
ZVOK TIŠINE

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Letno glasilo

www.mdgn‐slokonjice.si

Januar ‐ December 2020

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Mestni trg 10a
3210 Slovenske Konjice

Letnik 13

Številka 15



Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
Mestni trg 10 a
3210 Slovenske Konjice

Telefon: 03 759 04 15
Mobitel: 041 338 814
E‐pošta: mdgn.slovenske.konjice@siol.net
Splet: mdgn‐slokonjice.si

Uradne ure:

 Ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure
 Sreda od 14.00 do 18.00 ure
 Petek od 9.00 do 12.00 ure

Poslovni čas: 

 Ponedeljek od 7.00 do 15.00 ure
 Torek od 7.00 do 15.00 ure
 Sreda od 12.00 ure do 20.00 ure
 Četrtek od 7.00 do 15.00 ure
 Petek od 7.00 do 15.00 ure

Organi društva: 

 Predsednik društva: Matevž Marinko

 Sekretarka društva: Nevenka Hrovat

 Upravni odbor: Branko Brumec, Bojan Cmok, 
Dušan Simčič, Karmen Medved, Gregor 
Anderlič, Dejan Tomažić, Matevž Marinko

Članarina

Članarina v letu 2021 znaša 15,00 €
Dijaki, študen� in brezposelni so oproščeni plačila članarine.

Vsebine

Uvodne besede ................................................................................................................ 3        

Intervju s predsednikom društva ..................................................................................... 3

Predstavitev društva ........................................................................................................ 4

Dogodki, predavanja in delavnice v letu 2020 ................................................................. 5

Indukcijska zanka ....................................................................................................................... 18
Servis slušnih aparatov .............................................................................................................. 18
Ohranjanje zdravja in rehabilitacija .......................................................................................... 19
Klicni center za osebe z okvaro sluha ........................................................................................ 19

2



Uvodne besede

Spoštovan bralci, dragi člani in članice!  

Pred nami je že 15. izdaja našega internega glasila Zvok Tišine. Leto 
2020 je minilo kljub Koronavirusu dokaj uspešno. S skupnimi močmi 
smo se trudili, da bi čim lažje prebrodili in premagali virus, ki se je 
močno dotaknil tudi nas. Uspelo nam je, kljub spremembam, 
pripelja� leto 2020 do konca in se sedaj polni novih upanj  podajamo 
v leto 2021. 
Nam pa bo leto 2020 ostalo v lepi luči, saj smo konec decembra 
odplačali zadnji obrok kredita, ki smo ga imeli zaradi nakupa lastnih 
prostorov. Člani društva smo zelo ponosni na pridobljene nove 
prostore, saj nam � prostori predstavljajo naš drugi dom.
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Matevž Marinko
Predsednik društva

Kako je sedaj v društvu v času epidemije? Kako ste 
dostopni za vaše člane?
Društvo je tudi v času epidemije odprto za nujne 
potrebe, vendar pa morajo člani upošteva� vsa 
navodila in priporočila z strani NIJZa.
Seveda, pa zaradi epidemije ne izvajamo več okroglih 
miz, raznih delavnic, predavanj. Člani se med sabo žal 
ne družijo več. Da pa skušamo vse skupaj malo omili�, 
in da vseeno ostajamo vsaj malo v s�ku, smo 
organizirali že več srečanj preko ZOOM pla�orme.

S kakšnimi težavami se soočajo gluhi in kaj sporočajo 
naglušni?
Gluhi in naglušni se spopadajo z velikimi izzivi, ki jih 
prinaša epidemija. Kljub temu, da so �skovne 
konference pretolmačene v znakovni jezik in so 
osrednje informa�vne oddaje na TV Slovenija 
tolmačene, je še vedno veliko drugih informacij, ki so 
gluhim in naglušnim nedostopne. Velik problem je tudi 
osamljenost, ki jo prinaša epidemija. Ker ni osebnega 
druženja, so gluhe in naglušne osebe še bolj izolirane in 
odrinjene na stran. Tretji problem s katerim se soočajo 
je tudi otežena komunikacija zaradi uporabe zaščitnih 
mask. Uporaba maske je za gluhe in naglušne 
neprak�čna, saj so jim ustnice vir informacij. Če so usta 
prekrita z masko, je še �sto malo, kar lahko razberejo z 
ustnic, nedostopno. Gluhe osebe si sedaj pomagajo 
predvsem s telefoni in papirjem kamor napišejo 
besede, da se lahko vsaj malo sporazumevajo v trgovini 
ali kje drugje.

Je kakšen gluh bil v bolnici v tem času? Je imel 
tolmača? Ali je imel kakšne težave pri tem?
Pregledi in zdravljenja v bolnišnicah ali v ambulantah 
potekajo tudi pri gluhih, s seboj imajo tolmača ali pa je 
le ta prisoten preko videoklica. V kolikor je tolmač 
prisoten fizično obves� zdravnika oz. osebje, da bo v 
času komunikacije snel masko, saj se le tako lahko 
vzpostavi komunikacija. Do sedaj nismo zaznali nobenih 
težav pri tem.

Kakšne težave so se največ pojavile v tem času, osebne 
s�ske, pogovori, dodatne informacije?
Največ težav je bilo s pravilnimi informacijami. Saj si 
gluhe osebe, malo drugače predstavljajo in razlagajo 
stvari. Zato so se največkrat gluhi člani obrnili kar na 
sekretarko društva, ki jim je lepo razložila, kaj je 
trenutno dovoljeno in kaj ne. Drugi večji problem pa je 
osamljenost. Naši člani so zelo radi hodili v društvo na 
skupne urice, kjer smo se podružili, malo pohecali, kaj 
ustvarjali, skratka imeli smo se res lepo in to že močno 
pogrešamo.

Kaj ste opazili kakšno pomanjkljivost v tem času ali pa 
dobro stvar v času karantene?
Pomanjkljivost je to, da so nove informacije premalo 
dostopne za gluhe osebe in so enosmerne. Uslužbenci v 
javnih inš�tucijah, v zdravstvu in v trgovinah so premalo 
osveščeni glede komunikacije z gluhi oz. naglušno 
osebo. Maske ne samo, da prekrivajo usta tudi mašijo 
zvok izgovorjenih besed.  Dobra stvar tega pa je, da smo 
sedaj več časa z našimi najbližjimi.

Intervju s predsednikom društva ‐ Na nikogar nismo pozabili  (Spletna TV) 
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Predstavitev društva

Društvo je neprofitna invalidska organizacija s statusom društva, ki deluje v javnem interesu ter si prizadeva 
za enakopraven položaj in pravice gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb ter oseb z polževim vsadkom. 
Društvo predstavlja članom njihov drugi dom.

V letu 2020 smo v društvu izvajali tri socialne programe: 
1. Usposabljanje za ak�vno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenos� gluhih in naglušnih 
2. Rekreacija in šport
3. Kultura gluhih

 Usposabljanje za ak�vno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenos� gluhih in 
naglušnih

Namen programa je preprečevanje socialne izključenos�, zagotavljanje enakih možnos�, omogočanje 
uresničevanja demokra�čnih načel in uveljavljanje človekovih pravic oseb z okvaro sluha, z namenom 
zapolnjevanja vrzeli v javni mreži, ki osebam z okvaro sluha ne zagotavlja doseganja zadovoljive ravni 
psihosocialnega funkcioniranja. Cilji programa so: zagotovi� kakovostno pomoč pri premagovanju 
komunikacijskih ovir, izboljša� informiranost oseb z okvaro sluha v zvezi z njihovimi pravicami in dolžnostmi 
ter glede uresničevanja le‐teh; zmanjša� socialno izključenost ter streme� k preprečevanju in odpravljanju 
osebnostne, socialne in psihične izolacije; izboljša� informiranost o teh. pripomočkih ter omogoči� lažji 
dostop do tovrstnih pripomočkov; izboljša� povezanost z ustrezno javno mrežo; zmanjševa� brezposelnost 
in prispeva� k večji vključenos� v programe APZ; dvigni� ozaveščenost širše družbe o okvari sluha ter o 
potrebah in načinu življenja to vrstnih invalidov.

Rekreacija in šport

Namen programa je športno in rekrea�vno udejstvovanje oseb z okvaro sluha ter druženje s sebi enakimi, saj 
se zavedamo pomena športne rekreacije, ki mora bi� dostopna vsem. Cilj programa je socializacija, 
integracija uporabnikov, ohranjevanje in izboljšanje zdravja, ohranjevanje psihofizičnih sposobnos� 
posameznika, zadovoljevanje osebnih potreb po razvedrilu, druženju in igri; organizacija različnih športnih 
tekmovanj; medgeneracijsko povezovanje. Program vpliva na utrjevanje osebnos�, razvija osebno inicia�vo 
in vztrajnost, program pomaga pri razvoju in ohranjanju množičnega športa invalidov, povečuje delovne 
navade in s tem tudi storilnost na delovnem mestu in osebnem življenju

Kultura gluhih

Ker imajo gluhi svoj način izražanja, svoj jezik, na koncu tudi svojo kulturo je namen tega programa omogoči� 
gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam možnost kulturnega izražanja, višjo stopnjo splošne 
razgledanos� in boljšo prepoznavnost kulture gluhih v družbi. Cilji programa: širše priznana in podprta 
kulturna in jezikovna iden�teta gluhih, uveljavitev gluhih v širši družbi, prepoznavnost gluhote, boljša 
samopodoba gluhih in naglušnih, sodelovanje s šolami na kulturnem področju, seznanjenost slišečih z 
znakovnim jezikom, seznanjenost družinskih članov z znakovnim jezikom in kulturo gluhih, medgeneracijsko 
povezovanje in druženje s sebi enakim.



Dogodki, predavanja in delavnice v letu 2020

Medgeneracijsko sodelovanje ‐ predavanje

V sredo, 8.1.2020, smo v naše društvo povabili Andreja Pešca, strokovnjaka s področja medsebojnih 
odnosov. Tema predavanja je bilo medgeneracijsko sodelovanje. Andrej nam je na zanimiv način in preko 
prak�čnih primerov in resničnih življenjskih zgodb predstavil kako vzpostavi� ravnovesje v odnosih med 
različnimi generacijami, kako ustvari� povezano in močno skupnost ter kako osta� zaupanja vreden prijatelj, 
zaupnik in sogovornik. Medsebojni odnosi so zelo pomemben del življenja vsakega izmed nad, kvaliteta 
življenja pa je v veliki meri odvisna prav od kvalitete medsebojnih odnosov. Odnosi so �s�, ki prinašajo 
občutek izpopolnjenos�, sreče in zadovoljstva. Andrej nam je na koncu predavanja podal pomembno lekcijo 
oziroma napotek za dobre medsebojne odnose in sicer, da v vsakem posamezniku vidimo najbolje in 
razumemo njegove potrebe in želje. Samo na tak način bomo lahko gradili in negovali dobre medsebojne 
odnose.

Zapisala: Monika Kmetec
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Delavnica temeljnih postopkov oživljanja 

15. januarja 2020 je v Medobčinskem društvu gluhih 
in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče 
potekala delavnica izvajanja temeljnih postopkov 
oživljanja. Delavnico sta vodila dr. Vida Vrečar in dr. 
Matej Strnad, vodja znanstvenoraziskovalnega 
projekta z naslovom Kako nauči� gluhe temeljnih 
postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja. Dosedanji protokoli za 
učenje temeljih postopkov oživljanja z AED so 
narejeni za ljudi brez ču�lnih izpadov in pri 
prepoznavanju ljudi v srčnem zastoju so le‐� zelo 
pomembni (npr. prepoznava dihanja s poslušanjem, 
klic na 112, vizualno ali slušno sledenje navodilom 
AED). Na začetku delavnice, sta izvajalca s pomočjo 
vprašalnikov preverila, koliko znanja imajo gluhi o 
temeljnih postopkih oživljanja in uporabo AED, nato 
je sledil teore�čni del o temeljnih postopkih 
oživljanja, na koncu pa so gluhi, še v praksi, na lutkah 
preizkusili pridobljeno znanje.
ž Zapisala: Monika Kmetec



Kuharska delavnica za naše najmlajše 

22. januarja 2020 je v društvu potekala 
kuharska delavnica. Tokrat so se v vlogi 
slaščičarjev preizkusili naši najmlajši člani 
društva. Delavnico je vodila Teja, ki je tudi 
izbrala recept za piškote. Odločila se je, da bo 
skupaj z ostalimi najmlajšimi člani pripravila 
Angleške piškote. Otroci so sami zamesili testo, 
za okus dodali nekaj cimeta in s pomočjo 
modelčkov oblikovali piškote. Iz kuhinje je 
prihajal mamljiv vonj. Ko so bili piško� pečeni, 
so jih vsi z veseljem poskusili. Pripravili so zelo 
okusne piškote!

Potopisno predavanje ‐ Portugalska od severa pro� jugu

V sredo, 5. februarja 2020, nas je nas član Anton Petrič preko fotografij in pripovedovanja popeljal skozi 
njegovo potovanje po Portugalski. Potopisno predavanje je bilo zelo poučno, saj so na ta način naši člani 
spoznavali kulture drugih držav. 

Kuharska delavnica ‐ Priprava domačega kruha

V sredo, 19. februarja 2020 smo v društvu organizirali kuharsko delavnico. 
Vodja delavnice je bil naš član, Dejan Tomašić, ki je po poklicu pek. Pokazal 
nam je, kako pripravi� okusni kruh. Pri delavnici so sodelovali tudi naši 
najmlajši člani, ki so spoznali postopek priprave testa za kruha ter se 
preizkusili v oblikovanju različnih pekovskih izdelkov, kot so žemljice, 
pletenice, bagete itd. Vsi udeleženci delavnice so pri učenju novih 
pekovskih spretnos� zelo uživali in sklenili, da bodo kuharske delavnice v 
prihodnje postale tradicija. Na koncu delavnice so seveda tudi poskusili, 
kaj so pripravili. Vsi pekovski izdelki so bili zelo okusni.

Zapisala: Nina Jeranko
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Zapisala: Monika Kmetec

Zapisala: Nina Jeranko



Imate kaj za pusta hrusta?  

25. februarja 2020 je v prostorih Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje 
in Zreče potekalo pustno rajanje. Otroci in odrasli člani so se našemili v maškare. Vsak član je dobil tudi krof, da 
se je lahko posladkal.
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Izdelovanje daril za materinski dan

Marec je mesec žensk, zato smo v društvu organizirali delavnico šivanja. Naši člani so se 
preizkusili v šivanju na šivalni stroj. Šivali so igrače iz blaga. Končane izdelke so najmlajši 
člani društva podarili svojim mamicam, kot darilo ob dnevu žena. Vsi sodelujoči so bili 
navdušeni in veseli, ker je potekala delavnica šivanja, saj zelo radi ustvarjajo. 

Zapisala: Nina Jeranko
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Podelitev priznanj 

22. aprila 2020 je Zavod za šport Slovenske Konjice podelil priznanje za rekrea�vne dosežke v letu 2019. 
Priznanje smo prejeli za ekipo ribičev v sestavi predsednika Matevža Marinka, Alojza Govedič, Petra Kvas ter 
Dušana Simčič. 

Likovna kolonija gluhih in naglušnih

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske 
Konjice, Vitanje in Zreče je od petka, 22. maja, do nedelje, 24. 
maja 2020 v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih 
Slovenije organizirala likovno kolonijo za gluhe in naglušne 
ljubitelje slikovnega izražanja. K sodelovanju so povabili tudi 
ustvarjalce s širšega Konjiškega. Vodja celotnega likovno 
kolonijskega dogajanja je bila Nina Jeranko, vodja sekcije za 
kulturo pri društvu. 

Likovne kolonije se je udeležilo 11 gluhih oziroma naglušnih 
ustvarjalcev iz Murske Sobote, Novega mesta, Kranja, 
Velenja in Slovenskih Konjic. Umetniki so bili nastanjeni v 
Gos�šču Ulipi, kjer so imeli tudi organizirano prehrano. 

Otvoritev likovne kolonije je potekala v petek, 22.5.2020 ob 
16. uri pred prostori Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, kjer so 
gluhe in naglušne umetnike iz cele Slovenije sprejeli 
sekretarka društva Monika Kmetec, vodja kulturne sekcije 
pri društvu Nina Jeranko, predsednik društva Matevž 
Marinko ter Anton Petrič, sekretar za kulturo na Zvezi 
društev gluhih in naglušnih Slovenije.



 Po končanih pozdravnih govorih, se je 
vsak likovnik na kratko predstavil, 
povedal od kod prihaja ter kako dolgo 
se že ukvarja z likovnim ustvrajanjem. 
Otvoritev se je zaključila s prijetnim 
sprehodom skozi staro mestno jedro 
Slovenskih Konjic, na katerem so 
likovniki si ogledali zanimive točke za 
slikanje in iskali inspiracijo za sobotno 
ustvarjanje. 

Likovniki so se ponovno zbrali v 
soboto z jutraj .  Sobota je  bi la 
namenjena za ustvarjanje likovnih del 
na terenu. Vsak likovnik si je sam 
izbral lokacijo za ustvarjanje, največ 
jih je mo�v za ustvarjalno delo našlo v 
s t a r e m  m e s t n e m  j e d r u ,  p o d 
župnijskim domom,pri cerkvi Sv. 
Jurija ter na Zlatem griču.. Nekaj se jih 
je odpeljalo tudi v Žičko kartuzijo. 

Likovniki so z ustvarjanjem zaključili v 
nedeljo ob 12.00. Zbrali so se v društvu,
kjer je vsak predstavil svojo umetniško
delo, nato pa so se skupaj odpravili na
 kosilo v Gos�šče Ulipi, kjer je vsak 
udeleženec prejel zahvalo za sodelovanj. Razstava nastalih likovnih del bo jeseni v Slovenskih Konjicah. 
Likovniki so v treh dneh druženja in skupnega ustvarjanja zelo uživali in so mnenja, da se bodo v Slovenske 
Konjice zagotovo še vrnili, saj je mesto s svojimi kulturnimi znamenitos� prava inspiracija za ustvarjanje. 

Zapisala: Monika Kmetec

Likovne umetnine, ki so nastale in njihovi avtorji ...
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„Življenje je izzivalna pustolovščina. Če se znamo sooči� s spremembami 
in se svobodnega duha spopadamo z usodo, smo nepremagljivi.“

Helen Keller, gluha in slepa pisateljica (1880‐1968)
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Občni zbor 2020

V petek, 29. maja 2020 so se člani društva zbrali na 
rednem letnem občnem zboru v Gos�šču Fink. Vse 
prisotne je prišel pozdravit tudi podžupan občine 
Vitanje, gospod Milan Hrovat, predstavnika občine 
Slovenske Konjice in Zreče pa sta se zaradi drugih 
neodložljivih obveznos� opravičila. Na občnem 
zboru so člani potrdili poročila o delu organov 
društva ter poročilo o delu društva ter finančno 
poročilo za leto 2019. Prav tako so potrdili vsebinski 
in finančni plan za leto 2020. 
Na občnem zboru se je poslovila tudi sekretarka 
društva  Monika  Kmetec ,  k i  zak l juču je  z 
nadomeščanjem porodniške odsotnos� sekretarke 
Jaše Gačnikar. 
Člani društva so povedali, da so zelo zadovoljni z 
delom društva, da je društvo zelo ak�vno in 
dejavno na različnih področjih ter si želijo, da tako 
ostane tudi v prihodnje.

Zapisala: Monika Kmetec

Državno prvenstvo gluhih v balinanju ‐ posamično

V soboto 30. maja 2020 je potekalo tradicionalno državno prvenstvo gluhih v balinanju posamično. Ki ga je 
organiziralo Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Odvijalo se 
je v Športni dvorani Balinček v Rogaški Sla�ni.

Po dveh mesecih od razglasitve epidemije bolezni covid 19 in uvedbe uredbe o prepovedi zbiranja in gibanja 
na javnih površinah, je bil ukrep končno preklican in ustvarjeni so bili pogoji za izvedbo prvenstva. Udeležilo se 
ga je 19 moških in 7 žensk iz šes�h področnih društev gluhih in naglušnih.
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Zaradi velikega števila prijavljenih tekmovalcev, je tekmovanje potekalo na dveh lokacijah. Na š�risteznem 
balinišču Balinček v Rogaški Sla�ni in balinišču na Grobelnem. Ko so slednji končali s predtekmovalnimi 
izločilnimi boji, so prvouvrščeni nadaljevali s tekmovanjem v Rogaški Sla�ni. Tam so prav tako z najboljšimi iz 
predtekmovanja nadaljevali izločilne boje vse od četr�inala do finala. Balinarke so vse tekme odigrale v 
Rogaški Sla�ni.

Vsi so igrali v dobrem vzdušju in  se borili za vsako točko, vse do zadnjega meta. V finalu je Irena Marinko iz 
Slovenskih Konjic dolgo vodila, vse do zadnje tekme, kjer jo je ugnala Ljubljančanka Antonija Brumen. Pri 
moških sta člana iz Zadobrove, Klepec in Kralj, odigrala napet finalni boj, ki ga je dobil Klepec.
Zapisala: Monika Kmetec

Odhod sekretarke Monike Kmetec

Konec meseca maja se je od društva poslovila sekretarka Monika Kmetec, ki je nadomeščala Jašo Gačnikar, 
ker je bila na porodniškem dopustu.
 
V enem letu smo veliko doživeli skupaj, ostajajo nam sami lepi spomini. Monika je bila zelo prijazna 
sekretarka in pripravljena je bila vedno pomaga�, vsi člani društva smo bili zelo zadovoljni z njenim delom. V 
prihodnos� ji želimo veliko uspehov na novi poslovni po�.

Zapisala: Nina Jeranko
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Ribiški turnir na ribniku Videž

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče smo v soboto, 22. 
avgusta 2020 na ribniku v Videžu organizirali turnir v ribolovu  za gluhe in naglušne.  
Zbrane je pozdravil predsednik društva Matevž Marinko in vodja športa Konjiškega društva gluhih in 
naglušnih  Branko Brumec, ki je predstavil tudi pravila tekmovanja. 
Tekmovanje je potekalo ekipno kakor tudi posamezno. Ribolova se je udeležilo kar 22 ribičev. Konjiško 
društvo sta zastopali kar dve ekipi. Ekipa A v sestavi Matevž Marinko, Peter Kvas in Silvo Škerget je  ekipno 
osvojila  1. mesto, ekipa B v sestavi Dušan Simčič, Alojz Govedč in Kolar Vladimir  pa  3. mesto. Med 
posamezniki je Škerget Silvo osvojil medaljo za 2. mesto, Matevž Marinko pa 3. mesto. 
 Turnir je bil uspešno izpeljan, ribiči pa so skupaj ulovili  77.60 kg rib. 

Zapisala: Jaša Gačnikar
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Odhod sekretarke Jaše Gačnikar in prihod sekretarke Nevenke Hrovat

Konec meseca avgusta je društvo zapus�la strokovna delavka in 
sekretarka Jaša Gačnikar. Jaša je bila v društvu od leta 2016. 
Skupaj smo preživeli veliko lepih trenutkov. Predvsem se je 
bomo spominjali, ker je veliko pripomogla pri iskanju in ureditvi  
novih društvenih prostorov. Jaši želimo veliko uspehov na novi 
poslovni po�.
S 1. septembrom pa je pričela z delom nova sekretarka Nevenka 
Hrovat. 

Zapisala: 
Nevenka Hrovat
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Državno prvenstvo gluhih v balinanju ‐ ekipno

AURIS Kranj‐Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko je s Športno zvezo gluhih Slovenije v 
soboto, 5. septembra 2020 izvedlo državno prvenstvo gluhih v balinanju‐ekipno tekmovanje v balinarskem 
centru Trata v Ško�i Loki. Iz MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je ženska ekipa osvojila 2. mesto 
(Irena Marinko ter Gordana Gramc) in moška ekipa 5. mesto (Matevž Marinko, Peter Kvas, Dejan Tomašič, 
Gorazd Slana). 

Zapisala: Nevenka Hrovat

Predavanje o Koronavirusu

V sredo, 30. septembra 2020, smo v prostorih društva organizirali 
predavanje o Koronavirusu. Ker pa so omejitve zaradi virusa, je bilo 
število oseb omejeno in obvezna je bila uporaba zaščitnih mask in 
zadostna razdalja med udeleženci. 
Obiskala nas je ga.Katja iz Centra za krepitev zdravja Slovenske 
Konjice. Tema tokratnega predavanje je bil Koronavirus, ker imajo 
naši člani zelo malo informacij o tej nalezljivi bolezni. Predavateljica 
nam je predstavila aktualne in ključne informacije ter priporočila za 
zaščito našega zdravja.
Nov koronavirus so poimenovali SARS‐Cov‐2, bolezen, ki jo virus 
povzroča pa COVID‐19. Bolezen se kaže z vročino, kašljem in 
občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico. Virus je 
zelo nalezljiv, zaradi tega je obvezna uporaba zaščitnih mask v 
zapr�h prostorih ter varnostna razdalja 1,5 m. Posebej moramo bi� 
pozorni tudi na razkuževanje in umivanje rok, saj le tako se bomo 
zavarovali pred virusom.
Udeleženci predavanja so bili veseli in hvaležni za te napotke,  ter 
sklenili, da se bodo z priporočenimi ukrepi in ak�vnim življenjskim 
slogom podali v boj pro� virusu. 

Zapisala: Nevenka Hrovat



14. 11. 2020 Dan slovenskega znakovnega jezika

14. novembra 2002 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika. S sprejemom zakona je bila uresničena zahteva gluhe skupnos� po pravici do uporabe 
slovenskega znakovnega jezika, pravici do informiranja v njim prilagojenim tehnikam in pravici do tolmača 
slovenskega znakovnega jezika. Sprejem zakona pomeni velik korak glede enakopravne vključenos� gluhe 
skupnos� v življenje in delovno okolje.
Uporabnikov slovenskega znakovnega jezika v Sloveniji je okoli 1500. Že zelo dolgo si Zveza društev gluhih in 
naglušnih prizadeva za vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

Gluhi člani MDGN Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče v času epidemije covid‐19

Gluhi in naglušni se spopadajo z velikimi izzivi, ki 
jih prinaša epidemija. Saj je epidemija velik 
psihološki izziv. Kljub temu da so �skovne 
konference pretolmačene v znakovni jezik in so 
osrednje informa�vne oddaje na TV Slovenija 
tolmačene, je še vedno veliko drugih informacij, 
ki so gluhim in naglušnim nedostopne. 
Velik problem je tudi osamljenost, ki jo prinaša 
epidemija. Ker ni osebnega druženja, so gluhe 
in naglušne osebe še bolj izolirane in odrinjene 
na stran. Tretji problem s katerim se soočajo je 
tudi otežena komunikacija zaradi uporabe 
zaščitnih mask. Uporaba maske je za gluhe in 
naglušne neprak�čna, saj so jim ustnice vir 
informacij. 
Če so usta prekrita z masko, je še �sto malo, kar 
lahko razberejo z ustnic, nedostopno. 
Pojavi pa se tudi, da si veliko ljudi ne upa v 
prisotnos� gluhih in naglušnih sne� maske, kar 
je to za osebe izredno moteče in velikokrat 
povzroča velike s�ske. 
Gluhe osebe si sedaj pomagajo predvsem z 
telefoni in list papirjem kamor napišejo besede, 
da se lahko vsaj malo sporazumevajo v trgovini 
ali kje drugje. 

Zapisala: Nevenka Hrovat
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V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih je zadišalo po mafinih

V sredo, 7. oktobra 2020 smo v društvu izvedli otroško kuharsko delavnico: Lonček kuha! Glavni kuharski chef 
je bila Lara Brumec, pomagala ji je njena mamica. Skupaj z ostalimi otroci so pekli mafine, ki so bili božansko 
dobri. Lara je predstavila recept sodelujočim in nato so se lo�li prak�čnega dela. Vsak otrok je imel svoj 
kuharski predpasnik, da na koncu niso bili preveč popackani. Otroško veselje je bilo nepopisano, saj otroci res 
radi kuhajo tako so izrazili željo že o naslednji kuharski delavnici. Skratka delavnica je bila zelo uspešna. 
Seveda pa smo morali upošteva� pravila glede koronavirusa.

Zapisala: Nevenka Hrovat
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Gluhi strežejo po planinskih kočah

V soboto, 3.10.2020 in nedeljo, 4.10.2020 je potekala zadnja akcija Gluhi 
strežejo po planinskih kočah, pri kateri so sodelovali tudi člani našega 
društva. 
Nina Jeranko članica MDGN Slovenske Konjice in njeni dve hčerki Ema in 
Zala Jeranko so se odpravile na pohodna Mrzlico, saj so imele na cilju 
nastop s kulturnim programom. 
Miloš Ganić je podelil nagrade vsem prostovoljcem in pohodnikom, ki so 
skozi prehojenih po� zbirali točke in tako dobili nagrade v obliki 
Znakodnevnika 2020. 
Da pa je vseslovenska prostovoljna akcija »Gluhi strežejo po planinskih 
kočah« potekala brez problemov v komunikaciji so bili na vseh mizah 
postavljeni komunikacijski valjčki, jedilni list v slovenskem znakovnem 
jeziku ter predstavitvena mapa s planinskimi besedami v kretnjah in 
Braillovi pisavi. 

Ta akcija se je odvijala že tretje leto 
zapored in je potekala od marca do 
oktobra v planinskih kočah. Planinski 
dom je predzadnja planinska koča, kjer 
akcija gostuje. Organizatorja letošnje 
akcije sta odbor Planinstvo za invalide 
(OPP‐PZS) in Mladinsko društvo za 
osebe z okvaro sluha VKLOP/IZKLOP.

Zapisala: Nina Jeranko



Uporabljanje ZOOM pla�orme

Zaradi trenutnih razmer okoli koronavirusa in vseh omejitev, smo tudi v našem društvu bili primorani, da 
vzpostavimo komunikacijo med člani z novo aplikacijo ZOOM, ki nam omogoča video sestanke. Na eni video 
seji je lahko prisotnih kar do 200 članov oziroma sodelujočih. 

Najprej se je v društvu sekretarka udeležila, ZOOM delavnice, ki jo je izvedla ZDGNS. ZDGNS je pokazala kako 
se uporablja ZOOM, kaj vse lahko počnemo in še bi lahko naštevali. Nato je sekretarka del znanja prenesla na 
predsednika. Nekateri člani so že znali uporablja� ZOOM, saj ga uporabljajo dnevno zaradi svojih otrok, ki 
opravljajo šolanje na daljavo. Večji problem pa je predstavljal starejšim članom, ki niso tako vešči glede 
računalnikov. Ampak kot pravi rek »kjer je volja tam je moč«.  

Člani so uspešno osvojili ZOOM aplikacijo, katero sedaj uporabljajo za lažjo komunikacijo v času Korona krize. 
Tudi predsednik društva je poklepetal že z veliko člani, ki so pogrešali medsebojno druženje. 

Zapisala: Nevenka Hrovat
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Okrasitev božične jelke

Kot vsako leto, smo tudi letos v društvo dobili vabilo s strani TIC‐a Slovenske Konjice, če želimo okrasi� 
božično jelko v Slovenskih Konjicah. Nina Jeranko se je kot vodja kulturne sekcije v društvu seveda udeležila 
tega dogodka. Nina je božične okraske za jelko pričela izdelova� že v mesecu novembru. Ostali člani pa so ji 
pomagali pri izbiri besed, ki jih spominjajo na veseli december in božič. Nina je naredila unikatne obeske iz 
lesa, na katere je napisala čarobne besede.  
Seveda pa se člani niso med seboj družili, saj je prepoved druženja zaradi Korona virusa. Zaradi virusa je bilo 
tudi omejeno število oseb, ki se jih je udeležilo pri okrasitvi jelke. 
V mestnem trgu Slovenskih Konjic je na ogled veliko okrašenih smrečic, zato si le vzemite čas in poiščite našo 
okrašeno jelko, ki je označena z imenom MDGN Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

Zapisala: Nevenka Hrovat
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Indukcijska zanka
Za uporabnike slušnih aparatov je slušna induk�vna zanka 
eden najkvalitetnejših načinov prenosa zvoka z njo se 
namreč znebimo neprijetnega hrupa okolice in lahko 
osredotočeno prisluhnemo želenemu sporočilu.
Slušna induk�vna zanka deluje tako, da se zvok preko 
mikrofona spremeni v električni signal, ki ga nato ojačamo in 
speljemo v zanko, nameščeno v prostoru. 

Nameščena je v Domu Kulture v Slov.Konjicah, večnamenski 
dvorani v Termah Zreče, prostorih društva gluhih in naglušnih 
in cerkvah v Ločah, Slovenskih Konjicah in Vitanju.

Servis slušnih aparatov

V društvu izvajamo servis slušnih aparatov 
vsak drugi torek v mesecu. 

Za prijave in informacije smo dosegljivi na 
041 338 813 ali 

mdgn.slovenske.konjice@siol.net



Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija

Program se izvaja v lastnih kapacitetah v Kranjski Gori, Moravske Toplice, Piranu in Fiesi (avtokamp in hotel).
Program poleg ohranjevanja zdravja in rehabilitacije oseb z okvaro sluha prispeva tudi k psihičnemu 
uravnovešenju znotraj članov družine invalida, saj se v večini primerov izvaja kot družinska rehabilitacija. 
Ak�vnos� v hribih, zdraviliških bazenih in na morju ter druženje delujejo na uporabnika preven�vno in 
terapevtsko ter ustvarjajo pogoje za lažje vsakodnevno vključevanje v življenje in delo.
Program omogoča medsebojno druženje s sebi enakimi, kar je še posebej pomembno zaradi komunikacijske 
oviranos�.
V apartmajskih hišah (Kranjska Gora in Piran) se v smislu kompenzacije posledic invalidnos� izvajajo tudi 
različne druge dejavnos�, kot so posve�, seminarji, usposabljanje, delavnice, likovna kolonija, priprave 
gluhih športnikov pred odpravo na različna tekmovanja itd. ter program za socialno ogrožene osebe z okvaro 
sluha in njihove družine.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije razpolaga z 21 počitniškimi zmogljivostmi, v katerih je 69 postelj, 
namenjene pa so letovanju gluhih in naglušnih iz vse Slovenije.

Rezervacije lahko opravite sami preko spletne strani ZDGNS (www.zveza‐gns.si) pod zavihkom 

Rezervacija kapacitet za ohranjanje zdravja ali pa se oglasite osebno v društvo, kjer vam bo pomagala pri 
rezervaciji sekretarka društva (Vir: h�p://zveza‐gns.si/ohranjevanje‐zdravja/).
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Klicni center za osebe z okvaro sluha 

Deluje 24 ur dnevno vse dni v letu. Klicni center osebam z okvaro sluha omogoča 
komunikacijo z javnimi službami – na primer pri urejanje dokumentov na občini, 
pri naročanju pri zdravniku in pridobivanje drugih želenih informacij javnega 
značaja – s pomočjo tolmača slovenskega znakovnega jezika.

Pred uporabo Klicnega centra je obvezna registracija preko spretnega mesta h�p://kc.tolmaci.si.
Uporabniki se lahko s Klicnim centrom povežejo preko mobilne številke 031 777 600, ki omogoča video 
pogovor s tolmačem. S�k s tolmačem je možen tudi preko SMS‐sporočila, elektronske pošte, spletnega 
pogovora v živo. Tolmač sprejme vprašanje uporabnika in ga v njegovem imenu posreduje ustrezni ins�tuciji 
(Vir: h�p://zveza‐gns.si/klicni‐center/).



LETNO GLASILO MEDOBČINSKEGA 
DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH OBČIN 
SLOVENSKE KONJICE, VITANJE IN ZREČE

Številka 15  |   Marec 2021   |  Letnik 13

Izdajatelj 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
Mestni trg 10 a, 3210 Slovenske Konjice

FB: MDGN Slovenske Konjice
Spletna stran: www.mdgn‐slokonjice.si

Uredništvo:
Uredniški odbor: Matevž Marinko, Nina 
Jeranko, Monika Kmetec, Jaša Gačnikar, 
Nevenka Hrovat

Fotografije
Arhiv MDGN občin Slovenske Konjice, 
Vitanje in Zreče, Matevž Marinko, Monika 
Kmetec

Oblikovanje
Nevenka Hrovat

Tisk omogoča
FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v RS

Za dobro sodelovanje 
in pomoč društvu se 
zahvaljujemo 
občinam: 

V mesecu maju 2021 

praznuje 

Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih občin Slovenske 
Konjice, Vitanje in Zreče

20. obletnico 
delovanja 
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