) 

 
Že od leta 2002 hodim z navijači kluba Krim Mercator na različne 
rokometne tekme. Bili smo že na Norveškem, Danski, v Španiji, Črni Gori 
(Titograd) in spremljali povratne tekme z vsemi naštetimi v Ljubljani. V 
polfinalu smo se udeležili tekme na Hrvaškem med Lokomotivo Zagreb in 
Krim Mercator, kjer so naša dekleta zmagala za en gol. Na povratni 
tekmi, prav tako v Ljubljani pa so zmagale za tri gole. 
Najbolj mi je bilo všeč tekma na Norveškem, saj smo se z avtobusom 
peljali do predmestja Larvika, nato prestopili z avtobusa na ladjo. Ladja 
je bila luksuzna v dva nadstropja – z več gostilnami, bari in bazeni. 
Prispeli smo do hotela, kjer smo tudi prenočili. Naslednji dan smo 
vsi komaj čakali na ogled tekme. Naša dekleta so zmagala. Bil sem 
namreč na stranišču v dvorani, ves oblečen v navijaška oblačila Krimovk, 
s katerimi sem se sprehodil med navijači nasprotne ekipe. 
V spominu mi je ostala tudi tekma Krimovk v finalu, leta 2002, ko so 
dekleta  osvojila ligo prvakinj in smo na ta račun imeli v Ljubljani fešto 
do zgodnjih jutranjih ur.. 
 
Z veseljem se bom rokometnih tekem ekipe Krim Mercator udeleževal še 
naprej. 
 

 
 
 
                                                                  Tonček Košec  



 

 
 
 
 
OGLED TEKME LIGE PRVAKOV 
 
 
Dne 30.09.2008 smo šli ati, njegov prijatelj Aleš, Alešev sin Oskar in jaz 
na nogometno tekmo lige prvakov v München na Alianz areno. Igrala sta 
Bayern München in Olympic Lyon iz Francije. 
Ostali so prišli po mene v VDC Zagorje ob 12 uri. Peljali smo se do 
Jesenic, kjer smo se ustavili na bencinski črpalki, natočili poln tank goriva 
in kupili vinjeto za avstrijske avtoceste. Pot smo nadaljevali mimo 
Beljaka, Spitala in Salzburga, kjer smo prišli v Nemčijo.  
Ob 18. uri smo prišli v München. Ker smo imeli še nekaj časa smo šli v 
trgovino. Eno uro pred tekmo smo prišli na stadion. Odšli smo v trgovino 
Bayerna, kjer je Oskar kupil šal in majico. Pred tekmo smo pojedli še 
vsak eno presto in popili kozarec piva. 
Gledalcev je bilo 66.000. Skoraj vsi so navijali za Bayern. Tekma je bila 
zelo zanimiva. Žal Bayernu, za katerega navijam, ni uspelo zmagati. 
Tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1.  
Po tekmi smo odšli v Ingolstadt, kjer smo pri stricu in teti prespali. Še 
prej smo dobili pozno večerjo saj je bila ura že 1. po polnoči. Drugi dan 
smo se po zajtrku odpravili domov. Vmes smo se ustavili še enkrat v 
Münchnu in šli v nekaj trgovin. 



V Hrastnik smo prišli v popoldanskem času. Izlet mi je bil zelo všeč in 
upam, da bomo še kdaj šli. Zelo rad pa bi si ogledal tudi kakšno tekmo 
evropskega ali svetovnega prvenstva. 
                GREGOR SIMONČIČ je  

pripovedoval očetu, ta pa je zapisal.  
 

 
 
 
 

 
 
BOSNA 
 
V BOSNI JE ZELO MRZLO. 
MOJI BABICI SO ZMRZNILA VRATA. 
V BOSNI SE OTROCI SANKAJO Z 13 LET IN 33 LET. 
V MOJI HIŠI JE ZMRZNU WC, TELEVIZIJA, VODA IN STRICU AVTO. 
KO SEM SE PELOV MIMO SO SE OTROCI KOPALI V VROČRM BAZENU 
BILO JE LEPO. 
LOVILI SO LJUDJE RIBE 
MENI JE BILO ČUDNO  
 
 
ERNEST MEŠIČ, LOG 17, HRASTNIK 
 
 
 
 



 
Kako preživlja svoje dni v zavodu je povedal Miran Markelj svojemu 
očetu, on je zapisal, Miran pa se je podpisal    
 
 
 

 
 
 
Pri pouku rad poslušam in sodelujem in odgovarjam na preprosta 
vprašanja. 
Veliko listam po revijah in ogledujem slike. Tudi šivam, barvam, trgam, 
lepim, pri tem mi malo pomaga tovarišica. 
Obiskujem tudi fizioterapijo in tudi bazen, redno hodim s fizioterapevtko. 
Sodelujem tudi v programu MATP. 
 
Veselim pa se tudi odhodov domov vsakih štirinajst dni. 
 
Lep pozdrav in srečno. 
 
 
MIRAN MARKELJ 
 
 
 
 
 



Naj dodamo še nekaj misli naših mam in spremljevalke Sande, ki je bila z 
dekleti na plesni delavnici. 
 

PRIJATELJI Z ENAKIMI STISKAMI 
 

» Gorje mu, ki v nesreči biva sam, 
   a srečen ni kdor srečo uživa sam…« pravi naš pesnik. 
 
In po naših otrocih nam je bilo dano, da smo se pred šestnajstimi leti 
srečali in se še vedno srečujemo. Sprva smo bili le znanci, ki pa smo ob 
sorodnih stiskah zaradi naših otrok odkrivali veliko ranjenost globoko 
potisnjeno v svoje duše. Našli pa smo človečnost in pravo prijateljstvo, ki 
ne zataji tedaj, ko se sorodniki odmaknejo, bivši prijatelji odidejo in 
ostanemo sami, ujeti v trenutne stiske, dvome, črne misli o bodočnosti 
naših otrok. Tedaj me zbudi klic – nekdo, nekje misli name, mu ni 
vseeno zame, me razvedri s prijateljskim vzpodbudnim nasvetom. 
Zdaj veš, da nisi sam! 
Prijatelj čuti mojo stisko, zna poslušati, ko duša kriči in se duši, ker v 
svoji čustveni razbolelosti ne vidim izhoda, ga ne uzrem. 
Neprecenljiva je ta prisotnost nekoga, ki ti je blizek po duši in trpljenju, 
ki te zna tolažiti, stisniti roko, ko po licih teko solze. 
Bilo nam je dano (čeprav smo dosti kilometrov narazen), da so se naše 
poti srečale, da moremo biti v oporo drug drugemu. 
Nihče, ki ni v naši koži, nihče razen nas samih, ne bo za nas in naše 
otroke poskrbel, ko bomo mi omagali. 
 
Hvala prijateljem z velikim srcem in plemenito dušo! 
 

Breda Petrovič       
 
 
 
 
 



 
 
 
SVA TU...!!! 
 
 
                          DRAGI SINEK, 
                               DROBNO TELESCE SE BORI 
                               IN NIKOLI BITKE NE IZGUBI... 
                                          SVA KOT DVE PTICI, 
                                          KI POLETITA NA KRILIH SVOJIH SRC... 
                               NIKOLI VPRAŠANA, 
                               A VEDNO PONUDIVA ODGOVOR, 
                               KO DRUGI BEŽIJO,SE MIDVA BORIVA... 
                               SAJ NAMA JE LEPO... 
                               LE ZAKAJ VAM,NI TAKO? 
                SAJ NOGE GREDO LEVO,DESNO 
                SAJ USTA IZGOVARJAJO BESEDNE ZAKLADE 
                SAJ STE POPOLNI...TODA OPROSTITE ,NE ZNATE... 
                              VEDNO GRESTE NA KRIVA POTA, 
                              A MIDVA SVA KOT A IN Ž  
                              IN NIKOLI NE ZBEŽIVA, 
                              TU SVA ZA VAS,DA VAM  
ODGOVORIVA...SEVEDA,ČE ŽELITE... 
  
 
 
                                                     EREIZ MAJA                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PLESNA DELAVNICA 
 
Že nekaj let se ljubiteljice plesa Polona, Vesna in Irma ter jaz kot 
spremljevalka udeležujemo plesnih delavnic. Spoznale smo veliko krajev  
širom Slovenije. Spoznale smo nove plesalce in prijatelje. Naučile smo se 
plesati tango, valček, ča-ča-ča, plesale smo tudi izrazne plese. Najbolj pa 
nam je ostal v spominu ples ob zvokih Kingstonov – Palme in valovi, ki 
ga še zdaj dobro odplešemo. 
Lani smo se na delavnici v Novi gorici učile plesati ob onabski glasbi, kjer 
se je izkazala Vesna s trebušnim plesom. Irma pa se je izkazala kot 
prava zapeljivka v plesu s kastenjetami ob španski glasbi., Polona pa kot 
prava majhna Kitajka ob zvokih kitajske  glasbe. Še me spremljevalke 
smo se učile KAN-KAN, ki pa je bil zame kar malo predivji 
Letos gremo v Belo krajino, pridružil se nam je še Bojan. Upamo, da bo 
program pester, da se srečamo s starimi prijatelji, česar smo vedno zelo 
veseli. 
 
Naj bo julij hitro tu, da spet zaplešemo! 
 
   
                                                                        
                                                                             SANDA KONTREC 
 



Preberite kaj se bo dogajalo v letu 2009. 

 
Mogoče bi naredili kljukice pri tistih dejavnostih, ki se jih boste udeležili. 
Tako boste na koncu vedeli, kje ste vse bili in kolikokrat ste bili v naši 
cenjeni družbi. Mogoče se boste lažje spomnili kako je bilo in boste to 
tudi zapisali, da bo naše glasilo še bolj pestro, polno vaših lepih lahko pa 
tudi manj lepih doživetji. 
 
Pustili bomo še nekaj prostora, da dopišete, ker to ni vse kar se bo 
dogajalo. 
Vedno poiščimo še kaj, da nam bodo dnevi še prijetnejši. 

 

 

PLANA AKTIVNOSTI DRUŠTVA SOŽITJE HRASTNIK  

JANUAR - JUNIJ 2009 

 
 
Datum Čas Aktivnost Kraj dogajanja 
JAN.    
07.01. 1600-1730 KUHARSKI TEČAJ – ROJ. DNEVI VELIČKOVA 41 
16.01. 1600-1730 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
28.01. 1600-1730 DELAVNICE OSNOVNA ŠOLA 
FEB.    
06.02. 1600- 1730 TEKMOVANJE V PLAVANJU BAZEN HRASTNIK 
11.02. 1600- 1730 BOWLING ZAGORJE 
18.02. 1600-1730 DELAVNICE OSNOVNA ŠOLA 
20.02. 1600- 1730 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
25.02. 1500- 1800 DELAVNICE OSNOVNA ŠOLA 
MAR.    
04.03. 1500- 1800 DELAVNICE OSNOVNA ŠOLA 
06.03. 1600- 1730 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
11.03 1600- 1730 KUHARSKI-PRAZNOVANJE ROJSTNIH D VELIČKOVA 
18.03. 1600- 1730 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
25.03. 1600-1730 RAČUNALNIŠTVO OSNOVNA ŠOLA 
 
 

 POHOD V HRIBE - Datum in kraj bo javljen 
naknadno. 

 



 
APR. 

   

01.04. 1800- 1930 PLAVANJE  BAZEN HRASTNIKIK 
03.04. 1600- 1730 ATLETIKA  ATLETSKI STADION 
08.04. 1600- 1730 RAČUNALNIŠTVO OSNOVNA ŠOLA 
15.04. 1600- 1930 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
22.04. 1600- 1730 RAČUNALNIŠTVO OSNOVNA ŠOLA 
29.04. 1800- 1930 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
 
 

 POHOD V HRIBE - Datum in kraj bo javljen 
naknadno. 

 

MAJ    
06.05. 1600- 1730 RAČUNALNIŠTVO OSNOVNA ŠOLA 
08.05. 1600- 1730 ATLETIKA  ATLETSKI STADION 
13.05. 1800- 1930 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
15.05.  REGIJSKE IGRE LJUBLJANA 
20.05. 1600- 1730 KUHARSKI TEČAJ VELIČKOVA 41 
23.05. 900 EKSKURZIJA VELIKE LAŠČE     
27.05. 1800- 1930 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
 
 

 POHOD V HRIBE - Datum in kraj bo javljen 
naknadno. 

 

JUNIJ    
03.06. 1600- 1730 AEROBIKA      OSNOVNA ŠOLA 
06.06. 1000 PIKNIK SMREKOVINA 
10.06. 1800- 1930 PLAVANJE BAZEN HRASTNIK 
17.06. 1600- 1730 KINO KINO HRASTNIK 
 
 

 POHOD V HRIBE - Datum in kraj bo javljen 
naknadno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da nam je bilo lahko tako lepo in da smo si lahko malo več privoščili se 
zahvaljujemo našim podpornikom, donatorjem in dobrim ljudem 
 
 
 
FIHO - ZVEZA SOŽITJE 

 OBČINA HRASTNIK 
      

              TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 
                TOPLARNA 
                     RTH 
                         SINDIKAT RTH 
                              
                                   
                                       DR. GORANOVIČ 
                                           DR. FELE 
                                               DR. GUNA 
                                                  DRUŠTVO INVALIDOV 
 
 

 
 

IN VSEM ČLANOM IZVRŠILNEGA ODBORA, KI SO SE POTRUDILI, DA 
NAM JE BILO VSEM LEPO.  
 

 
 
 
PA LEP POZDRAV DO SNIDENJA! 
 
 
 
    


