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UVODNIK

Drage bralke in bralci
Pred nami je že 14. izdaja našega internega glasila Zvok Tišine. Leto 2019 bi lahko
opisal kot leto prelomnic in novih izzivov. To leto je bilo za naše društvo prelomno in
eno najpomembnejših let v vseh letih delovanja do sedaj. V letu 2019 se nam je izpolnila velika želja in sicer, preselili smo se v svoje lastne prostore . Novi prostori so sedaj
večji, svetlejši, bolj odprti in prijaznejši za naše uporabnike. Člani društva smo zelo
ponosni na te novo pridobljene prostore, saj nam ti prostori predstavljajo naš drugi
dom. Selitev v nove prostore pa ni bila edina prelomnica v tem letu. Prelomnico je
predstavljal tudi odhod naše dosedanje sekretarke Jaše na porodniški dopust. Zamenjala jo je naša Monika, ki bo eno leto skupaj z nami pisala našo zgodbo. Kljub temu, da
smo imeli veliko dela s selitvijo društva in opremljanjem novih prostorov, smo programe izvajali nemoteno in bili aktivni na različnih področjih. Organizirali smo ekskurzije, predavanja različnih tematik, okrogle mize, zaključek leta, servise slušnih aparatov,
različne posvete za gluhe in naglušne člane ter kreativne delavnice. Skozi vso leto smo
bili aktivni tudi na športnem področju in sicer smo se v velikem številu udeleževali državnih prvenstev za gluhe,
kolesarskih maratonov po Sloveniji in tujini ter številnih ribolovov. Kot vsako leto smo tudi to leto organizirali
državno prvenstvo v bowlingu v trojicah v Mariboru ter že tradicionalni 15. Dravinjski turnir v ribolovu na jezeru
v Zrečah. Kot vsako leto smo se tudi to leto že tradicionalno udeležili Konjiškega maratona ter se pridružili akciji
Gluhi strežejo v planinskih kočah. Najpomembnejši dogodek, na katerega smo se pripravljali celo leto, je bil dan,
ko smo imeli uradno otvoritev društva. Ta pomemben dan, ki bo zapisan v zgodovino društva je bil 10. september
2019. Otvoritev smo obeležili s kratkim kulturnim programom, ki so ga pripravili naši člani društva.
Ko se ozrem nazaj, se zavem, da je za nami eno prekrasno, dinamično in zelo aktivno leto. Na koncu se bi rad
zahvalil vsem vam članom in ostalim prostovoljcem, ki ste bili tekom leta aktivni v društvu in pomagali na različne načine. Brez vas nam ne bi uspelo to, kar nam je!
V prihodnje si želim, da bomo še naprej tako dobro sodelovali, pletli pristne prijateljske odnose ter bili v oporo in
pomoč drug drugemu. Naj bo leto 2020 tako uspešno in srečno kot so bila vsa ta leta do sedaj .

Matevž Marinko, predsednik društva

I Love you

Moje roke so moj jezik
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SELITEV
V mesecu marcu smo bili s strani takratnega direktorja
obveščeni, da bomo morali zapustiti prostore društva.
Takrat je mene kot sekretarko društva in predsednika
društva zelo zaskrbelo kako bo z društvom naprej.
Takoj smo se lotili iskanja novih prostorov. Nekaj
prostorov nam je sicer ponudila občina, vendar le ti
niso bili primerni za naše potrebe. Želeli smo svetle
prostore, ki so primerni tudi za naše gluho slepe člane.
S pomočjo gospoda Šeliha smo našli stanovanje nad
Central cafe-jem v Slovenskih Konjicah. Ti prostori
so bili popolni za naše društvo. Tukaj pa se je seveda
zataknilo pri financah. Imeli smo veliko težav preden
smo dobili odobritve na bankah in seveda nenazadnje
odobritev našega glavnega financerja FIHO, da nam
bo pomagal pri financiranju.
Ker je to vse skupaj trajalo kar nekaj mesecev, nam je
zdravstveni dom ponudil začasne prostore, kjer smo
nekaj mesecev izvajali programe. Ko smo v mesecu
novembru podpisali pogodbo smo bili najsrečnejši.
Končno si je društvo prislužilo nove prostore, ki si jih
je tako želelo. Takoj smo se lotili prenove prostorov.
Gluhi člani so naredili pohištvo po meri, dobili smo
nove stole, mize. Vse je dišalo po novem in svežem
začetku. In tukaj je bil mesec februar, ko smo se že
preselili. To je bila velika sreča za člane društva.
Dobili so končno tiste svoje prostore, ki so si jih od
ustanovitve društva vedno želeli. Od selitve dalje je
društvo polno uporabnikov. Izvajamo še več dejavnosti, kot smo jih izvajali prej. Društvo je z novimi prostori zaživelo kot še nikoli prej, za kar smo neizmerno
hvaležni in srečni.
Jaša Gačnikar

ZVOK TIŠINE

UREJANJE NOVIH PROSTOROV DRUŠTVA

Izlet dan žena in 40 mučenikov v Hrastnik
Članice in člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče smo se
minulo soboto odpravili na izlet v Hrastnik. Najprej smo
obiskali muzej v Hrastniku, kjer je v začetku dvajsetega
stoletja potekal pouk. V muzeju smo spoznali zgodovino
Hrastnika in si ogledali razstavo, ki zajema trinajst
tematskih sklopov vezanih na Hrastnik. Nato smo se
odpravili v steklarno Hrastnik, kjer smo si ogledali celotno proizvodnjo in izdelavo steklarskih izdelkov. Po
ogledu je sledila vožnja proti Vranskemu, kjer smo se
okrepčali ob kosilu in prijetnem druženju.
Jaša Gačnikar
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DOBRO SEM, PA TI - Program za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin
Sekretarka društva se je udeležila brezplačnega programa Dobro sem pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana
Moste-Polje. Program je bil namenjen predvsem ozaveščanju in izobraževanju posameznikov iz ranljivih skupin s
ciljem, da lažje vplivajo na duševno zdravje in dobro počutje, ga krepijo in varujejo.
Program je trajal cel vikend v Ljubljani, kjer je naša sekretarka pridobila naziv trenerja. Program smo kasneje s
šestimi člani iz našega društva in šestimi člani iz društva Celje izvajali v prostorih društva Celje.
Z vključitvijo v srečanja so posamezniki pridobili možnost izbire najbolj primernih strategij in veščin za reševanje problemov, konfliktov ali prilagajanja na spremembe. Skozi sodelovanje s skupino so se naučili prožnosti v
vedenju, mislih in čustvih. Pridobili pa so tudi znanje za varovanje lastnega duševnega zdravja. Zaključek delavnice smo nato izvedli v novih prostorih našega društva.
Jaša Gačnikar
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Občni zbor 2019
V sredo 27.3.2019 so se člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče zbrali na redni letni skupščini. Vse prisotne je pozdravil tudi predsednik Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije, gospod Mladen Veršič. Na skupščini so potrdili poročila o delu organov
društva ter poročilo o delu društva za leto 2018. Prav tako so potrdili plan dela za leto 2019. Člani društva so povedali, da so z delom društva zelo zadovoljni in si želijo, da tako ostane tudi v prihodnje. Tudi
predsednik Zveze je pohvalil delo društva z željo po uspešnem nadaljnjem sodelovanju.
Jaša Gačnikar
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Skupščina v ZDGNS in spremljanje tiskovne
konference v živo
Skupščine na ZDGNS sta se udeležili naši delegatki, Irena
Marinko in Marija Kolar. Skupščina je potekala 18. aprila v
prostorih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Na
skupščini so potrdili vsa poročila za leto 2018 ter plan dela
za leto 2019. Posebnost te skupščine je bilo to, da so ob njenem koncu vsi delegati v živo spremljali tiskovno konferenco vlade, na kateri je ministrica razglasila sklep vlade glede
SZJ in slovenske ustave.
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Postavili velikonočni križ pri družini Brumec
Kot vsako leto, so tudi to leto naši člani pred Veliko nočjo, na domačiji družine Brumec v Spodnjem Grušovju postavljali velikonočni križ. Zbrali so se v dopoldanskih urah in s skupnimi močmi dvignili in postavili leseni križ. N
ata ančin so počastili obred čaščenja križa. Po končanem postavljanju, so skupaj slavili postavljen križ. Ob dobri
hrani in pijači se je prijetno druženje nadaljevalo do večernih ur.
Sabina Hmelina

ZVOK TIŠINE

DOGODKI IN NOVICE
SEMINAR V LOGARSKI DOLINI MAJ 2019
S predsednikom društva, Matevžem Marinkom, sva se udeležila strokovnega seminarja v Logarski dolini. Na seminarju so bili prisotni predsedniki in sekretarji iz vseh 13 društev v Sloveniji ter predstavniki ZDGNS. Na strokovnem seminarju smo pregledali analizo opravljenega dela, se seznanili s ključnimi izzivi in določili cilje za naslednjih deset let delovanja. Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS je v analizi desetletnega dela organizacije poudaril pomembne individualne pravice za osebe okvaro sluha. Torej, sprejeti so bili Zakon o osebni asistenci in komunikacijski
dodatek, Zakon o športu, ki gluhim športnikom omogoča dodatek h pokojninam, nagrade, zaposlitve in štipendije;
Pravilnik o tehničnih pripomočkih, ki gluhim daje pravico do tehničnih pripomočkov. Na področju znakovnega
jezika so bili narejeni veliki koraki. Ustanovili smo Inštitut za slovenski znakovni jezik, razvili Priročno video slovnico za slovenski znakovni jezik, umestili znakovni jezik v osnovne in srednje šole kot izbirni predmet, kot najpomembnejši korak pa je pobuda ZDGNS za umestitev znakovnega jezika v ustavo.
Cilji, ki smo si jih zadali za nadaljnje delo se nanašajo predvsem na področje izobraževanja v osnovni in srednji šoli
v znakovnem jeziku, področje starejših, populacijo gluhoslepih ter populacijo naglušnih oseb. Slovenska družba
postaja dolgoživa in posledično je med nami vse več ljudi, ki se spoprijemajo z naglušnostjo. V slovensko zakonodajo je potrebno vključiti tudi naglušne osebe, torej populacijo z izgubo sluha po Fowlerju pod 95 %.
Na strokovnem seminarju je bil kot problem izpostavljena neenakomerna regijska pokritost s tolmači znakovnega
jezika. Največ tolmačev je v Ljubljani, obstajajo pa regije, kjer je tolmačev absolutno premalo. Iz Zavoda Združenje
tolmačev za SZJ, so povedali, da so veseli, da je poklic tolmača vse bolj prepoznaven in da se za ta poklic odločajo
tudi osebe, ki niso neposredno povezane z gluhoto. To si štejejo za velik uspeh. Na področju pridobitve licence za
tolmača se v prihodnosti obeta velika novost in sicer bodo lahko tudi osebe z okvaro sluha pridobile licenco tolmača
slovenskega znakovnega jezika.
Na koncu seminarja so se vsi prisotni strinjali, da je v tem negotovem času, najpomembnješa enotnost ter sodelovanje.
Bojan Cmok
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7 korakov do novega slušnega aparata
1. Ko osebni zdravnik oceni, da zavarovana oseba potrebuje ali bi bila upravičena
do SA, jo napoti k pooblaščenemu zdravniku - specialistu.
2. Ko napotni zdravnik - otorinolaringolog ugotovi potrebo po SA, izda zavarovani
osebi naročilnico za testni SA, na kateri označi, da gre za izposojo testnega SA za
obdobje največ 3 mesecev.
3. Zavarovana oseba na osnovi naročilnice prejme testni SA pri dobavitelju, ki ima
z ZZZS sklenjeno pogodbo. Dobavitelj izdela tudi olivo.
4. Zavarovana oseba izbere ustrezni testni slušni aparat ob pomoči slušnega akustika, ki slušni aparat nastavi in zavarovano osebo navaja na uporabo aparata ter jo nauči z njim ravnati.
5. Zavarovana oseba se s testnim SA oglasi pri napotenem zdravniku-otorinolaringologu, kjer opravi vaje s poslušanjem.
6. Ko akustik ugotovi po uporabi slušnega aparata vsaj 14 dni, da je zavarovana oseba navajena na uporabo slušnega
aparata, izda o tem potrdilo.
7. Napotni zdravnik - otorinolaringolog potrdi z izdajo naročilnice za slušni aparat, da je bil s SA dosežen ustrezen
slušno-rehabilitacijski učinek. V primeru, da zavarovana oseba s testnim SA ni dosegla ustreznega slušno rehabilitacijskega učinka, ji napotni zdravnik– otorinolaringolog naročilnice za izdajo SA ne izda, testni SA pa je zavarovana
oseba dolžna vrniti dobavitelju.

Obisk DGN Podravja Maribor
v našem novem društvu
18.5.2019 so nas obiskali naši prijatelji, člani DGN Podravja Maribor. Pričakali smo jih na avtobusni postaji Slovenske Konjice, nato pa smo se peš odpravili do naših novih prostorov društva. Z velikim veseljem
smo jim razkazali naše nove prostore društva oziroma naš drugi dom, kot radi poimenujemo te naše prostore. Člane mariborskega društva smo pogostili s kavico in čajem, ki smo ju skuhali v naši novi kuhinji. Naši
prijatelji so bili tako navdušeni nad našimi novimi prostori, da so sklenili, da nas pridejo še kdaj obiskati.
Nina Jeranko
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Na posvetu Znakovni jezik za vse
Zveza gluhih in naglušnih Slovenije je dala pobudo na Državni svet RS, da se v prostorih državnega sveta
organizirata posvet z naslovom Znakovni jezik za vse na temo umestitve slovenskega znakovnega jezika v
Ustavo RS ter poudariti, da je treba primerno skrbeti za SZJ in ga posledično prepoznati na področju izobraževanja ter življenja in dela gluhih uporabnikov SZJ. V pozdravnem nagovoru je Mladen Veršič, predsednik Zveze društev in naglušnih Slovenije poudaril kako pomembno je, da bi znakovni jezik vpisali v slovensko ustavo. Zveza društev gluhih in naglušnih si želi, da bi bil postopek končan do 14. 11. 2019, ko
obeležujemo nacionalni dan slovenskega znakovnega jezika. Če bo do tega prišlo, bi naša država postala
peta država EU, ki bo imela pravico do uporabe znakovnega jezika zapisano v ustavi. To so doslej storile
Avstrija, Finska, Madžarska in Portugalska.
V Sloveniji je približno 1000 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, približno 450 oseb ima polžev vsadek, okoli 100 pa je gluhoslepih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik. Približno 75.000 oseb pa ima
slušni aparat.
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Srečanje gluhih in naglušnih savinjske in štajerske regije
Skupaj s člani društva smo se, 16.6.2019, na sončno nedeljo odpeljali proti Mariboru, natančneje proti Drava
Centru, kjer so nas že pričakali člani DGN Podravja Maribor. Vsi predsedniki društev Savinjske regije so pozdravili vse zbrane. Po pozdravu smo se lotili športnih iger. Boj med društvi je bil zelo napet, na koncu je bilo
naše društvo najboljše in tako postali novi lastniki prehodnega pokala srečanja gluhih in naglušnih savinjske in
štajerske regije. Po končanih športnih igrah je sledila malica ter prijetno druženje, ki je trajalo pozno v popoldan.
Monika Kmetec
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MENJAVA SEKRETARKE DRUŠTVA
V letošnjem letu je dosedanja sekretarka društva Jaša odšla na porodniški dopust. 17.6.2020 je bil tako zame
pomemben dan, saj sem s tem dnem prevzela vlogo nove sekretarke Medobčinskega društva gluhih in naglušnih
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Priznam, da me je bilo na začetku zelo strah, kako se bom soočila in
spopadla z vsemi delovnimi nalogami, ki so me čakale v tem letu, po drugi strani pa sem se te službe veselila, saj
mi je predstavljala izziv, ki sem ga z veseljem sprejela. Predsednik ter ostali člani društva so me zelo hitro sprejeli
medse, ter mi pomagali na začetku moje poti v društvu. Veliko lažje je začeti delati v novem delovnem okolju, v
katerem si sprejet in se čutiš sprejetega. V tem letu sem doživela veliko vzponov kakor tudi padcev, ampak na
koncu je pomembno, da sem se v težkih trenutkih pobrala in šla naprej. V veliko pomoč in oporo so mi bili predsednik društva, ostale sekretarke društva, člani društva kakor tudi sekretarka Jaša, ki je bila fizično odsotna, vendar miselno ves čas prisotna z mano.

Hvala vam, da ste me tako lepo sprejeli in da ste pisali enoletno zgodbo skupaj z mano! To leto mi bo ostalo za
vedno v spominu, saj je bilo delo sekretarke v društvu gluhih in naglušnih zame velik izziv, hkrati pa dragocena
izkušnja v mojem življenju.
Hvala vam!
Monika Kmetec
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PREDAVANJE O STATUTU ZVEZE DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
V juniju smo v društvu organizirali predavanje, na katerem smo članom društva predstavili statut Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije. Člane smo seznanili z samim delovanjem zveze, z njenimi delovnimi nalogami
ter načinom financiranja društev. Člani so na koncu predavanja podali tudi svoje pripombe in predloge na veljavne člene statuta, katere smo posredovali predsedniku Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Monika Kmetec

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Kulturno društvo Pogled, je 24.6.2019 organiziralo proslavo ob dnevu državnosti v planinskem domu v Klokočovniku.
Proslavo je otvorila Ema Jeranko z odigrano slovensko himno na klaviatursko harmoniko. Program so pripravili tudi
otroci gluhih staršev iz Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče, ki so skupaj
s članico društva Nino Jeranko odpeli pesem Dan najlepših sanj v znakovnem jeziku. Proslave se je udeležil tudi župan
občine Slovenske Konjice, gospod Darko Ratajc, ter predsednik krajevne skupnosti Loče, gospod Janko Čakš. Proslava je bila tolmačena v znakovnem jeziku, tolmačila je tolmačka, gospa Marija Koser.
Nina Jeranko
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Zastava društva
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OTVORITEV NOVIH PROSTOROV

ODPRTJE NOVIH PROSTOROV DRUŠTVA

10. september je bil za Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče poseben dan, ki bo šel v zgodovino društva, saj smo pripravili uradno odprtje novih društvenih prostorov na novem
naslovu.
Vse do februarja 2018 je imelo društvo svoje prostore v sobici, veliki slabih 15 kvadratnih metrov, v drugem nadstropju Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, ki pa smo jo bili zaradi širitve dejavnosti zdravstvenega doma
prisiljeni zapustiti. To nepričakovano dejstvo je bilo za nas velik šok, saj smo morali tako rekoč čez noč poiskati
nove, nadomestne prostore. Delovanje društva smo začasno preselili v kletne prostore zdravstvenega doma v nekdanjo jedilnico.
Stopili smo v akcijo iskanja ustreznih prostorov in se po pomoč obrnili na občino Slovenske Konjice, ponudili so
nam prostor v starejši stavbi v starem centru, a nam ni ustrezal zaradi slabe svetlobe in vlage. Ker pa je nepremičninska ponudba v Slovenskih Konjicah in okolici zelo slaba, je bila izbira ustreznih prostorov na trgu zelo pičla.
Skoraj smo že obupali, ko se je nenadoma pojavila zanimiva ponudba za nakup društvenih prostorov v samem središču Slovenskih Konjic. Hitro smo je preverili in ugotovili, da so prostori idealni za naše društvo. Takoj smo se
lotili iskanja finančnih virov. Prek Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije smo na Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
(FIHO) naslovili vlogo za sofinanciranje nakupa prostorov iz rezervnih sredstev.
S pomočjo sredstev iz FIHA smo septembra lani kupili nove prostore in se
vanje preselili septembra 2018. Prostore je bilo treba na novo urediti in opremiti. Organizirali smo prostovoljna dela za preureditev prostorov. Naši prostovoljci, posebno Franci Jeranko so sami izdelali pohištvo. Šele pozno spomladi so bili društveni prostori pripravili za vselitev. Novi prostori so zdaj večji, svetlejši, bolj odprti ter predvsem prijaznejši našim uporabnikom.
V preteklost smo prostorsko stisko reševali tako, da smo se povezovali z Osnovno šolo Pod goro in Splošno knjižnico Slovenske Konjice, ki so nam občasno zagotovili koriščenje prostorov. V novih prostorih pa bomo zdaj lažje
izvajali socialne programe, s katerimi rešujemo osebne stiske in težave
članov, ter pripravljali delavnice, predavanja in okrogle mize. Uradnega
odprtja so se poleg članov društva udeležili Mladen Veršič, predsednik
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, mag. Boris Podvršnik, župan
zreške občine, Slavko Vetrih, župan občine Vitanje, in konjiški podžupan
Primož Poklič. Vsi so društvu zagotovili podporo tudi v prihodnje. Po
slavnostnemu prerezu traku smo goste povabili v večnamenski prostor
društva in jih pogostili s pecivom in kanapeji, ki so jih gluhi člani sami
pripravili.
Kot se je izrazila častna članica Katarina Marinko, se je z odprtjem prostorov uresničila dolgoletna želja gluhih in naglušnih članov, da bi imeli lastne prostore.
Monika Kmetec
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MEDNARODNI DAN GLUHIH V CELJU

PREDAVANJE O DUŠEVNIH MOTNJAH

V soboto, 21.9.2019 so gluhi, naglušni ter gluhoslepi
iz vse Slovenije praznovali Mednarodni dan gluhih.
Letos je Mednarodni dan gluhih potekal v Celju pod
geslom »Pripravljeni sprejeti drugačnost?«. Osrednji
dogodek je bila slavnostna akademija s kulturnim
programom, na kateri so kot častni govorniki spregovorili Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter predsednik vlade
Republike Slovenije, Marjan Šarec. Svetovna zveza
gluhih je leta 1958 v Rimu sprejela svetovno manifestacijo »Mednarodni teden gluhih«, ki ga povsod po
svetu praznujemo zadnji teden v septembru. Na ta
dan oziroma teden želijo gluhi opozoriti javnost na
svojo nevidno invalidnost, na gluhoto in na svoje
težave, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Gluhota sodi med najtežje invalidnosti zaradi
težav in ovir pri komunikaciji. Zaradi svoje komunikacijske oviranosti so gluhi trajno izolirani od slišečega okolja, česar posledice so težave v vsakdanjem
življenju, na delovnem mestu, izobraževanju itd. Javnost je potrebno seznaniti s težavami in problemi
gluhih oseb. Gluhi imajo svoj jezik, svojo kulturo in
to je potrebno sprejeti ter spoštovati. Gluhi ljudje
morajo imeti enak dostop do sodelovanja v osebnem,
javnem in političnem prostoru, kot vsi ostali in to
lahko omogočimo samo tako, da jim priznamo pravico, da pridobijo svoj jezik t.j. – znakovni jezik od
samega rojstva. Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije je letos vložila na Vlado RS pobudo za
spremembo Ustave RS, v katero se bi vpisal slovenski znakovni jezik. Ustavna komisija Državnega zbora je to pobudo podprla in začela postopek za spremembo Ustave, ki jo pričakujemo že v letu 2020.
Izredno pomembno je, da se bi lahko gluhi otroci v
Sloveniji končno začeli izobraževati v svojem jeziku
in tako postali enakovredni slišečim otrokom. Gluhi
želijo biti sprejeti v slišečo družbo, biti enaki slišečim. Pripravljeni moramo biti sprejeti drugačnost ter
se medsebojno spoštovati.

V sredo, 18.9.2019, je Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, za
svoje člane organiziralo predavanje na temo Izbrane duševne motnje. Predavala je Urška Drofenik, univerzitetna
diplomirana psihologinja, ki se je povabilu prijazno odzvala in se v vlogi predavateljice odlično odrezala.

Monika Kmetec
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Izraz duševne motnje se nanaša na velik razpon težav.
Vsaka motnja je kombinacija specifičnih misli, čustev,
vedenj in odnosov z drugimi – z različnimi stopnjami resnosti. Motnje lahko pogosto povzročajo težave v življenju. Na kratko je predstavila depresijo, anksioznost ter shizofrenijo. Prisotne je seznanila s simptomi, vzroki ter
miti, ki krožijo o duševnih motnjah. Seznanila nas je tudi
o tem, kaj lahko sami naredimo v primeru, da zbolimo za
eno izmed duševnih motenj ter kje lahko poiščemo strokovno pomoč. Zbrani so v predavanju uživali, za v prihodnje pa si želijo še več takšnih predavanj, saj so mnenja,
da je potrebno o duševnih motnjah govoriti in na tak
način razbijati mite in tabuje o njih.
Monika Kmetec
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SREČANJE IZVAJALCEV PREVENTIVE ZA ODRASLE
V Termah Zreče je 25. in 26. septembra potekalo strokovno srečanje izvajalcev preventivnih obravnav za odrasle iz
zdravstveno-vzgojnih centrov, centrov za krepitev zdravja, ambulant družinske medicine in patronažnega varstva.
Strokovno srečanje je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje v sklopu projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Cilj projekta
je uporaba novih, drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v
zdravju v lokalnih skupnosti. Na podlagi povabila Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je naše društvo
sodelovalo na tem srečanju. V sredo, 25.9.2019, smo v dopoldanskem času predstavili delovanje našega društva,
delovanje Zveze ter samo organiziranost oseb z okvaro sluha v Sloveniji. Društvo so predstavljali 4 naglušni člani.
Monika Kmetec
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DELAVNICA ŠIVANJA TORB IZ BLAGA
Kot vodja delavnice sem se odločila, da bom pripravila zanimive ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Moja in
Emina ideja je bila, da bomo imeli poleg ustvarjalne delavnice tudi delavnico šivanja, saj nam ustvarjanje lahko vrne
motivacijo, ko smo v malce slabši formi, osredotočanje na sam ustvarjalni proces in nov izdelek pa je odličen način
sprostitve. Šivanje je izjemno zadovoljujoč hobi, ki spodbuja naše dobro počutje. Otroci so zelo uživali v šivanju.
Naučili so se uporabljati šivalni stroj ter se prvič preizkusili v šivanju torb iz blaga.
Nina Jeranko

DELAVNICA IZDELOVANJA BUČ ZA NOČ ČAROVNIC
Bližal se je Halloween, po slovensko strašna noč čarovnic. Odločila sem se, da bom pripravila delavnico za odrasle člane in njihove otroke, na kateri bodo izrezovali buče. Buče smo prinesli iz domače njive, nekaj pa so nam jih dali okoliški kmetje. Otroci
so na delavnici neizmerno uživali, ko so izrezovali svojo umetnino s pomočjo staršev. Tudi odrasli člani so s svojo bujno domišljijo izrezali zelo izvirne buče in ob tem neizmerno uživali. Udeleženci delavnice so izrezali zelo zanimive in smešne buče,

ki so jih potem odnesli domov in jih postavili pred svojo hišo. Strašne buče so ponoči strašile pred njihovo hišo.
Nina Jeranko
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DOSTOPNOST ZA VSE = SPOŠTOVANJE ZA
VSE, ZA DRUŽBO BREZ DISKRIMINACIJE
V petek, 8.11.2019 sta se člana društva, Sabina Hmelina
in Bojan Cmok, skupaj s sekretarko društva udeležila
izkustvene delavnice z naslovom Dostopnost za vse=
spoštovanje za vse, za družbo brez diskriminacije. Delavnico organizira Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Republike Slovenije (ZIZRS) skupaj s projektnima partnerjema Slovensko filantropijo in Zavodom
Vozim. Delavnice organizirajo v okviru projekta Za
Vse/4ALL, ki je namenjen zmanjšanju pomembnega
problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, med katerimi so
tudi invalidi. Invalidi se srečujejo s težavami pri zaposlovanju, ki so povezane s težavami z dostopanjem do
grajenega okolja in informacij. Na prvem delu izkustvene delavnice so nam predstavili zakonodajne okvire pri
zaposlovanju invalidov ter spodbude za večje zaposlovanje invalidov v nevladnih organizacijah oziroma izboljšanje njihovega vključevanja na trg dela ter primere dobre prakse. Na drugem delu delavnice, ki je bil izkustveno naravnan, smo se udeleženci preizkusili, kako invalidi doživljajo svet, kako svet spoznavajo in se v njem
znajdejo slepi in slabovidni, gibalno ovirani in ljudje z
motorično okvaro. Izkustveno delavnico je pripravilo
Društvo študentov invalidov Slovenije. Tako smo imeli
možnost se preizkusiti v hoji z belo palico, prebijati se
skozi ovire z invalidskim vozičkom, igrati družabne igre,
prilagojene za slepe in slabovidne, brati v Braillovi pisavi itd.

PREDAVANJE O DOMAČI
LEKARNI ARCNIJI
V sredo, 13.11.2019 je naše društvo organiziralo
predavanje o domači lekarni Arcniji. Predavateljica
nam je predstavila na kakšen način si lahko razstrupimo telo, kako pomembna je skrb za črevesje, saj se
več kot 75 % imunskega sistema nahaja v črevesju,
iz katerega izvira veliko bolezni. Predstavila nam je
različne naravne izdelke, s katerimi si lahko krepimo
naš imunski sistem, si pomagamo pri prebavi, izboljšamo našo sposobnost koncentracije ter se izognemo
kronični utrujenosti. Nekaj besed je namenila tudi
srčno-žilnim boleznim ter nam predstavila naravne
izdelke, ki pomagajo pri bolečinah v sklepih, pri premagovanju bolezni kot so depresija, demenca, Parkinsonova bolezen itd. Ker živimo hitri tempo življenja in ker je izvor 80 % vseh bolezni ravno stres,
nam je predavateljica predstavila tudi njihov naravni
izdelek, ki pomaga pri stresu, utrujenosti, izčrpanosti
ter izboljšuje našo fizično in psihično sposobnost. Po
koncu predavanja so imeli udeleženci možnost se
tudi posvetovati s predavateljico o njihovih zdravstvenih težavah.
Monika Kmetec

Monika Kmetec
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DAN SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
V četrtek, 14.11.2019 smo se udeležili slavnostne prireditve, ki jo je pripravila Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ob obeležitvi Dneva slovenskega znakovnega jezika. Prireditve je bila v dvorani Kina Bežigrad.
Letošnji dan slovenskega znakovnega jezika je bil posvečen umestitvi znakovnega jezika v Ustavo RS.
Vlada Republike Slovenije je dne 2. januarja 2014 v Uradnem listu objavila sklep o posebnem obeležju v Republiki Sloveniji – 14. Novembru kot Dnevu slovenskega znakovnega jezika. Ravno na ta dan, leta 2002 je bil
sprejet Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki gluhim daje pravico, da ga uporabljajo pred državnimi organi, organi lokalne samouprave ter javnimi službami. V letošnjem letu obeležujemo 40 let razvoja slovenskega znakovnega jezika. V Sloveniji imamo tudi inštitut za slovenski znakovni jezik, vendar na državni
ravni še ni urejena sistematična skrb za znakovni jezik.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik državnega zbora, mag. Dejan Židan, ki je podprl vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS. Poudaril je, da moramo gluhim in naglušnim otrokom omogočiti enakovredno šolanje na način, da mladi obiskujejo srednje šole in študirajo na univerzah v znakovnem jeziku. Na slavnostni prireditvi je bila predstavljena tudi pravljica z naslovom »David – Misija mogoče«, ki govori o slovenskem znakovnem jeziku. Zveza društev gluhih in naglušnih že 9 let izdaja pravljice v slovenskem znakovnem
jeziku s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
Obeležje dneva slovenskega znakovnega jezika se je končalo z ogledom dokumentarnega filma »Jezik enakopravnosti«. V filmu so bile predstavljene življenjske zgodbe gluhih oseb iz treh generacij. Po koncu filma je sledil kratek pogovor z ustvarjalci filma.
Monika Kmetec
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DELAVNICA IZDELOVANJA BOŽIČNO—NOVOLETNIH VOŠČILNIC IN OKRASKOV
V sredo, 20.11.2019, je v naših prostorih potekala delavnica izdelovanja božično – novoletnih voščilnic ter okraskov
za novoletno jelko. Pod budnim očesom vodje delavnice, Nino Jeranko, so naši člani skupaj z najmlajšimi člani
izdelovali voščilnice ter novoletne okraske. Člani so pri izdelovanju voščilnic in okraskov uporabili svojo kreativnost in domišljijo. Na koncu je nastalo veliko zanimivih in čudovitih izdelkov. Voščilnice bomo, kot vsako leto, z
dobrimi željami poslali ostalim društvom, zvezi, občinam ter drugim organizacijam, s katerimi sodelujemo tekom
celega leta.
Letos nas je Turistično informacijski center Slovenske Konjice povabil h krašenju smrečic na trgu v središču mesta.
Namen te akcije ja pomagati narediti naše mesto še lepše in bolj prikupnejše v prazničnem decembru. Letošnji moto
vseh dogodkov v prazničnem času je SREČNO POT…V NOVO LETO! Vodja kreativnih delavnic, Nina Jeranko,
se je tako odločila, da bo naše društvo izdelalo angelčke, ki bodo simbol srečne poti v novo leto. Angelčke bomo
skupaj z ostalimi člani društva obesili na eno izmed smrečic na samem trgu mesta.
Monika Kmetec

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
V sredo, 27.11.2019 je v našem društvu potekala delavnica izdelovanja adventnih venčkov. Z veliko domišljije in kreativnostjo
smo izdelali venčke, ki bodo krasili vhodna vrata naših domov v tem prazničnem času. Na delavnici so se nam pridružili tudi
naši najmlajši člani, ki so z navdušenjem pobarvali steklene kozarčke z akrilnimi barvami ter jih okrasili z dekorativnim darilnim trakom. V steklene kozarčke smo na koncu dali svečko, ki jo bomo prižgali v nedeljo, na 1. adventno nedeljo.
Nina Jeranko
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POTEPANJE PO BIZELJSKEM
V soboto, 23.11.2019, smo se člani in članice Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Sl. Konjice,
Vitanje in Zreče odpravili na izlet na Bizeljsko. Najprej
nas je pot vodila v Podsredo, kjer smo si na Ekološki
kmetiji Kukovičič ogledali enega redkih še delujočih
mlinov v Sloveniji ter poskusili več vrst njihovega
domačega kruha ter namazov. Nato smo pot nadaljevali
na Bizeljsko, pokrajino vinogradov. Za Bizeljsko velja,
da je to območje eno najkvalitetnejših za gojenje vinske

KRAŠENJE SMREČICE V
MESTNEM JEDRU
V sredo, 4.12.2019 smo se člani društva odpravili v mestno jedro Slovenskih Konjic. V sodelovanju s Turistično
informacijskim centrom Slovenske Konjice, smo se letos
pridružili projektu »Narediti mesto v prazničnem času še
lepše in prikupnejše« ki je letos potekalo pod sloganom
Srečno pot….v novo leto!. Izbrali smo si smrečico in jo
okrasili z okraski, ki so odražali kreativnost in veliko
mere domišljije naših članov. Sprehod po konjiškem
trgu je bil letos še toliko lepši in pravljični, saj je naše
društvo prispevalo delček k mozaiku decembrskega
dogajanja.
Monika Kmetec

trte v Sloveniji. Poleg vin pa je Bizeljsko znano tudi po
vrhunskih penečih vinih. Ogledali smo si tudi zelo znano klet penin, klet Istenič. Najprej smo imeli voden
ogled kleti, nato pa ob kruhu in vinu poskusili njihove
penine. Druženje smo zaključili s poznim kosilom v stari furmanski gostilni Šekoranja.
Monika Kmetec
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PREDAVANJE ZVIŠAN KRVNI SLADKOR
V sredo, 11.12.2019, je v našem društvu potekalo predavanje o zvišanem krvnem sladkorju. Predavala nam je Tadeja Očko, magistrica zdravstvene nege iz Centra za krepitev zdravja Slovenske Konjice. Predavateljica nam je predstavila prve znake težav povišanega krvnega sladkorja, zakaj pride do povečanega krvnega sladkorja ter katere so
najpogostejše težave, ki nastanejo kot posledica sladkorne bolezni. Poznamo več tipov sladkornih bolezni, povišan
krvni sladkor, sladkorna bolezen tipa 1, sladkorna bolezen tipa 2, ter sladkorna bolezen, ki se pojavi v času nosečnosti. Vsak tip sladkorne bolezni nam je bil na kratko predstavljen. Predavateljica nam je predstavila tudi, kako se pravilno prehranjevati, iz katerih živil mora biti sestavljen zdrav in uravnotežen obrok ter kako pomembna je vsakodnevna telesna aktivnost. Člani društva so bili nad predavanjem navdušeni. Izvedeli so ogromno koristnih informacij ter
napotkov za zdrav življenjski slog, katerih se bodo poskušali držati.
Monika Kmetec

KUHARSKA DELAVNICA PEKA BOŽIČNIH PIŠKOTOV
V sredo, 18.12.2019, je v društvu potekala kuharska delavnica peke božičnih piškotov. Otroci so skupaj s
članom Gregorjem Anderličem, najprej pripravili testo, nato pa se lotili izdelave piškotov s pomočjo
modelčkov za peko. Pripravili so dve vrste piškotov, navadne piškote ter orehove rogljičke. Iz kuhinje je
prihajal mamljiv vonj po prazničnih piškotih. Otroci so pri peki neizmerno uživali, zato so se odločili, da
bodo v naslednjem letu vsaki mesec pripravili kuharsko delavnico, na kateri bodo pripravljali različne
dobrote za člane društva.
Nina Jeranko
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ŠPORT IN REKREACIJA,REZULTATI TEKMOVANJ

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V ŠAHU
Državno prvenstvo gluhih v šahu, ki je bilo v soboto, 16. februarja 2019 v prostorih Šahovske zveze Slovenije na Bravničarjevi 13 v Ljubljani, je izvedlo Mestno društvo gluhih Ljubljana. Prvenstva se je udeležilo 8 društev gluhih in naglušnih Slovenije z 28 igralci šaha.
Šahovsko prvenstvo je potekalo v dveh delih-ekipno in posamično. V ekipnem delu je šest društev tekmovalo v petih
krogih, vsako društvo z vsako. Šahisti ekip so v dvobojih z drugo ekipo tekmovali na štirih deskah. Naša ekipa, v sestavi
Bojana Cmoka, Matevža Marinka, Petra Kvasa in Adija Polajžerja je osvojila 4. mesto. Adi Polajžer je tekmoval tudi
posamično in na koncu osvojil 17. mesto.
Sabina Hmelina

DRŽAVNO PRVENSTVO
GLUHIH
V SMUČANJU INVALIDOV
Tekmovanje se je udeležilo 34 tekmovalcev, ki so tekmovali v konkurenci članov in veteranov v naslednjih
kategorijah: slepi in slabovidni, gluhi, sedeči, stoječi,
nacionalni. Tekmovalci so odpeljali dva smučarska
teka. Med našimi gluhimi tekmovalci sta nastopila
Bojan Cmok, ki je osvojil 3.mesto in Lojzka Meglič pa
prvo mesto.
Medalje je podelila Alenka Dovžan, bronasta medalistka z olimpijskega tekmovanja v Lillehamerju.
Sabina Hmelina

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH V BOWLINGU TROJICE
V soboto, 13. aprila je Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih organiziralo državno prvenstvo v bowlingu
v trojicah, ki je potekalo v Bowling centru Strike v
Mariboru. Tekmovanje se je pričelo ob 10.00 uri zjutraj. Športnike je najprej pozdravil predsednik športne
sekcije g. Branko Brumec in delegat Športne zveze
gluhih Slovenije g. Anton Petrič. Državnega prvenstva
se je udeležilo 33 tekmovalk in tekmovalcev. V moški
in ženski kategoriji je prvo mesto osvojilo Društvo
gluhih in naglušnih Severne Primorske. Člani domačega društva so zasedli 4. in 5. mesto. Po končanem tekmovanju je sledila razglasitev rezultatov in podelitev
medalj.
Jaša Gačnikar
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V BALINANJU DVOJICE
V soboto 1. junija je Društvo gluhih in naglušnih Celje na pokritem igrišču balinarskega športnega društva Balinček v Rogaški Slatini izvedlo četrto državno
balinarsko prvenstvo gluhih moških dvojic. Za naslov državnih prvakov se je
potegovalo enajst dvojic iz sedmih društev. Najprej je bil opravljen žreb, ki je
dvojice razporedil v štiri tekmovalne skupine. Najboljši dve dvojici iz vsake skupine sta iz kvalifikacij napredovali v nadaljnje tekmovanje. Naša dvojica Matevž
Marinko in Peter Kvas sta izpadla v svoji skupini in na koncu osvojila 10. mesto.
Sabina Hmelina

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH
V BALINANJU POSAMEZNO
Na šeststeznem balinišču Balinarskega društva Angela Besednjaka v Mariboru je v soboto, 8. junija, potekalo državno prvenstvo gluhih v balinanju v kategoriji posamezno. Organizator je bil DGN Podravja Maribor. Tekmovanja se
je udeležilo sedem društev iz vse Slovenije z 20 balinarji in 11 balinarkami. Najprej so odigrali kvalifikacije, nato so
se prvo uvrščeni iz vsake skupine uvrstili v polfinale in naprej v finale. V vseh dvobojih so pokazali zavidljivo znanje in športno borbenost. Naši igralci in igralke niso osvojili medalje, ampak so solidno igrali.
Sabina Hmelina

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH
V ORIENTACIJSKEM TEKU
V soboto, 15.6.2019, so se člani
Medobčinskega društva gluhih in
naglušnih občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče udeležili državnega
prvenstva v orientacijskem teku za leto
2019. Tekmovalci so bili razvrščeni v
različne starostne kategorije. V starostni kategoriji moških od 50-64 let je
tretje mesto osvojil Bojan Cmok, v
starostni kategoriji moških od 36-49
let pa je tretje mesto zasedel Franci
Jeranko. Oba sta člana našega društva.
Med ženskami sta tekli tudi Gordana
Gramc, ki je v svoji kategoriji od 5064 osvojila drugo mesto in Lojzka
Meglič pa je bila diskvalificirana.
Sabina Hmelina
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Gluhi Konjičani na kolesarski turi Rogaška 2019
Lani smo bili gluhi kolesarji iz društva MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče na 30. rekreativnem kolesarskem maratonu Rogaška nagrajeni s kristalnim pokalom kot najštevilčnejša ekipa na maratonu, na kar smo bili
zelo ponosni. To je nas navdalo z motivacijo, da se udeležimo letošnjega kolesarskega maratona v Rogaški Slatini,
ki je bilo napovedano za nedeljo, 23. junija 2019. Zbrali smo še večjo kolesarko ekipo kot lani, vendar je vremenska
ujma preprečila ta dogodek. Organizator je moral zaradi močnega naliva in poplavljenih delov trase odpovedati
kolesarski maraton.

Kljub odpovedi maratona smo se odločili, da našo kolesarsko akcijo vseeno izpeljemo tako, da na dan osamosvojitve naše države prevozimo kolesarski maraton po isti trasi v zasebni režiji. Želeli smo se njim oddolžiti za njihovo
priznanje naši ekipi. V torek, 25. junija je bilo napovedano sončen in zelo vroč dan, zato smo se v ranih urah zjutraj
zbrali na parkirišču Športne dvorane Balinček na koncu Rogaške Slatine. Pripravili smo kolesa in opremo ter krenili
po označeni kolesarski stezi v smeri Podčetrtka.
Pot nas je vodila ob regionalni cesti Rogaška Slatina-Podčetrtek, po kolesarski stezi, ki so jo zgradili in odprli leta
2015. Peljali smo se skozi Pristavico, nadaljevali čez Nimno, prišli do roba izsušenega Vonarskega jezera. Ta bo po
medijskih napovedih v par letih z gradbenimi posegi in ponovno ojezeritvijo postalo turistična atrakcija. Ob robu
nekdanjega jezera smo zapeljali do termalnega parka Aqualuna, kjer smo kolesarili vzporedno železniško progo vse
do Podčetrtka. Tam smo prečkali progo in zavili proti centru Podčetrtka in se ustavili ob cestnem krožišču, kjer smo
se slikali pred piramidnim monolitom sredi krožišča. Obrnili smo se nazaj po isti poti, vse do našega izhodišča. Tam
smo si privoščili osvežilne napitke in se odpravili domov z obljubo, da se zopet srečamo na naslednji kolesarski
akciji.
Irena Marinko

TRETJE MESTO ZA RIBIČE IZ
KONJIŠKEGA DRUŠTVA

Ribiči Medobčinskega društva gluhih in naglušnih
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so se,
29.6.2019, udeležili državnega prvenstva v športnem
ribolovu na ribniku Zgornje jezero v Zagorju ob
Savi. Ekipa, ki so jo sestavljali Matevž Marinko,
Peter Kvas in Alojz Govedič, je osvojila 3. mesto.
Monika Kmetec

PRVO MESTO ZA RIBIČE IZ KONJIŠKEGA
DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH
V soboto, 27.7.2019, je ob Brdinjskem jezeru na Ravnah na Koroškem potekalo tekmovanje v ribolovu, katerega so se udeležili
tudi ribiči MDGN občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče. Zmagovalno ekipo so sestavljali Peter Kvas, Alojz Govedič ter Matevž
Marinko. Tekmovali so ekipno kot tudi posamezno. Med posamezniki je 1. Mesto osvojil predsednik društva, Matevž Marinko.
Monika Kmetec
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ZAKLJUČEK LETA 2019

ZAKLJUČEK LETA 2019
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je v petek,
6.12.2019, v Gostilni pri Inotu za svoje člane pripravilo zaključek leta 2019. Zbrano družbo je naprej pozdravil predsednik društva, Matevž Marinko, ki je na kratko predstavil aktivnosti društva skozi vso leto, na
koncu pa vsem zaželel lepe praznike. Nato sta skupaj z vodjo športne sekcije, Brankom Brumcem, podelila
priznanje najboljšemu športniku in športnici društva ter najboljši moški in ženski ekipi društva. Priznanje
so prejeli tudi najbolj aktivni člani društva ter prostovoljci, ki so društvu pomagali prostovoljno skozi vso
leto. Najbolj pričakovana točka večera je bil obisk svetega Miklavža. Sveti Miklavž je obdaril vse pridne
otroke in člane, starejše nad 70 let. Po končanem programu je sledila večerja in prijetno druženje.
Monika Kmetec

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI LETA 2019
Najboljša športnica društva:

Alojzija Meglič

Najboljša moška ekipa:
Ribiči
Matevž Marinko, Alojz Govedič in Peter Kvas

Najboljši športnik društva:

Bojan Cmok

Najboljša ženska ekipa:
Balinanje
Irena Marinko,
Gordana Gramc
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ČLANARINA
Članarina za leto 2020 znaša 15,00 eur. Znesek nakažete na TRR društva.

FACEBOOK
DRUŠTVA
KLICNI CENTER ZA
OSEBE Z OKVARO SLUHA
klicnicenter@tolmaci.si

SPLETNA STRAN ZVEZE DRUŠTEV GLUHIH
IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE -ZDGNS
www.zveza-gns.si
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