
IZDELKE RAZSTAVLJAJO:

Društvo invalidov Ajdovščina – Vipava  •  Društvo invalidov 
občine Brežice  •  Medobčinsko društvo delovnih invalidov 
Celje  •  Društvo invalidov Črešnjevec  •  Medobčinsko 
društvo invalidov Domžale  •  Društvo invalidov Dornberk  
•  Medobčinsko društvo invalidov ‘’Drava’’, Radlje ob Dravi  
•  Območno društvo invalidov Dravinjske doline  •  Društvo 
invalidov Dravograd  •  Medobčinsko društvo invalidov 
Goriške  •  Društvo invalidov Hrastnik  •  Medobčinsko društvo 
invalidov Idrija – Cerkno  •  Društvo invalidov Izola  •  Društvo 
invalidov Kočevje  •  Medobčinsko društvo invalidov Lenart  •  
Medobčinsko društvo invalidov Lendava  •  Društvo invalidov 
Ljubljana-Bežigrad  •  Društvo invalidov Ljubljana-Center  
•  Društvo invalidov Ljubljana-Moste Polje  •  Medobčinsko 
društvo invalidov Ljutomer  •  Društvo invalidov Logatec  
•  Društvo invalidov Maribor  •  Društvo invalidov Mežiške 
doline  •  Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota  •  
Društvo invalidov Muta  •  Društvo invalidov občine Piran  •  
Društvo invalidov Postojna  •  Medobčinsko društvo invalidov 
Ptuj  •  Društvo invalidov Radeče  •  Društvo invalidov Rimske 
Toplice  •  Društvo invalidov Slovenj Gradec  •  Medobčinsko 
društvo invalidov Šaleške doline  •  Društvo invalidov 
Trbovlje  •  Društvo invalidov Trebnje  •  Društvo invalidov 
Tržič  •  Društvo invalidov Vrhnika  •  Društvo invalidov 
Zagorje ob Savi  •  Območno društvo invalidov Zgornje 
Posotelje  •  Medobčinsko društvo invalidov Žalec  •  Društvo 
invalidov Žiri

IZ AVSTRIJE RAZSTAVLJAJO:

GRADNIK- dvojezično socialno-integrativno društvo Galicija
autArK-delovna asistenca na Koroškem Celovec
pro mente Koroška - društvo za psihično zdravje Celovec-Beljak

IZ HRVAŠKE RAZSTAVLJAJO:

Zveza društev delovnih invalidov Hrvaške: 
Društvo delovnih invalidov Krapina
Društvo invalidov Križevci
Društvo delovnih invalidov Sisak
Društvo delovnih invalidov Slavonski Brod
Društvo delovnih invalidov Kutina
Društvo delovnih invalidov Vukovar

IZ MADŽARSKE RAZSTAVLJA:

Društvo porabskih slovenskih upokojencev - Sekcija invalidov

ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO:

Mestna občina Slovenj Gradec  •  MO Slovenj Gradec – Četrtne 
skupnosti: ČS Center, ČS Legen mesto, ČS Stari trg mesto, ČS 
Polje, ČS Štibuh  •  Občina Mislinja  •  Gostilna Rogina Mira s.p.  •  
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.  •  Kota projekt d.o.o. Velenje  •  
Mercator Slovenj Gradec  •  Koroške lekarne Ravne na Koroškem  •  
Zavarovalnica Maribor  •  Avtoprevozništvo REK Fanika, Šentjanž 
pri Dravogradu  •  Podjetniški center Slovenj Gradec

Pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije

dr. Danila Türka

Slovenj Gradec, 18. – 29. april 2012
Mladinski kulturni center, Ozare 18

4.
RAZSTAVA ROČNIH
IN UMETNIŠKIH DEL 

INVALIDOV
ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

Z MEDNARODNO UDELEŽBO



Zveza delovnih invalidov Slovenje, pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika države dr. Danila Türka, skupaj z Dru-
štvom invalidov Slovenj Gradec in MO Slovenj Gradec, ki je 
leta 2008 pridobila listino »Občina po meri invalidov«, nadaljuje 
tradicionalno sodelovanje na področju socialnega vključevanja 
invalidov z razstavo ročnih in umetniških del invalidov. Razstava 
je vključena v sklop dogodkov EPK projekta Art@Craft Europe 
2012 v partnerskem mestu Slovenj Gradec. Letošnja razstava 
ima še poseben pomen, saj razstavljajo tudi invalidi iz Madžar-
ske, Avstrije in Hrvaške. 

Invalidi skozi različne, njim ustrezno prilagojene aktivnosti in de-
javnosti doživljajo uspeh, se potrjujejo, ohranjajo že pridobljene 
in razvijajo nove spretnosti in navade ter se s tem spreminjajo, 
rastejo. Z lastno aktivnostjo pridobivajo znanje, nove izkušnje, 
kar jih spodbuja in motivira tudi za nadaljnje aktivnosti. S pri-
merno motivacijo invalidov, načrtnim in domišljenim delom in 
zagotavljanjem možnosti za ustvarjalnost je mogoče doseči do-
kaj visoko kreativnost.

Vsak izdelek, vsaka izmed slik, ki si jih boste ogledali na razstavi 
ima svojo zgodbo, tako rekoč svojo lastno zgodovino, s katero 
učinkuje na opazovalca. 

Medtem, ko podoživljamo to zgodbo, se izpopolnjujemo in bo-
gatimo, seveda v skladu s svojimi hotenji in zmožnostmi. 

Zahvaljujem se vsem invalidom razstavljavcem, da lahko tudi 
ostali občudujemo njihove prečudovite izdelke. Posebna zahva-
la za sodelovanje pa gre invalidom iz Avstrije, Hrvaške in Ma-
džarske. 

Brez neutrudnega dela prostovoljcev društva invalidov Slovenj 
Gradec in njihove prizadevne predsednice Stanislave Tamše ne 
bi mogli uživati v tej razstavi, zato jim izrekam iskrene čestitke 
za njihovo opravljeno delo. V veliko veselje pa nam je, da je MO 
Slovenj Gradec prepoznala, kako pomembno je izvajanje Kon-
vencije OZN o pravicah invalidov in podprla prizadevanja Zveze 
delovnih invalidov Slovenije na tem področju. 

Drago Novak, 
predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije

Slovenj Gradec, mesto »Glasniku miru« in »Občina po meri 
invalidov«, vsako drugo leto organizira bienalno razstavo Doma-
če in umetnostne obrti v Sloveniji. 

Društva Zveze delovnih invalidov Slovenije so na povabilo takra-
tnega župana MO Slovenj Gradec Matjaža Zanoškarja, pričela raz-
stavljati svoje ročne in umetniške ustvarjalnosti ob bok bienalne 
razstave že leta 2006.

Toda letošnja razstava invalidov Zveze delovnih invalidov Slove-
nije ima še poseben značaj, saj invalidi s svojimi ročnimi in ume-
tniškimi ustvarjalnostmi z mednarodno udeležbo, sodelujejo ob 
bok prve evropske razstave v sklopu dogodkov EPK projekta Art@
Craft Europe 2012 v partnerskem mestu Slovenj Gradec. 

Vso organizacijo in izvedbo tega projekta je prevzelo Društvo invali-
dov Slovenj Gradec, ki ga skupaj z Zvezo delovnih invalidov Sloveni-
je ter pod pokroviteljstvom nadomestnega župana Mestne občine 
Slovenj Gradec, gospodom Nikolajem R. Kolarjem, izvaja že četrtič. 

Zahvaljujemo se vsem, kateri sodelujete na tej razstavi. Prav tako 
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri realizaciji tega 
projekta: Mestni občini Slovenj Gradec, Zvezi delovnih invalidov 
Slovenije, organizacijskemu odboru, aranžerski skupini, še pose-
bej pa se zahvaljujemo za pomoč vsem donatorjem in sponzor-
jem, ki ste nam pomagali s svojimi prispevki.

Ker želimo razstavo prikazati čim širši javnosti, vas vabimo, da si 
jo ogledate v čim večjem številu, ogledate pa si lahko še ostale 
kulturno zgodovinske znamenitosti našega kraja.

Stanislava Tamše,
predsednica Društva invalidov Slovenj Gradec 

PRIJAZNA POPOTNICA 4. RAZSTAVI ROČNIH IN UMETNIŠKIH DEL 
INVALIDOV ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

Ohranjanje dragocenih kulturnih tradicij iz preteklosti je osnovno 
vodilo današnje družbeno-politične naravnanosti Mestne občine 
Slovenj Gradec. Je zavedanje, da samo z ustvarjalno in poustvar-
jalno energijo lahko uresničujemo cilje in načrte častnega statusa 
Slovenj Gradca kot mesta Glasnika miru! Še posebej pa nam je v 
letu 2012 prijetno, ko sodelujemo v projektu Evropska prestolnica 
kulture Maribor 2012. 

Prav posebej pa moram poudariti, da nam je v Mestni občini Slovenj 
Gradec resnično v čast, da lahko skupaj z Zvezo delovnih invalidov 
Slovenije in Društvom invalidov Slovenj Gradec organiziramo 4. raz-
stavo ročnih in umetniških del. Ocene in ugotovitve ob dosedanjih 
treh tovrstnih razstavah so zagotovilo, da bodo napori v letošnjem 
letu, vloženi s strani organizatorjev, dosegli in presegli običajna pri-
čakovanja. Pa še na nekaj velja spomniti oz. opozoriti, organizacijske 
izkušnje vseh subjektov so pripeljale do mednarodne udeležbe ne-
katerih društev invalidov, ki bodo sijajna dopolnitev tistih kulturnih 
prizadevanj, ki jih v MO Slovenj Gradec posvečamo invalidom, ne 
glede na stopnjo invalidnosti in na starost. Zato vem, da je upraviče-
no in po svoje prav, da smo uvrstili 4. razstavo ročnih in umetniških 
del invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije pod okrilje EPK Ma-
ribor 2012. S tem pa smo ponovno dokazali specifičen slovenjgraški 
posluh za humanost in prijateljstvo med narodi, podoben tistemu 
izpred štirideset let. In nenazadnje tudi tistemu izpred nekaj let, ko 
se je porodila hvalevredna ideja o prvi razstavi ročnih in umetniških 
del invalidov v okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije in Društva 
invalidov Slovenj Gradec. Za letošnjo razstavo ART@CRAFT EUROPE 
2012 v Slovenj Gradcu je svoje veliko razumevanje pokazal predse-
dnik RS dr. Danilo Türk, ki je prevzel častno pokroviteljstvo. 

Naj se vam spoštovane razstavljavke in razstavljavci iz Slovenije 
in tujine za Vaše sodelovanje iskreno zahvalim. Zahvaljujem pa se 
tudi tistim posameznikom, ki ste s svojimi plemenitimi dejanji in 
dragocenimi izkušnjami prispevali k izvedbi razstave!

Niko R. Kolar, 
nadomestni župan MO Slovenj Gradec


