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Življenje je izzivalna pustolovščina. Če se znamo soočiti s spremembami in
se svobodnega duha spopadamo z usodo, smo nepremagljivi.
Helen Keller gluha in slepa pisateljica (1880–1968)

Zahvala
Za izrazito plodovitih in prodornih 20 let delovanja
Medobčinskega društva gre zahvala vsem, ki ste nam
kakor koli pomagali. V vseh teh letih ste nam številni
naklonili svoje srce, čas in energijo. Mnogi izmed vas
ste nam ponudili prijazno in nesebično pomoč.
V dvajsetih letih smo spoznali veliko oseb, ki bi jih
bilo treba omeniti, vendar naj velja skupna zahvala
vsem, ki ste kakor koli pripomogli k našemu
uspešnemu delovanju društva in nam vsem skupaj
podarili naš 20. rojstni dan.
20 let obstoja društva je za nas dragoceno darilo, ki
ga
bomo
skrbno
razvijali
in
nadaljevali
v
uresničevanju zadanih nalog, ki nam jih narekuje naša
drugačnost.
Iskrena HVALA vam za vaša plemenita dejanja.

»Slepota ločuje človeka od stvari.
Gluhota pa ločuje človeka od ljudi.
Helen Keller gluha in slepa pisateljica (1880–1968)
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Matevž Marinko
P RE DS E DNI K DRUŠ T VA
Minilo je že 20 let, odkar smo v Slovenskih Konjicah
ustanovili društvo. Ponosen sem in neizmerno vesel,
ko pomislim, koliko lepega smo v tem času skupaj
doživeli,
kolikim
smo
pomagali,
koliko
novih
poznanstev in prijateljstev smo navezali.
Začetki so bili težki, polni preizkušenj in dokazovanj,
da nismo le eno izmed mnogih društev, ampak
društvo, ki ga v naših krajih resnično potrebujemo.
Oblikovali smo prve socialne programe ter jih z leti
izpopolnjevali in bogatili, da so kakovostni in
uporabnikom ponujajo varnost in podporo za
enakovredno življenje. Tudi v prihodnje bomo sledili
temeljnemu poslanstvu društva in pomagali osebam z
okvaro sluha pri premagovanju komunikacijskih ovir,
jih združevali in preprečevali njihovo socialno
izključenost.

Matevž Marinko

20 let smo že tukaj in prepričan sem, da nam ne bi uspelo, če ne bi imeli ob sebi vseh
vas, ljudi velikega in odprtega srca, ki ste nam na različne načine pomagali in se trudili,
da je društvo zaživelo.
Iskreno se vam zahvaljujem za vse podarjene trenutke, finančne prispevke ter prijazne in
spodbudne besede, ob katerih smo začutili, da delamo dobro in prav. Zelo smo veseli in
hvaležni za podporo občin. Vse tri so »občine po meri invalidov«, na kar smo še posebej
ponosni, saj v Sloveniji ni veliko občin, ki se lahko pohvalijo s tem nazivom. Prisrčna
hvala Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice za dolgoletno zagotavljanje brezplačnih
prostorov za naše delovanje.
S ponosom se pohvalim, da smo leta 2019 s pomočjo Fundacije invalidskih in
humanitarnih organizacij (FIHO) prišli do svojih prostorov, ki našim članom pomenijo
drugi dom. FIHO je financiral nakup prostorov, s pomočjo prostovoljcev in občine
Slovenske Konjice pa smo jih prenovili in leta 2020 odprli. Iskrena hvala tudi Ministrstvu
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – brez vaše podpore bi bilo
delovanje društva močno okrnjeno.
Različnost nas bogati in uči o medsebojni odprtosti in spoštovanju do slehernega
sočloveka. Živimo drug ob drugem in drug za drugega. Skupaj lahko storimo veliko. Ovire
pri komunikaciji oseb z okvaro sluha moramo premagovati skupaj. Če se bomo vsi
potrudili, bo življenje za nas, osebe z okvaro sluha, lažje in lepše.
Matevž Marinko

STRAN 5

Mladen Veršič
P RE DS E DNI K Z VE Z E DRUŠ T E V GL UHI H I N
NAGL UŠ NI H S L OVE NI J E
Veseli me, da vas lahko pozdravim v imenu Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije, reprezentativne
nacionalne invalidske organizacije, ki povezuje gluhe,
naglušne, gluhoslepe in osebe z polževim vsadkom, in
prav tako s ponosom oznanja 20. letni jubilej delovanja
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.
V času od ustanovitve društva pa do danes se je
zvrstilo neskončno število dogodkov, o čemer bi kazalo
poudariti, kako dobro ste se znali prilagajati vedno
novim
in
novim
družbenim
spremembam.
Te
spremembe so bile v bistvu izzivi, na katere ste znali
pravočasno odgovoriti, čeprav ste se občasno znašli v
zagati.
Mladen Veršič

Pa vendar ste iz vsake izkušnje izšli bogatejši za vrsto
spoznanj, ki so vas naredila trdnejše, socialno
prodornejše in prepričane, da delate dobro. Ves čas
ste imeli vizijo, ki je pa vedno zaradi neugodnih
spremljevalnih pogojev niste mogli v popolnosti
uresničevati in vendar ste z vztrajnostjo dvigovali svojo
razvojno pot.

Z izvajanjem posebnih socialnih programov ste uspeli vzbuditi občutljivost lokalnega
okolja, ki je v vaših aktivnostih zaznalo skrb za sokrajana oziroma člana te družbe, ki mu
je potrebno zaradi specifičnih razlogov nameniti še posebno pozornost.

Vaša stalnica in ena najbolj spoštovanih vrednot pa je prostovoljno socialno delo, ki je
temelj vašega poslanstva. Zato velja danes dati priznanje številnim prostovoljcem,
programskim izvajalcem in organizatorjem, torej vsem, ki ste v treh desetletjih in pol
promovirali invalidsko misel na lokalni in nacionalni ravni. Kdo bi lahko naštel vse
dogodke, ki ste jim bili priča v minulih 20. letih.
Štirje zadnji pa so prav gotovo zaznamovali naš položaj, seveda v pozitivnem smislu. Pri
tem imam v mislih tako krovno organizacijo kot vaše društvo. Prvi dogodek je Zakon o
športu, ki je izenačil gluhe športnike z športniki neinvalidi, in so upravičeni do športne
rente in pokojnine za osvojene medalje, kar je velika nagrada tudi za nekatere vaše
nekdanje športnike-nosilce medalj.
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Drugi je pridobitev komunikacijskega dodatka za osebe z okvaro sluha, tretji dogodek pa
je nakup novih društvenih prostorov v Slovenskih Konjicah in zadnji, najvažnejši je
umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije. Ta dogodek
pomeni tudi izraz omike, s katero se je država Slovenija uvrstila v elitni razred
civiliziranih skupnosti.
Naj vam ob koncu izrečem iskrene čestitke ob tem jubileju z željo, da še naprej
obravnavate osebe z okvaro sluha kot celovito osebnost, kot avtonomnega subjekta, ki
ob ustreznih pogojih zmore izkoristiti preostale potenciale. Naj bo vaša obletnica le
napoved za nenehno ustvarjanje enakih možnosti pri udejanjanju skupnih in osebnih
interesov tistih ki soustvarjamo vključujočo družbo za vse.
Mladen Veršič
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Darko Ratajc
Ž UP AN OBČI NE S L OVE NS KE KONJ I CE
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je zaživelo leta
2001, le leto prej, ko je bil 14. novembra 2002 v
Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o
uporabi slovenskega znakovnega jezika. S tem je bila
uresničena zahteva gluhe skupnosti po pravici do
uporabe slovenskega znakovnega jezika, informiranja v
njim prilagojenih tehnikah in do tolmača slovenskega
znakovnega jezika.
To je bil velik korak za enakopravno vključenost gluhe
skupnosti tako v vsakdanje življenje kot tudi v delovno
okolje. 25. maja 2001 ste se člani iz konjiškega,
vitanjskega in zreškega okolja, ki ste bili prej člani
društva v Celju, odločili za ustanovitev svojega društva.
Aktivno delujete na socialnem, izobraževalnem in
športnem področju. Ste glasnik informacij za vse svoje
člane ter gluhe in naglušne v našem kraju, ste njihov
zaveznik in zaupnik. Zato se vam v imenu Občine
Slovenske Konjice iskreno zahvaljujem in izkazujem
spoštovanje, ker ste aktivni že 20 let.
Želim vam prijetno praznovanje in pogumno delovanje
še naprej.
Darko Ratajc
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Darko Ratajc

Slavko Vetrih
Ž UP AN OBČI NE VI T ANJ E
Spoštovano vodstvo, spoštovane članice in člani MDGN
Slovenske Konjice. Hitro mineva čas, ob delu in vaših
številnih aktivnostih je minilo 20 let od ustanovitve
vašega društva.
Jubilejni dogodek je čas za pregled postorjenega, je
hkrati čas za veselje ob doseženih uspehih in čas za
nove načrte, ki naj bi krojili prihodnost. Glede na vaše
opravljeno delo v preteklosti je po mojem razlogov za
veselje in ponos veliko.
Da je lahko tako, gre zahvala in priznanje ljudem, ki so
v vseh teh letih vodili in zastopali društvo, vsem
številnim članom, ki so hkrati poskrbeli za podporo ter
izkazali polno sodelovanje in odgovornost pri številnih
izpeljanih aktivnostih.
Slavko Vetrih

Vse izpeljane aktivnosti premorejo posebno težo tudi
zato, ker se je glavnina vodstva in članov primorana
sočasno srečevati z osebnimi bolezenskimi tegobami,
od katerih številne pogosto olajšajo prav medsebojna
pomoč in akcije v skupno dobro.
Nadvse dobrodošle so številne oblike medsebojne
pomoči, kot so denimo svetovanja, strokovna pomoč,
pomoč pri uveljavljanju pravic, iskanju zaposlitve,
preprečevanju izključenosti in usvajanju znakovnega
jezika, informacije o tehničnih pripomočkih in še kaj.
Društvo razvija tudi kulturno in zelo pestro športnorekreacijsko dejavnost. Vse te
aktivnosti ponujajo odlične priložnosti za druženje in premagovanje socialne
izključenosti. Sorazmerno veliko število članstva vodstvu narekuje vedno nove izzive in
odgovornosti.
Osebno sem vesel, ko opažam, da se ta »velika družina« dobro razume, da je ne motijo
meje, pregrade in ovire, da dobro sodeluje ne samo navznoter, ampak tudi navzven, kar
se kaže tudi v smislu vključenosti v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, pa tudi
v odličnih sodelovanjih z drugimi društvi, športnimi ekipami, kulturnimi ustvarjalci in še
s kom.
Lokalne skupnosti skušamo v okviru svojih možnosti zagotavljati vsaj del najnujnejših
sredstev za številna društva in združenja, zavedajoč se, da sleherni vložek pomeni

STRAN 9

dobrodošlo pomoč, ki se plemeniti s prizadevanji številnih sodelujočih, kar posledično
pomeni naš pestrejši, plemenitejši in bogatejši skupni jutri.
Ob koncu vam še enkrat izrekam čestitke ob 20-letnici delovanja in vam hkrati želim
obilo uspehov ter medsebojnega razumevanja pri nadaljnjem delu. Želim vam, da s
skupnimi močmi premagate prav vse težave in ostanete še naprej zgledna in velika
zdrava družina.

Slavko Vetrih
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Boris Podvršnik
Ž UP AN OBČI NE Z RE ČE
Ob tem pomembnem jubileju se tudi nam osebno
budijo številni spomini. Spominjamo se številnih
skupnih srečanj in uspešno izvedenih projektov na tem
specialnem
področju
zagotavljanja
socialnih
programov in storitev, ki temeljijo na interesnem
sodelovanju in pretežno na načelih prostovoljnosti,
predvsem
pa
solidarnosti,
tankočutnosti
in
humanizma.
Vse
to
pomembno
pripomore
k
vključevanju in s tem dvigu kakovosti življenja in dela
oseb s tovrstnimi potrebami.
Na tem področju predstavljate pomembno sfero civilne
družbe, ki povezuje članice in člane z drugimi
organizacijami, društvi in lokalnimi skupnostmi ter
širšo družbo, tudi na področjih športa, kulture in
drugih dejavnosti.
Boris Podvršnik

Najpomembnejši kazalniki dveh desetletij uspešne razvojne poti pa se
danes gotovo izražajo v precejšnji družbeni vpetosti in prepoznavnosti
društva v lokalnem okolju na (medobčinskem) območju naše
Dravinjske (sub)regije.
Zato smo na Zreškem izredno veseli vaše uspešne razvojne poti in
tvornega medsebojnega sodelovanja, za kar se iskreno zahvaljujemo.
Ob jubileju vam iskreno čestitamo in kličemo »še na mnoga leta«.
Mag. Boris Podvršnik
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»Ne slišim ptičjega petja,
ne slišim žuborenja vode,
ne slišim otroškega joka, smeha,
ne slišim pogovora prijateljev …«

Naši začetki
Ste s e o b b r a nju teh vrstic zamislili, se poglobili
vase i n s e s k ušali za trenutek vživeti v »svet
t i š ine « ? P o t e m morda razumete našo željo in
potre b o , k i j e dozorevala, p o ustanovitvi društva
za p o m o č g l uhim, nagluš nim, gluhoslepim in
oseb a m s p o l ž kovim vsadkom v domačem kraju.

KAKO SMO ZAČELI
25. m a j a 2 0 01 je bi l a v Konjičanki skl icana
ustan o v n a s k upščina, na ka teri smo predlagali in
potrd i l i u s t a n ovitev društva z imenom Druš t v o
gluhi h
in
naglušnih
Slovenske
Konjice,
sogla s n o s t a bila sprejeta in potrjena statut in
progr a m d e l a društva.
15. j u n i j a 2 0 0 1 je bila prva seja odbora, na kateri
smo po t r d i l i izvoljene organe društva in jim
določ i l i d e l o po sekcijah. N a Občino Slovenske
Konj i c e s m o n aslovili vlogo za pridobitev lastnih
prost o r o v
in
že
1.
ju lija
2001
smo
v
Zdrav s t v e n e m domu Sloven ske Konjice dobili na
upor a b o ž e l e n e prostore.
Delo pr e d s e d nika društva je prevzel M ate v ž
M ari n k o, ki š e d a n es, po 20 let ih delovanja
društ v a , o p r a vlja to nalogo. Prva sekretarka
društ v a j e b i l a Katarina Marinko, mama Matevža
Mari n k a ,
ki
je
takrat
to
delo
opravljala
prost o v o l j n o i n bila pomem ben vezni člen med
sliše č i m i i n o s ebami z okvar o sluha.
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30. junija 2001 smo prejeli potrjen statut in naše
društvo je bilo pravnomočno registrirano.
Vse tri občine – Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče –
so nam iz proračunskih sredstev od leta 2002 redno
prispevale finančna sredstva glede na število članov
iz posamezne občine.
Leto 2002 je bilo za nas pomembno, ker smo bili
novembra sprejeti v Športno zvezo gluhih in
naglušnih Slovenije.
Leta
2004
smo
naziv
društva
spremenili
v
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih (MDGN)
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.
Leto pozneje smo pridobili status invalidske
organizacije in status društva, ki deluje v javnem
interesu.
22. aprila 2006 so naše društvo sprejeli v Zvezo
društev gluhih in naglušnih Slovenije. To je bil za
nas prelomen in izredno pomemben dogodek; odtlej
smo tudi mi za svoje delovanje prek ZDGNS
prejemali sredstva fundacije FIHO, in za nas se je
začelo lažje obdobje.
Leta 2008 smo za
sekretarko društva.

polni

delovni

čas

zaposlili

Leta 2010 je bila prva občinska proslava s tolmačem
in začeli smo sodelovati v projektu Občine Slovenske
Konjice Občina po meri invalida.
Dve leti pozneje je naše društvo prvič organiziralo
Srečanje društev gluhih in naglušnih Savinjske
regije, ki je potekalo na Rogli.
V letu 2014 je začel veljati Pravilnik o tehničnih
pripomočkih in prilagoditvi vozila. Prvič doslej je v
Sloveniji tehnične pripomočke, ki so za vsakdanje
življenje osebam z okvaro sluha zelo pomembni,
sofinancirala država. Do takrat so si morali te
pripomočke uporabniki plačati sami.
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Istega leta (2014) je Vlada RS 14. november
razglasila za dan slovenskega znakovnega
jezika, zato je predsednik RS ob tej priložnosti
sprejel predstavnike vseh društev, tudi naše
društvo, ki ga zastopa Matevž Marinko.
V letu 2015 smo začeli sodelovati v projektu
Občine Vitanje Občina po meri invalida.
Leta 2017 smo organizirali filmski festival gluhih
v KSEVT-u v Vitanju. Na ta dogodek smo zelo
ponosni, saj je bil dogodek zelo odmeven in
dobro obiskan.
Februarja 2018 smo morali čez noč začeti iskati
nove
društvene
prostore.
Dosedanje,
v
Zdravstvenem domu Slovenske Konjice, smo žal
morali zapustiti. Septembra istega leta smo se
preselili v nove prostore, ki smo jih kupili s
pomočjo fundacije FIHO.
V začetku leta 2019 smo se preselili v nove
prostore (Mestni trg 10 a, Slovenske Konjice).
Naši uporabniki so končno dobili lastne prostore,
kar je zanje in posebnosti njihove invalidnosti
ključnega pomena, prav tako pa društveni
prostori članom pomenijo drugi dom.
V istem letu smo pridobili status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju
socialnega varstva.
Leto 2020 je Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče pridobilo status nevladne organizacije v
javnem
interesu
na
področju
invalidskega
varstva.

Slika: Rad vas imam znak v slovenskem
znakovnem jeziku
STRA N 1 4

»Najlepših in najboljših stvari na svetu ne moremo videti
niti se jih dotakniti.
Čutiti jih moramo s srcem.«

Foto utrinki

od leta 2011 do leta 2021

LETO 2011
Slika:
Razrez
torte
ob
10.
obletnici delovanja društva z
predstavniki
občin
Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče in
predsednico Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije.
Iz leve proti desni: Milan Hrovat,
Drago Šešerko, Matevž Marinko,
Frida Planinc in Miran Gorinšek.

Slika: Osrednja slovesnost ob 10letnici delovanja MDGN občin
Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče
v
Domu
kulture
v
Slovenskih Konjicah.
Gluhi člani društva so zaplesali
folkloro.

Slika: Državnega prvenstva v
odbojki za gluhe, ki je potekalo v
Zrečah, se je udeležilo rekordno
število tekmovalcev.
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LETO 2012
Slika: V letu 2012 je zaživela spletna
stran društva. Preko spletne strani
uporabniki in širša javnost lažje
dostopa do informacij o okvari
sluha, aktivnostih in dogodkih, ki se
izvajajo v društvu.

Slika: Prireditev 100 ljudi, 100
čudi v Slovenskih Konjicah, kjer
se predstavijo tudi gluhi in
naglušni
člani
Medobčinskega
društva gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče. Člani društva so lahko
predstavljali svoje izdelke na
stojnici.

Slika: Člani društva so posneli
film z naslovom Dedek in vnuk
s katerim so se predstavili na
Filmskem
festivalu
gluhih
v
Trbovljah. Skozi vlogi gluhega
dedka
in slišečega vnuka so
člani društva želeli prikazati kako
poteka komunikacija med osebo
z okvaro sluha in slišečo osebo.

Slika: Predstavitev invalidov v
občini
Zreče
na
dogodku
Mavrična doživetja. Člani društva
so se predstavili s svojimi izdelki
in izvedli so tečaj slovenskega
znakovnega jezika.

STRA N 1 6

LETO 2013
Slika: Občina Slovenske Konjice in
Svet invalidov sta v okviru projekta
Občina po meri invalida organizirala
predavanje na temo Človekove
pravice in invalidi.
Desno Matevž Marinko - predsednik
društva,
Lidija
Pratnemer
predsednica
Sveta
za
invalide
Sl.Konjice, Marija Koser-tolmačica
SZJ in Cveto Uršič.

Slika: Ekskurzija v Minimundus v
Avstriji. Člani društva so si ogledali
okoli 150 pomanjšanih znamenitosti
iz celega sveta, ki so jih v modelarski
delavnici izdelali v merilu 1:25.
Med izpostavljenimi modeli so bile
tudi tri slovenske znamenitosti (otok
na Blejskem jezeru, Blejski grad in
Narodno univerzitetno knjižnico iz
Ljubljane.

Slika: Mednarodni dan gluhih 2013 v
Novi Gorici. To je priložnost ko
lahko osveščamo okolje o gluhoti in
izzivih s katerimi se osebe z okvaro
sluha
srečujejo
v
vsakdanjem
življenju.

Slika: Ribiški maraton na Zreškem
jezeru. Maraton je trajal 8 ur,
udeležili so se ga člani društev
gluhih
in
naglušnih
iz
cele
Slovenije.

STRAN 17

LETO 2014
Slika: Sprejem pri predsedniku
RS Borutu Pahorju; Vlada RS je
14. novembra razglasila za Dan
slovenskega znakovnega jezika.
V ta namen je predsednik RS
Borut Pahor sprejel predstavnike
društev
gluhih
in
naglušnih
Slovenije in predstavnike Zveze
društev
gluhih
in
naglušnih
Slovenije.

Slika: Člani društva so se spustili
po podzemlju Pece. Prekolesarili
so 6 km podzemne poti, ki se
vijejo po opuščenih rovih, v
katerih
so
včasih
rudarji
izkopavali svinčeno in cinkovo
rudo.

Slika: Likovna kolonija gluhih in
naglušnih 2014 v Slovenskih
Konjicah, ki je potekala 2 dni.
Likovniki so se sprehodili skozi
mesto Slovenske Konjice in si
ogledali znamenitosti, ki so jih
kasneje
prenesli
na
risarsko
platno.

Slika: Dražba slik, ki so jih
ustvarili na likovni koloniji, denar
je bil namenjen za tehnične
pripomočke.

STRA N 1 8

LETO 2015
Slika: Predstavniki Ministrstva za
družino in socialne zadeve so
prišli ogledat potek delovanja
našega društva.

Slika: Člani društva so se udeležili
prireditve Gradovi kralja Matjaža.
Sodelovali so v tekmovanju ekip v
gradnji snežnih gradov in snežnih
skulptur v Mitneku pod Peco.

Slika:
»Skok
na
Triglav«:
Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče je leta 2015
organiziralo vzpon na Triglav.

Slika: Klub
članov.

naglušnih,

druženje

STRAN 19

LETO 2016
Slika:
15-letnica
delovanja
društva:
levo
župan
občine
Vitanje, župan Slovenskih Konjic,
predsednik ZDGNS, predsednik
MDGN
Slovenske
Konjice
in
podžupan občine Zreče.

Slika: Srečanje društev gluhih in
naglušnih Savinjske regije na
Rogli: dogodek je prvič organiziralo
Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče.

Slika: Prva seja Sveta za invalide
v občini Vitanje. Seja je potekala
v KSEVT-u.

Slika: Gledališki festival gluhih v
Domu
kulture
v
Slovenskih
Konjicah, ki ga je organiziralo
naše društvo. Na dogodku je bilo
16 nastopov, največ do sedaj.

STRA N 2 0

LETO 2017
Slika: Filmski festival v KSEVT-u
v Vitanju: društva gluhih in
naglušnih so prikazala prerez
dogajanja, skozi katerega gluhi in
naglušni izražajo svoj pogled na
svet, skozi katerega s pomočjo
kretenj in brez glasu, v popolni
tišini, sanjajo in hkrati ustvarjajo
svoj svet.

Slika:
Gledališki
festival
v
gledališču na Ptuju, društvo se je
predstavilo z igro Pilot.
Kultura gluhih se prav zaradi
komunikacijskih
ovir
in
slovenskega znakovnega jezika
razlikuje od kulture slišečih.

Slika: Državno prvenstvo v
orientacijskem teku na Rogli.

Slika: Gluhi in naglušni so tekli na
Konjiškem maratonu, "maratonu z
dušo".

STRAN 21

LETO 2018
Slika: Sestanek s predstavniki
FIHO, pomoč ob nakupu novih
društvenih prostorov.
Društvo
je
potrebovalo
nove
prostore, saj smo s strani vodstva
Zdravstvenega doma Slovenske
Konjice bili seznanjeni, da moramo
zapustiti dosedanje prostore in si
poiskati nove.

Slika: Zaradi preobremenjenosti v
Zdravstvenem domu v Slovenskih
Konjicah se je moralo društvo
začasno preseliti v kletne prostore,
kjer smo lahko nadaljevali z
vodenjem naših programov in vseh
ostalih aktivnosti.

Slika: Obisk dedka Mraza in
obdarovanje otrok ter starejših
od 70 let na Zaključku leta 2018,
ki ga društvo organizira za svoje
člane.

Slika:
Gluhi
kolesarji
MDGN
občin Slovenskih Konjic, Zreč in
Vitanja na Poli maratonu 2018.

STRA N 2 2

LETO 2019
Slika: Odprtje novih društvenih
prostorov: (levo) Boris Podvršnik,
župan
občine
Zreče,
Matevž
Marinko,
predsednik
MDGN
Slovenske Konjice, Mladen Veršič,
predsednik ZDGNS, Primož Poklič,
podžupan
Občine
Slovenske
Konjice, in Slavko Vetrih, župan
občine Vitanje

Slika: Uspešno izpeljana delavnica
v prostorih društva, kjer so prisotni
tako starejši kot mlaji člani društva.

Slika: Lions klub Konjice je
društvu
ob
vselitvi
v
nove
prostore na Mestnem trgu v
Slovenskih
Konjicah
podaril
televizijo, ki bo članom omogočal
prijetnejše preživljanje prostega
časa v društvenih prostorih, prav
tako
bo
v
pomoč
tudi
pri
strokovnih dejavnostih.

Slika: Člani društva so kolesarili
okoli
Blatnega
jezera
na
Madžarskem.

STRAN 23

LETO 2020
Slika: V sodelovanju z Zvezo
društev
gluhih
in
naglušnih
Slovenije je Medobčinsko društvo
gluhih
in
naglušnih
občin
Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče
organiziralo
2-dnevno
Likovna
kolonija
gluhih
in
naglušnih v Slovenskih Konjicah.

Slika: Državno prvenstvo gluhih v
balinanju
v
Športni
dvorani
Balinček v Rogaški Slatini, ki ga
je
organiziralo
Medobčinsko
društvo gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče.

Slika: Kuharska delavnica v času
koronavirusa.

Slika:
Predavanje
o
Korona
virusu. Gluhe in naglušne člane
smo seznanili s koronavirusom in
kako se zaščititi pred okužbo.

STRA N 2 4

LETO 2021
Slika: Druženje
prek aplikacije
koronavirusa.

članov
Zoom,

društva
v času

Slika:
Člani
Medobčinskega
društva gluhih in naglušnih občin
Slovenske
Konjice,
Vitanje
in
Zreče na Srečanju društev gluhih
in
naglušnih
Savinjske
in
Podravske regije na Rogli.

Slika: Prireditev ob 20. obletnici
delovanja društva v Noordung
centru v Vitanju. Dogodka so se
udeležili
podžupan
Občine
Slovenske Konjice Primož Poklič,
podžupan Občine Zreče Drago
Šešerko, župan občine Vitanje
Slavko Vetrih, predsednik Zveze
društev
gluhih
in
naglušnih
Slovenije Mladen Veršič

Slika: Snemanje prispevka ob
20. obletnici delovanja društva,
otroci gluhih staršev so zapelikretali v slovenskem znakovnem
jeziku pesem "Dan najlepših sanj"

STRAN 25

»Modrost sestoji iz tega, da vzameš življenje tako, kot je,
in samo včasih sanjaš o tem, kakšno naj bi bilo.«
Pearl S. Buck

Novi društveni prostori
Vse do februarja 2018 je imelo društvo svoje prostore v pisarnici, veliki 15 m2, v
Zdravstvenem domu Slovenske Konjice. To je bil za nas velik pretres, saj smo morali
tako rekoč čez noč poiskati nove prostore.
S pomočjo sredstev iz rezervnega sklada Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji smo kupili nove prostore. Morali smo jih
na novo urediti in opremiti, vanje pa smo se preselili v septembru 2018. Novi prostori
so večji in večsobni, kar je za društvo velika pridobitev, saj zdaj lažje izvaja vse
socialnovarstvene programe, člani društva pa so končno dobili svoje prostore za
druženje.
Društvo združuje 298 članov, ki prihajajo iz občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče ter
tudi iz drugih okoliških občin. S socialnimi programi, ki jih izvajamo v društvu, članom
zagotavljamo podporo in pomoč, da lahko živijo polnovredno življenje in se vključujejo v
svoje delovno in socialno okolje. V okviru socialnih programov rešujejo svoje stiske in
težave ter zapolnjujejo vrzeli javne mreže, ki ne zagotavlja zadovoljevanja teh potreb.
V preteklosti so prostorsko stisko reševali tako, da so se povezovali z različnimi javnimi
ustanovami, od Osnovne šole Pod goro do Splošne knjižnice Slovenske Konjice, ki so jim
odstopili prostore za predavanja, okrogle mize in čajanke. Z nakupom novih prostorov je
društvo rešilo prostorsko stisko. Zdaj imamo dovolj velike prostore, da lahko izvajamo
razne delavnice, organiziramo predavanja, okrogle mize, družabna srečanja, pogovorne
ure itd. Vsi člani društva so ponosni na nove prostore, saj jim društvo pomeni drugi
dom.

STRA N 2 6

»Prijaznost je jezik,
ki ga lahko slišijo gluhi in berejo slepi.«
Mark Twain

Socialni programi
V društvu izvajamo naslednje programe:

1.Usposabljanje za aktivno življenje in
socialne izključenosti gluhih in naglušnih

delo

ter

preprečevanje

Namen programa je preprečevanje socialne izključenosti, zagotavljanje enakih
možnosti, omogočanje uresničevanja demokratičnih načel in uveljavljanje človekovih
pravic oseb z okvaro sluha, s tem pa zapolniti vrzeli v javni mreži, ki osebam z okvaro
sluha ne zagotavlja doseganja zadovoljive ravni psihosocialnega funkcioniranja.
Cilji programa so: zagotoviti kakovostno pomoč pri premagovanju komunikacijskih ovir,
izboljšati obveščenost oseb z okvaro sluha o njihovih pravicah in dolžnostih ter
njihovem uresničevanju; zmanjšati socialno izključenost in stremeti k preprečevanju in
odpravljanju osebnostne, socialne in psihične izolacije; izboljšati informiranost o
tehničnih pripomočkih in omogočiti lažji dostop do njih; izboljšati povezanost z
ustrezno javno mrežo; zmanjševati brezposelnost in prispevati k večji vključenosti v
programe aktivne politike zaposlovanja (APZ); dvigniti ozaveščenost širše družbe o
okvari sluha ter potrebah in načinu življenja tovrstnih invalidov.
Ta program je dopolnilo državni skrbi za invalide sluha, zato je njegovo izvajanje nujno
potrebno, predvsem zaradi izenačevanja možnosti in odprave diskriminatornega
položaja invalidov sluha. Program izvajamo že od leta 2001, potreba po njem pa je iz
leta v leto večja, saj ima čedalje več starostnikov okvaro sluha, ekonomski položaj
naših uporabnikov je po večini slab, prav tako je izobrazbena struktura oseb z okvaro
sluha nizka.

Slika: Tečaj oživljanja za gluhe in naglušne člane
STRAN 27

2.Rekreacija in šport
Namen
programa
je
športno
in
rekreativno udejstvovanje oseb z okvaro
sluha ter druženje s sebi enakimi, saj se
zavedamo pomena športne rekreacije,
ki mora biti dostopna vsem.
Cilji programa so: socializacija in
integracija uporabnikov, ohranjanje in
izboljšanje
zdravja,
ohranjanje
psihofizičnih sposobnosti posameznika,
zadovoljevanje
osebnih
potreb
po
razvedrilu, druženju in igri; organizacija
različnih
športnih
tekmovanj;
medgeneracijsko povezovanje.
Program vpliva na utrjevanje osebnosti,
razvija osebno iniciativo in vztrajnost,
pomaga pri razvoju in ohranjanju
množičnega
športa
invalidov,
krepi
delovne navade in s tem tudi storilnost
na delovnem mestu in v osebnem
življenju.

Slika: Državno prvenstvo gluhih v orientacijskem teku

3.Kultura oseb z okvaro sluha
Gluhi imajo svoj način izražanja, svoj
jezik in navsezadnje tudi svojo kulturo,
zato je namen tega programa omogočiti
osebam
z
okvaro
sluha
kulturno
izražanje,
višjo
stopnjo
splošne
razgledanosti in boljšo prepoznavnost
njihove kulture v družbi.

Slika: Gledališki festival gluhih v Slovenskih Konjicah
STRA N 2 8

Cilji programa so: širše priznana in
podprta kulturna in jezikovna identiteta
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 enakimi.

Prispevki članov
DUŠ AN S I MČI Č, P ODP RE DS E DNI K DRUŠ T VA,
NAGL UŠ NI ČL AN
Kot podpredsednik sem predstavnik naglušnih oseb v
društvu,
član
upravnega
odbora
MDGN
občin
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče ter član odbora
naglušnih pri Zvezi društev gluhih in naglušnih
Slovenija. Član društva, v katero sem se zaradi
nepoznavanja delovanja društva in sporazumevanja z
gluhimi zelo težko vključil, sem od leta 2015. V svojem
mandatu sem organiziral dodatno servisiranje slušnih
aparatov v društvu in tako olajšal pot starejšim
članom, da jim zaradi servisiranja slušnih aparatov ni
treba hoditi iz našega kraja. Organiziral sem tudi

Dušan Simčič

predavanja o tehničnih pripomočkih za naglušne in gluhe osebe. V društvu sodelujem s
sekretarko in svetujem naglušnim občanom, kako pridobiti tehnične pripomočke za
naglušne osebe. V tem času sem poskrbel za namestitev slušne zanke v sejni sobi
društva, na slušno zanko je povezan tudi televizor, da naglušne osebe spoznavajo
delovanje slušne zanke. Organiziral sem tudi namestitev slušne zanke v cerkvi sv.Ane v
Slovenskih Konjicah. Slušno zanko imamo prav tako postavljeno v Domu kulture
Slovenske Konjice, cerkvi sv. Petra in Pavla v Vitanju ter cerkvi Sv. Duha v Ločah.
Dušan Simčič

MARI J A KOS E R, T OL MAČKA S L OVE NS KE GA
Z NAKOVNE GA J E Z I KA
Ob 20-letnici društva se s ponosom oziram nazaj in
ugotavljam, da smo z dobro voljo in trdim delom
skupaj izpolnili veliko srčnih želja in dosegli številne
cilje. Kot tolmačka slovenskega znakovnega jezika že
veliko let sodelujem z društvom. Predsednika in člane
spremljam na sestankih na občinski ravni ter na vseh
pomembnih srečanjih in prireditvah. Pomagam jim, da
so slišani in da razumejo dogajanje v svojem jeziku.
Za izkazano zaupanje in sodelovanje se zahvaljujem
ter društvu in njegovim srčnim članom želim še veliko
uresničenih želja in ciljev za enakopravno kakovost
življenja.
Marija Koser

Marija Koser
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BRANKO BRUME C, VODJ A S E KCI J E Z A Š PORT ,
GL UHI ČL AN

Branko Brumec

Ko smo ustanovili društvo, smo imeli majhne
prostore, a smo vanje radi zahajali in jih imenovali
naš drugi dom. Vsa predavanja smo imeli v
telovadnici v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice.
Zdaj pa se lahko pohvalimo s svojimi prostori, v
katerih lahko izvajamo vsa predavanja in druge
dejavnosti. V naših društvenih prostorih so pisarna,
soba za druženje, majhna kuhinja in sanitarije.
V društvo zelo radi prihajamo, da se družimo,
udeležujemo različnih delavnic, okroglih miz in drugih
aktivnosti.
Dolgo let sem že predsednik sekcije za šport in
moram priznati, da smo zelo aktivno društvo,
katerega člani se zelo radi udeležujemo vseh
športnorekreacijskih, meddruštvenih, državnih in tudi
evropskih tekmovanj.

Odlično napredujemo in smo na to zelo ponosni, saj smo najmanjše društvo, a športno
zelo aktivni. Ob 20. obletnici nastanka društva se lahko pohvalim z dobrim delovanjem
in tako želim, da ostane tudi v prihodnje – same dobre in pozitivne stvari.
Branko Brumec

NI NA J E RANKO, VODJ A KUL T URNE S E KCI J E ,
NAGL UŠ NA ČL ANI CA
Ko sem se prvič včlanila v Medobčinsko društvo
gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče, sem na željo članov in članic prevzela delo
kulturne sekcije. Od takrat zelo rada hodim v društvo,
kjer se srečujem z gluhimi in naglušnimi člani in
članicami. Poleg tega vodim različne dejavnosti, kot
so likovne in ustvarjalne delavnice ter kuharske
delavnice. Kot vodja kulturne sekcije vodim otroški
pevski zbor, saj otroci gluhih staršev radi zapojejo v
slovenskem znakovnem jeziku za svoje starše. Otroke
želim spodbuditi k učenju in spoznavanju znakovnega
jezika.
Za vedno mi bo v najlepšem spominu ostalo snemanje
našega prvega filma z naslovom Pobegla krava, ko
smo skupaj z gluhimi in naglušnimi igralci ter
snemalci igrali vloge v stilu kmečkega življenja na
Nina Jeranko
podeželju pod Roglo.
Na društvo imam še veliko lepih spominov. Želim si, da bi v društvo prihajalo čim več
gluhih in naglušnih članov. Naše društvo je naš drugi dom, ki ga najbolj potrebujemo.

Nina Jeranko
STRA N 3 0

L UCI J A BRUME C, GL UHOS L E PA ČL ANI CA
Sem Lucija Brumec in sem gluha od rojstva. Ko sem
bila stara deset let, se mi je začel slabšati tudi vid.
Kot gluhoslepa se vsak dan srečujem z ovirami. Gluhi
imamo določene tehnične pripomočke, ki nam
pomagajo pri zaznavanju zvoka. Tudi slepi imajo
tehnične pripomočke, ki jim pomagajo pri zaznavanju
vidnih slik. Za gluhoslepe osebe pa ne pridejo v
poštev ne eni in ne drugi pripomočki, saj imamo
izgubo obeh.
V stanovanju imam svetlobni senzor, ki nadomesti
zvonec, a ga, kadar je zunaj sončno, ne zaznam, tako
da zvonca ne slišim in takrat tudi ne vidim.
Uporabljam le tehnične pripomočke na vibriranje, ki
mi lajšajo vidna in tudi slišna opozorila.
V današnjem času, ko je tehnologija zelo napredovala,
žal še vedno premalo pomislijo na osebe, ki težko
vidijo. Vse deklaracije, opisi in opozorila so napisana
v pisavi, ki je tudi z uporabo povečevalnega stekla ne
vidim brati.

Lucija Brumec

Prav tako ne pridem do informacij s pomočjo drugih oseb, saj skoraj nihče ne zna
znakovnega jezika, da bi mi prebral določeno vsebino.
Zelo sem vesela, da imamo v domačem kraju društvo. V njem se srečujem s sebi
enakimi, delimo si tegobe in si medsebojno pomagamo. V društvu imamo zaposleno
sekretarko, ki nam priskoči na pomoč oz. nam pomoč organizira.
Lucija Brumec

I RE NA HAJ DNI K – P OL Ž E V VS ADE K
Sem mama dveh fantov, starih 11 in 9 let. Oba sta
obojestranska uporabnika polžkovih vsadkov. Prvi
polžkov vsadek sta dobila pred sedmimi leti in
drugega pred dvema letoma. Naša družina si danes
ne predstavlja več življenja brez pomoči teh majhnih
aparatov.
Soočenje z gluhoto pri prvem sinu in nato še pri
drugem sinu, je bila za naju, slišeča starša, zelo težka
izkušnja. Bilo je veliko solz in skrbi, trenutkov, ko sva
se spraševala, če bosta otroka sploh kdaj govorila, če
se bova morala naučiti znakovnega jezika, ne le
midva, ampak tudi najožji sorodniki, če bosta fanta
lahko obiskovala šolo v svojem kraju ali pa bosta
morala v prilagojene programe, kako ju bodo sprejeli
sovrstniki in še mnogo več. Govor se je s pomočjo
navadnih slušnih aparatov sicer nekoliko razvijal,
vendar še zdaleč ne dovolj, da bi lahko sledila svojim
vrstnikom. Izguba sluha je bila enostavno prevelika.

Slika polževega vsadka
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Ko sva z možem po mesecih premišljevanja, pogovorih dolgo v noč in večkratnih
posvetovanjih s strokovnjaki sprejela odločitev za polžkov vsadek, sva naredila največ,
kar sva lahko, da jima omogočiva prihodnost, v kateri bosta lahko samostojna in
neodvisna. Takrat je bil prvi sin star skoraj 4 leta in drugi malo manj kot 2 leti.
Kljub temu, da je bila to za naju najtežja odločitev v življenju, je bila zagotovo
najboljša, kar sva jih kdaj sprejela. Otroka sta se novih aparatov/procesorjev hitro
navadila in razvoj govora je šel strmo navzgor. S pomočjo logopedskih obravnav in z
veliko vloženega truda doma sta fanta razvijala govor in še vedno ga. To je proces, ki
se nikoli ne konča. Ves čas smo v koraku s časom in jima s pomočjo različnih
pripomočkov omogočamo čim boljše sprejemanje zvoka v različnih situacijah. Ker pa
imamo ljudje po naravi dve ušesi, se nama je zdelo prav, da imata tudi onadva enako
možnost. Pri njunih 9. in 7. letih smo se skupaj odločili za ponovni operaciji s
polžkovimi vsadki tudi na drugi strani. S tem sta fanta pridobila lažje zaznavanje zvoka
iz okolja in dodatno možnost v primeru, če bi se kadarkoli pojavile težave na prvotno
operirani strani. Oba obiskujeta šolo v svojem kraju s svojimi vrstniki in sta zelo dobro
rehabilitirana uporabnika polžkovih vsadkov.
Polžkov vsadek je pripomoček, ki nam je omogočil, da se lahko s fantoma
pogovarjamo, da lahko igrata klavir in kitaro, da lahko preko videokonferenc
sodelujeta pri pouku na daljavo, da se lahko pogovarjata s svojimi vrstniki in jima
odprl paleto drugih možnosti. Seveda drži, da je poslušanje drugačno kot naravno, da
je za to potrebne veliko več koncentracije in zbranosti v šoli, da je hrup iz okolja
včasih neznosen, da je v marsikateri situaciji potrebno upoštevati njuno zmožnost
poslušanja, da imata zdaj, v času obveznega nošenja mask prav tako kot ostale gluhe
in naglušne osebe, težavo pri razumevanju, vendar vse to odtehtajo trenutki, ko se s
fantoma pogovarjamo o vsakodnevnih stvareh in ko se zavemo, koliko smo v zadnjih
letih s skupnimi močmi dosegli.
Irena Hajdnik
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"Vsak človek je zase svet,
čuden, svetel in lep
kot zvezda na nebu."
Tone Pavček

Slovenski znakovni jezik
Slovenski znakovni jezik (SZJ) je materni jezik gluhih oseb. V Sloveniji SZJ kot jezik
sporazumevanja uporablja okoli 1500 gluhih oseb.
Po sprejetju Zakona o uporabi SZJ leta 2020 se znakovni jezik uveljavlja na vseh
področjih zasebnega in javnega življenja. Gluha oseba imam pravico uporabljati
znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave,
izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajalci javnih služb. Prav tako ima gluha oseba
pravico uporabljati znakovni jezik tudi v vseh drugih življenjskih okoliščinah, v katerih
ji gluhota pomeni oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.
Znakovni jezik je naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Kar so v
slovenskem jeziku besede, so za znakovni jezik kretnje.
Namesto glasu in izgovorjenih besed
uporablja znakovni jezik roke, telo,
obraz, usta in glavo za izražanje
najrazličnejših vsebin. Namesto sluha, s
katerim
sprejemamo
besede,
gluhi
uporabljajo vid, s katerim sprejemajo
kretnje.
Slovenski znakovni jeziki je kompleksen,
strukturiran, živ jezik.
Vsaka
država
ima
svoj
specifični
znakovni jezik, ki ga poimenujemo po
državah, iz katere izhaja. Vsi znakovni
jeziki so svojevrstni in se od državnih
govornih jezikov razlikujejo po svojih
pravilih in zakonitostih. Podobnost pa je
v tem, da sta govorni in znakovni jezik
živa jezika, in tako kot se govorni jezik
spreminja in se pojavljajo nove besede,
se tudi v znakovnem jeziku porajajo nove
ali dopolnjene kretnje, ki nadomeščajo
stare. Prav tako kot ima lahko ena
beseda več pomenov, lahko tudi z eno
kretnjo
izrazimo
več
pomenov
ali
nasprotno.
Povzeto
po
(http://zveza-gns.si/ozvezi/znakovni-jezik/).
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V zahvalo in spomin
V letu 2021 nas je zapustila naša članica Katarina
Marinko, ki si je pridobila naziv častna članica
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Ta naziv ji je bil
dodeljen kot »ustanovni članici izvršenega odbora in
sekretarki za strokovno delo na socialnem in
humanem področju ter požrtvovalnost – posebno
priznanje kot soustanoviteljici društva na občinski
ravni ter vključitvi v Zvezo društev gluhih in naglušnih
Slovenije«.
Katarina Marinko je bila kot prostovoljka dolga leta
sekretarka društva. Delo je opravljala skrbno,
natančno in odgovorno, kot dober gospodar je
skrbela za izvajanje financ, socialnih in športnih
programov društva. Trudila se je, da ni bila samo
sekretarka, ampak tudi prijateljica vsem, ki so
potrebovali pomoč, nasvete in prijaznost.
Za
ves
njen
trud
se
ji
zahvaljujemo
člani
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Ostala nam bo v
lepem spominu.
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Zreče
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Za založbo: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče
Naklada: 500 izvodov
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