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62 LET DRUŠTVA

Ko se ozrem na začetek svoje predsedniške 
funkcije, nisem pričakoval vseh sprememb, ki 
so se zgodile v mojem mandatu, ne samo v 
našem društvu, temveč na splošno za celotno 
populacijo oseb z izgubo sluha. Pravzaprav je 
težko strniti svoje razmišljanje v neko kratko 
zgodbo. 
Ali smo lahko zadovoljni z doseženim? Moje 
mnenje je, da smo lahko. Ne smemo pa 
zaspati in se prepustiti malodušju. Še ved-
no ni tako, kot bi lahko bilo. Prevečkrat smo 
osebe z izgubo sluha na nek način odrin-
jene in nismo slišane. Čemu tako? Še danes 
je izguba sluha tabu. Ko osebe spoznajo, da 
slabše slišijo, prikrivajo okvaro sebi in drugim. 
S tem škodujejo tako sebi kot okolici, v kateri 
živijo. Ne morem pa mimo tega, da financer-
ji na občinski ravni invalidska društva, med 
njimi tudi naše, enačijo z nekimi ljubiteljski-
mi društvi. Bi bilo morda kako drugače, če 
bi se osebe z izgubo sluha opogumile in se 
pokazale javnosti? Težko je najti pravi odgov-
or. Verjetno bo razmišljanje drugačno, ko bo 
širša javnost zavestno sprejela dejstvo, da je 
izguba sluha v porastu. Tudi na Dolenjskem 
in v Beli krajini ni nič drugače. Hrup, glasno 
poslušanje glasbe, bolezni, poškodbe, neka-
tera zdravila, starost … Vsi ti dejavniki zman-
jšujejo kakovost življenja.
Zakaj potem vabimo osebe z izgubo sluha v 
naše društvo? Ker nudimo informacije o teh-
ničnih pripomočkih, ki bistveno izboljšajo 
kakovost življenja in ki jih sofinancira minis-
trstvo, ter o drugih pravicah. »Ja, in kaj društ-
vo še nudi?«, je kar pogosto vprašanje. Društ-
vo je drugi dom oseb z izgubo sluha, ki nudi 
druženje, delavnice, predavanja, ekskurzije, 
športno rekreacijo …
Naj še opozorim, da smo spremenili ime 
društva, ki je do oseb z izgubo sluha bolj pri-
jazno. Z novim imenom se poslanstvo društ-
va ni spremenilo. Vabljeni v naše društvene 
prostore! 
 
    Vladimir Kastelec
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DAN ODPRTIH VRAT

V Društvu oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine smo 14. 2. 2018 imeli dan odprtih vrat. 
Predstavili smo tehnične pripomočke, ki gluhim in naglušnim olajšujejo komunikacijo. Nekaj 
jih imamo v društvu, ostale, novejše, pa smo si izposodili pri AUDIO BM.
Predsednik in strokovna delavka sta tehnične pripomočke predstavila obiskovalcem in jim 
razložila, kako se le-ti uporabljajo, pojasnila pa sta tudi, kakšen je postopek za njihovo prido-
bitev. Preizkusili so lahko indukcijsko zanko, indukcijsko zanko za TV, svetlobni hišni zvonec z 
alarmom, vibracijske ure – budilke, FM sistem. Nad prikazanim so bili zelo zadovoljni. 
Se je pa na podlagi pogovora ugotovilo, da so osebe z izgubo sluha o tehničnih pripomočkih 
in možnostmi, ki jim jih ponuja zakon, slabo seznanjene. Osebe, ki imajo izgubo nad 80 % po 
Fowlerju, so upravičene do subvencije pri nakupu. Vloga se odda na upravno enoto stalnega 
bivališča. 
Odločili smo se, da v tednu naglušnosti, tj. od 7. do 12. 5. 2018, ponovno organiziramo dan 
odprtih vrat ter tako čim več oseb z izgubo sluha seznanimo s tehničnimi pripomočki in pravi-
cami do le-teh. 

          Društvo
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ALI POZNAMO BONTON? 

V soboto, 24. 2. 2018, nam je gospa Lada Lištvanova v prostorih društva skozi predavanje 
in delavnico prikazala obnašanje po bontonu, torej, kako se spodobno in pravilno vedemo 
v družbi: kako pristopimo k ljudem, jih pozdravimo in komuniciramo z njimi, kako se sedi za 
mizo in obnaša pri jedi. Gospa Lada nam je v teoriji in praksi prikazala uradno in neuradno ob-
našanje po bontonu. Med udeleženci predavanja je veljalo splošno mnenje, da poznajo pravi-
la lepega obnašanja. Skozi praktični del pa so prišli do novih spoznanj in se naučili, kakšno 
vedenje je v družbi po bontonu sprejemljivo in kakšno ne. 

Vladimir Kastelec

TEČAJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

V našem društvu so se odločili, da organizirajo tečaj znakovnega jezika. Ker sem si že nekaj 
časa želela naučiti se vsaj osnovnih kretenj, sem se z veseljem prijavila. Tečaj smo imele ob 
ponedeljkih, začel se je 25. 9. 2017 in končal 5. 2. 2018. Na začetku nas je bilo prijavljenih 
sedem, na koncu pa je ostalo pet tečajnic: Mojca, Dunja, Tea, Geni in jaz – Metka. Tečaj je 
vodila Simona Smuk. Bila je dobra predavateljica, zato sem zelo rada hodila na učenje. Vmes 
smo utrjevale znanje s pomočjo spletnih strani in knjig. Ugotovila sem, da ni tako lahko, kot 
je videti, ko se pogovarjajo vešči znakovnega jezika. Tudi Petra je prišla na pomoč in nam po-
kazala nekaj kretenj. Ugotovile smo, da se le-te razlikujejo od kretenj iz slovarja slovenskega 
znakovnega jezika. Težave so se pojavljale tudi pri kretanju povedi, ker smo jih hotele prevesti 
dobesedno. To pa v znakovnem jeziku ravno ne gre. Na koncu tečaja je bil seveda preizkus 
znanja. Malo smo se ga bale, vendar se je na koncu vse dobro izšlo. Ene bolj uspešno, druge 
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manj, naredile pa smo ga vse. Predsednik društva Vladimir Kastelec je vsem čestital in izročil 
potrdila o opravljenem tečaju. Za konec smo se še slikale ter si obljubile, da bomo pridobljeno 
znanje čim večkrat uporabljale in ga s tem tudi utrjevale. Človek nikoli ne ve, kdaj mu takšno 
znanje pride prav.

Metka Novakovič

Sem Tea Potočar. Z znakovnim jezikom sem se prvič spoznala preko ameriške serije Zamenjani 
ob rojstvu (Switched at birth). Znakovni jezik mi je takoj postal zanimiv. Da se tečaj sloven-
skega znakovnega jezika organizira tudi v Novem mestu, me je obvestila mami, ki z društvom 
poslovno sodeluje. Brez odlašanja sem se prijavila. Konec oktobra sem se prvič odpravila v 
prostore društva, malo s strahom, predvsem pa s pričakovanjem, kako bo tečaj potekal in česa 
se bom naučila. Strahu kmalu ni bilo več, saj sem spoznala nasmejane in prijazne ljudi – svoje 
so-tečajnice. Po začetni tremi, pri predstavljanju, se je po prostoru kmalu slišal smeh. Zelo 
hitro smo se zbližale in skupaj iskale povezave iz vsakdanjega življenja z določeno kretnjo. 
Vsekakor pa smo največ spraševale: »Ali ni ta kretnja podobna tisti?«. Tolmačka Simona Smuk 
nas je hitro uvedla v sistem komuniciranja z gluho ali naglušno osebo. Velikokrat je povedala 
tudi kakšno anekdoto, da smo med učenjem malo sprostile možgane in roke. Nisem pričak-
ovala, da me bo po dveh urah kretanja enoročne abecede bolela roka! No, je pa kmalu mini-
lo. Naslednjih dvanajst tednov sem komaj čakala ponedeljke in spoznavanje novih kretenj. 
Nekajkrat nas je med učenjem obiskala tudi Petra Šiler, ki je gluha, tako da smo z njo vadile 
kretnje in pogovor z gluho osebo, kar je zelo pripomoglo, da smo si kretnje hitreje zapomnile. 
Na koncu nas je čakal še zaključni test. Tega smo se sicer bale, a smo ga vse uspešno opravile. 
Iz rok predsednika društva, g. Vladimirja Kastelca, smo z veseljem sprejele potrdilo o opravlje-
nem tečaju. Rada bi se zahvalila vsem za prijetno družbo, v kateri sem preživela ponedeljkove 
popoldneve. Hvala tudi Simoni in društvu za organizacijo tečaja, s čimer sem dobila možnost, 
da se naučim čudovitega znakovnega jezika. Vem, da ga bom z veseljem uporabljala, in se še 
sama naučila novih kretenj.
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OSNOVNA ŠOLA TONETA PAVČKA (MIRNA PEČ)

Gospa Mateja nas je povabila, da gluhoto predstavimo njihovim učencem. V torek, 6. 3. 2018, 
smo učencem Osnovne šole Toneta Pavčka (Mirna Peč) približali življenje gluhih in naglušnih. 
Z nami je bil tudi tolmač Boštjan, saj brez tolmača gluhi ne bi »slišali« vprašanj, ki so jih zastav-
ljali učenci in učitelj.

Učenci so bili razdeljeni v tri skupine, vsaki od njih je bilo posebej predstavljeno življenje 
gluhih ter delovanje društva. Jasmina in Marijana sta v znakovnem jeziku povedali pravljico 
Mojca Pokraculja ter pesem Milijon in ena. Učencem sem pokazala enoročno abecedo in na-
jpogostejše kretnje (hvala, prosim, dober tek, dober dan, lep pozdrav …). 
Povedala sem jim, da je gluhota ena najtežjih invalidnosti – je nevidna invalidnost. Najtežje 
je gluhim, ki ne slišijo že od rojstva. Vzroki, ki vplivajo na izgubo sluha, so: dednost, bolezen 
matere ali otroka v času nosečnosti, težave med porodom, različne bolezni, poškodbe, hrup, 
ropot, način življenja, nekatera zdravila, starost ... Opozorila sem jih, da tudi uporaba ušesnih 
slušalk vpliva na izgubo sluha. 
Pojasnila sem jim, kako se gluhi informirajo, izobražujejo, komunicirajo in na kaj moramo biti 
pozorni, ko komuniciramo z gluho osebo. Ker gluhi dobro berejo z ustnic, je pomembno, da 
jih gledamo v obraz, da govorimo razločno in ne prehitro, da nimamo v ustih hrane ali drugih 
motečih dejavnikov, se čim manj obračamo in ne mahamo z rokami. Če je treba, se jim napiše, 
vendar razumljivo, pri čemer se ne uporabljajo kratice. Prostor mora biti primerno osvetljen, 
ne »skrivamo« se za monitorji ali kakšnimi drugimi predmeti, predvsem pa si je treba vzeti 
malo več časa za komunikacijo.
Predsednik je prikazal tehnične pripomočke, ki jih za boljše sporazumevanje uporabljajo glu-
he in naglušne osebe. Mlajši učenci so bili zelo navdušeni nad enoročno abecedo. Vsi so želeli, 
da jim črkujemo njihovo ime. Na koncu pa nam je učenec zaigral na harmoniko. 

Geni Močnik
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2. DAN ODPRTIH VRAT V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO

Ob mednarodnem dnevu zdravja je Splošna bolnišnica Novo mesto 5. 4. 2018 organizirala 2. 
dan odprtih vrat s sloganom »Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti«.
Poleg našega društva so se predstavila tudi različna druga društva. Dneva odprtih vrat so se 
udeležili župani in županje občin, za katere skrbi Splošna bolnišnica Novo mesto, ki je druga 
največja regijska bolnišnica.

Direktorica Splošne bolnišnice Novo 
mesto, doc. dr. Milena Kramar Zupan, 
je v pozdravnem nagovoru poveda-
la, da je bilo leto 2017 najtežje leto 
za njihovo bolnišnico in da jih čaka še 
veliko dela.
Strokovni direktor bolnišnice, prim. 
Milivoj Piletič, dr. med., je pozval bol-
nike, naj se povezujejo z društvi. 
Ne morem pa mimo dejstva, da naša 
stojnica ni bila postavljena na pravem 
mestu. Upam, da bo naslednje leto 
boljše.

Vladimir Kastelec

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ NAGLUŠNIH

Trenutno nas je v skupini sedem 
naglušnih članov. Srečujemo se na 
štirinajst dni v prostorih društva. 
Na srečanjih si izmenjujemo iz-
kušnje pri uporabi slušnega apara-
ta, o težavah, ki so povezane z 
njim, in storitvah servisov. Seveda 
pade beseda tudi o vrtnarjenju, 
vsakodnevnih težavah in aktualnih 
dnevnih dogodkih. Tudi kakšen izlet 
si omislimo. Šli smo na pokušino 
pravih srbskih jedi v gostilno »Pri 

Gedžotu«. Včasih se dobimo pri katerem od članov in se poveselimo. Izvedli smo tudi delovno 
akcijo pri članici, ki je potrebovala pomoč pri obrezovanju žive meje.
Na naših srečanjih ni nikoli dolgčas, odmerjeni čas nam vedno prehitro mine. Med poletnimi 
počitnicami se skupina ne srečuje, zato komaj čakamo jesen, da se spet vidimo.
Če se nam želi še kdo pridružiti, ga z veseljem povabimo v svojo skupino.

Metka Novakovič 
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DAN ŽENA IN DAN MUČENCEV

8. marec oziroma dan žena je mednarodni praznik žensk, ki opozarja na enakopravnost med 
spoloma. Praznuje se ga že od začetka dvajsetega stoletja. Na ta dan se spomnimo na boj 
žensk za njihovo socialno, ekonomsko in politično enakopravnost.
Dan mučencev pa so si moški izbrali kot šaljivo protiutež dnevu žena, ki ga praznujejo dva 
dneva kasneje. Zaznamuje spomin na štirideset vojakov, ki se niso hoteli odreči krščanski veri, 
in so zato umrli mučeniške smrti.
Praznično druženje smo popestrili z delavnico izdelovanja naravne kozmetike. Barbara For-
tuna nam je predstavila svojo podjetniško pot. Povedala nam je, kaj je bil razlog za odločitev, 
da začne sama izdelovati izdelke za osebno nego iz naravnih sestavin. Za to so standardi v 
Sloveniji zelo visoki. Uporablja se lahko le tisto, kar je primerno tudi za uživanje. 

Ob pomoči dveh asistentov, Aledina in Namika, je za vse prisotne naredila balzam za ustnice. 
Ker morajo biti sestavine zelo natančno stehtane, prvi poskus ni uspel, v drugo pa so bili us-
pešni. Nastrgali so kakavovo maslo, ga s čebeljim voskom ter mandljevim in ricinusovim oljem 
stopili, nato pa prelili v primerne posodice. Ko se je masa popolnoma ohladila, je bil balzam 
za ustnice primeren za uporabo.
Člani so se zanimali tudi za druge izdelke. Pozimi ima večina težave s suho kožo, zato nam je 
ga. Barbara priporočila karitejevo maslo. Ta pomaga zaščititi, mehčati ter obnavljati izsušeno 
in občutljivo kožo. Kreme za obraz izdela za vsak tip kože posebej, zato najprej naredi vzorec, 
s katerim ugotovi tip kože. 
Izvedeli smo veliko novega, predvsem kako na naraven način poskrbeti za nego svojega telesa. 

Geni Močnik
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LETOVANJE V KRANJSKI GORI

V soboto, 19. 5. 2018, sem se z Marijano in Rosano dobila v Novem mestu, in skupaj smo se 
odpeljale v Kranjsko Goro. Med vožnjo smo se veliko smejale in poslušale glasbo, ustavile 
smo se tudi na kavici. Ob prihodu smo se pozdravile in poklepetale s člani ostalih društev ter 
se namestile v sobe. Pri kosilu smo dobili program za naslednjih pet dni, na katerem so bili 
navedeni različni pohodi. Marijana je bila čisto navdušena, ker pohode obožuje. Po kosilu nas 
je Lada vodila do jezera Jasna, vmes smo na določenih točkah telovadili. Fotografirali in spre-
hodili smo se ob jezeru. Bilo je čudovito. Po večerji sem z Lado in Marijano odšla na sprehod 
skozi športni park. Hodile smo dobri dve uri. Pred spanjem smo se kratkočasile z igralnimi 
kartami Enka. 
Naslednji dan je bilo vreme krasno. Po zajtrku smo odšli z vlečnico na Vitranc. Z vlečnice je 
bil lep razgled. V dolino smo se odpravili peš. Rosana je zbrala pogum in odšla z nami peš v 
dolino. Bravo! Skupina, z vodjo Lado, je odšla na pohod v Tamar. Naslednje jutro smo ugotovi-
li, da je ponoči deževalo. Ker sva se z Rosano odpravljali v Planico, sem si zaželela lepega vre-
mena. Želja se mi je uresničila. Po kosilu smo šli še do jezer Zelenci. Marijana nam je pokazala 
pot. Videla sem čisto naravo. Malo smo fotografirali in klepetali. Po večerji smo se posladkali 
s sadno kupo. Naslednji dan je zaradi slabega vremena pohod odpadel. Odšli smo v Planico na 
energijske točke in se napolnili z energijo. Zaradi dežja smo se hitro vrnili v apartma. Marijana 
nam je naredila preprosto pecivo. Ker se je bližal dan odhoda, smo zvečer pakirale kovčke, 
zjutraj pa smo pospravile sobe in počistile apartma. Poslovile smo se od ostalih članov in se 
odpravile proti domu. Ustavile smo se še v Ljubljani, kjer smo odšle na kosilo in po nakupih. V 
Novo mesto smo prispele pozno popoldne. 
Čeprav je v Kranjski Gori občasno deževalo, smo na »počitnicah« zelo uživale.

Jasmina Gracar
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KULTURNA SKUPINA RUDOLFOVO

Na kaj pomislite, ko slišite besedo kultura? Na samostojno razstavo, film, gledališko predsta-
vo? Jaz se spomnim na skupino Rudolfovo. 
Kulturna skupina Rudolfovo je bila ustanovljena leta 2004. Člani so se našli v Društvu gluhih 
in naglušnih Dolenjske in Bele krajine, nekateri so bili celo mojih let. Sama sem bila takrat še 
najstniška gledalka, razdeljena med dvema svetovoma – neslišnega in slišnega. Vsakodnevno 
sem doživljala posmeh sovrstnikov zaradi gluhih staršev. Ker je pomembno le, kaj nosiš v 
srcu, sem svoje starše podpirala in jih spremljala na vsakem koraku. Člani Kulturnega društva 
Rudolfovo so prvič zaigrali leta 2004 pred šesto ljudmi na mednarodnem dnevu gluhih in na-
glušnih, ki ga je organiziralo Novo mesto z naslovom Trgatev pri Blatnikovih, in sicer v zasedbi: 
Anice Žeslin, Marijane Kastelec, Rosane Blatnik, Janeza Blatnika, Martina Žnidaršiča ter Roka 
Juršiča. Spominjam se, da so čestitke prihajale z vseh koncev. 

Leta 2005 so nadaljevali z 
novo igro Babica v avtošoli. 
Igrali so: Martin Žnidaršič, 
Marijana Kastelec, Rosana 
Blatnik in Rok Juršič. 
V Trebnjem leta 2006 pa 
verjamem, da je bila prisot-
na trema, saj so igrali pred 
slišečo publiko. Organiza-
torji so bili Le solei. Nastopi-
li so s točkama: »Ali slišim« 
in pa »Včeraj, danes, jutri.« 
V pesmici Ali slišim, ki jo 
je napisal Vladimir Kaste-
lec, so blesteli Rok Juršič, 
Marijana Kastelec in Rosa-
na Blatnik, ki jo je kasneje 
zamenjal Bojan Čustič, v 
gledališkem nastopu Včer-
aj, danes, jutri pa Rosana 

Blatnik, Marijana Kastelec, Martin Znidaršič in Rok Juršič. Gledalci so bili navdušeni.
Leta 2007 so v Trebnjem odigrali gledališko predstavo Odštekana poroka v zasedbi Staneta 
Trškana, Marka Dragoša, Tadeja Kramaršiča in Marijane Kastelec.
Poleg vsega so zapeli še karaoke Una paloma blanca in Mama Leone.
Žal je nekaterim članom nagajalo zdravje, nekateri pa so se preselili, in tako je kultura v društ-
vu leta 2010 obstala. Generacija se je zamenjala. 
Leta 2017 so se odločili, da zaspalo kulturo prebudijo in tako je nastal film Vampir, za katere-
ga je scenarij napisala Petra Šiler, zaigrali pa so: Marijana Kastelec, Tadej Kramaršič, Jasmina 
Gracar, Sabina Vene, Matija Matthias Draksler, Selma Hirkić in moja malenkost. Z Vampirjem 
smo sodelovali na 11. filmskem festivalu gluhih v Slovenskih Konjicah. Po končanem festivalu 
smo v šali rekli, da bomo v letu 2018 posneli film Vampir 2. Ali bomo res? To boste izvedeli 
novembra.

Katarina Kastelec
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GLEDALIŠKA DELAVNICA
 
Od 13. do 15. aprila 2018 se je v Kranjski Gori 
odvijala gledališka delavnica, na katero smo 
šle Petra, Jasmina in jaz. Ko smo prispele v 
Kranjsko Goro, smo izvedele, da nas je vse 
skupaj petindvajset oseb. Prvi dan smo po 
večerji imeli razgibalne vaje in spoznavanje. 
Drugi dan smo imeli predavanje o medsebo-
jnem sodelovanju. Predaval nam je gost iz 
Francije, David. Lada Lištvanova je bila vodja 
delavnic, Jelena Bolshedonova pa pomočni-
ca. Tretji dan smo imeli razgibavanje – kako 
se pravilno giblje. Na koncu smo vsi dobili 
priznanje.

Marijana Kastelec

Dolgo nisem bila na gledališki delavnici v 
Kranjski Gori. Zanjo sem se odločila, da bi 
osvežila znanje. Iz različnih društev se nas jo 
je udeležilo petindvajset oseb. Lada je bila 
vodja delavnice, Jelena pa njena pomočnica. 
David iz Francije je predaval o Clin d’Oeil fes-
tivalu. Predvsem kako deluje ekipa. Poudaril 
je pet pomembnih stvari (filozofija, odnos, 
razmerje …). Če mislimo enako, potem lažje 
napredujemo.
Pridobila sem veliko novih informacij, o kater-
ih prej nisem razmišljala. Vedno poudarjamo, 
da vemo, a ne vemo oziroma ne pomislimo.
Na zaključno večerjo je David prinesel šam-
panjec iz Reimsa, s katerim smo skupaj 
nazdravili. V nedeljo smo zaključili z delavni-
co. Podeljena so nam bila priznanja. Po kosilu 
smo se odpravili domov.

Petra Šiler

NA DRŽAVNEM PRVENSTVU 
V BADMINTONU 

V soboto, 3. 3. 2018, je bilo v Slovenskih Kon-
jicah državno prvenstvo v badmintonu. V 
zgodnjih jutranjih urah sem videla, da se je 
slaba vremenska napoved uresničila. Joj, že 
spet ta sneg! Športnega vzdušja pa že ne bo 
pokvaril. Po cesti smo sicer vozili slalom, a 
smo srečno prispeli do dvorane v Slovenskih 
Konjicah. Predsednik športa je imel govor, 
potem so nas razdelili v skupine. Bila sem v 
2. skupini. Opazovala sem tekmovalce, kako 
igrajo. Začutila sem, da me je med ogledom 
postalo strah. A se nisem dala. Želela sem uži-
vati, ne glede na rezultat. 

Končno sem bila na vrsti za igranje. Badmin-
ton zgleda lahek šport, vendar vam lahko iz 
prve roke povem, da ni. Pravzaprav je precej 
naporen. Na žalost mi je v času tekme nagajal 
srčni utrip. Nato sem imela še smolo, da sem 
padla in me je bolelo koleno. Kljub težavam 
sem se borila za 3. mesto, ki sem si ga zelo že-
lela. A je bila tekmica močnejša. Pa saj tudi 4. 
mesto ni slabo. Gnalo me bo naprej, da bom 
še več trenirala. Veselim se novih športnih 
dogodivščin. 
Hvala Društvu gluhih in naglušnih Slovenske 
Konjice za organizacijo državnega prvenstva. 

Marijana Kastelec
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DRŽAVNO PRVENSTVO V BOWLINGU – 
TROJICE, NOVA GORICA 

7. aprila ob 5.15 smo se iz Novega mesta od-
peljali na državno prvenstvo trojic v bowlingu 
v Novo Gorico. V Trebnjem smo mimogrede 
pobrali še enega našega člana. 
Ob 8h smo prispeli na prizorišče, kjer smo 
si ogledali notranjost športno-zabaviščnega 
centra Magma X, v kateri se je odvijalo tek-
movanje, ki ga je organiziralo Društvo gluhih 
in naglušnih Severne Primorske. To se je zače-
lo ob pol desetih, vsak pa je imel možnost še 
petnajst minut treninga oziroma ogrevanja. 
Po razglasitvi rezultatov smo imeli kosilo v 
restavraciji Etna, ki je v isti stavbi, kot se je 
odvijalo naše tekmovanje v bowlingu. 
Za prvič se nismo slabo odrezali, pa tudi do-
bro ne. A smo se imeli odlično in spoznali smo 
nekaj novih ljudi. Bilo je super! 

Miha Gotz



14

 Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine

 
KEGLJANJE  - DRŽAVNO PRVENSTVO 
V CELJU

Pozdravljeni vsi v društvu. Sporočam vam, da 
sem se tudi letos udeležil državnega prvenst-
va v kegljanju za invalide, ki se je odvijalo 12. 
maja v Celju. Žal mi spet ni uspelo dobiti ko-
lajne, dosegel sem nehvaležno 4. mesto. Svoj 
neuspeh, če temu sploh lahko tako rečem, 
delno opravičujem s tem, da se je med kegl-
janjem pripetila neprijetnost, ki me je pretre-
sla – le nekaj centimetrov je manjkalo, pa ne 
bi odnesel cele glave. Namreč, nekje na zač-
etku tekmovanja je na mojo stezo oziroma tik 
za mojim hrbtom s stropa padla luč. S svo-
jim dobrim kegljanjem sem po tem lahko kar 
zaključil. Sicer sem se boril do konca, vendar 
pod vtisom tega neljubega dogodka, nisem 
mogel več veliko storiti. Sem pa še vedno v 
konkurenci za ekipo Slovenije, ki se pripravl-
ja na evropsko prvenstvo. Upam, da se mi tu 
uspe obdržati. 

Drago Draganjac

            
POHOD NA NANOS

Kaj?? Kaj tako trese? Pozabil sem, da imam 
pod blazino uro. Pa saj mi ni treba vstati. 
Obrnem se, da bi še malo spal. Počakaj. Ura 
me je zbudila z namenom. Saj res! Dogovor-
jeni smo bili, da gremo na pohod na Nanos. 
Ena, dva, tri, in že smo bili na poti v vas Veliko 
Ubeljsko, kjer smo imeli zbor. Pozdravili 

in objeli smo se z domačinom Alojzom, opr-
tali nahrbtnike in se odpravili. Del poti smo 
šli skupaj. Na križišču smo se razdelili v dve 
skupini. Prva skupina je šla po strmi poti. Dru-
ga skupina pa po daljši, položni poti, mimo 
cerkvice Sveti Bric. Ko smo se srečali na Na-
nosu, smo se fotografirali. Po odmoru smo 
se odločili za vrnitev. Krajši odmor je imela 
skupina, ki je šla po daljši poti. Domačin Alojz 
je pravi lisjak. 
Rekel je, da gremo vsi skupaj v dolino po dru-
gi poti, ki ni strma. Ko smo prišli na rob hriba, 
so se nekaterim zatresla kolena. Vedel sem, 
kakšna je pot, ki jo je predlagal, zato sem se 
odločil, da se ponovno razdelimo v dve skupi-
ni. Prva je šla z Alojzom po res zahtevni, strmi 
poti. Druga skupina pa se je vračala po drugi, 
položni in daljši poti. Tudi ta pot za začetni-
ke ni lahka. Zato iskrene čestitke Jasmini, ki 
je premagala svoj strah in se odločila za ses-
top po ozkih stezah in kamenju. Na cilju smo 
si čestitali. Vsaka pot je po svoje zanimiva, 
bodisi težka bodisi lahka. Pri Alojzu smo na-
daljevali druženje s piknikom. Vsi udeleženci 
so povedali, da moramo takšne pohode in 
druženje ponoviti.

Vladimir Kastelec
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V BOWLINGU 
V LJUBLJANI

Odločila sem se, da bom letos tekmovala, 
da pokažem sebi da zmorem, kljub temu, 
da imam težave s spominom, ki je posledica 
srčnega zastoja izpred devetih let.
Tekmovanje v bowlingu je bilo 10. marca, in 
sicer v Ljubljani. Do pol devete zjutraj smo 
se vsi zbrali, nato so s tekmovanjem zače-
li moški. Gledala sem njihov način igre. Ko-
maj sem čakala, da začnemo še ženske. Hvala 
sotekmovalkam za potrpljenje in pomoč pri 
razvrščanju, saj mi je bilo to neprepoznavno 
oziroma sem si težko zapomnila.  Po nekaj 
metih mi je uspelo, da sem si zapomnila, kaj 
in kako. Pogledala sem na tabelo in videla, da 
sem s 4. mesta prišla na 3. Mož me je 
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okregal, naj ne spremljam rezultatov, temveč 
naj se sprostim in uživam v igranju. Zaradi ut-
rujenosti mi je padla koncentracija in s tem so 
bili moji meti slabši. Končala sem na 5. mes-
tu. Nekateri so me pohvalili, da sem bila za 
prvič super. Samo jaz želim še več. V bowlin-
gu uživam in bom uživala še naprej. Se vidimo 
kmalu.
Za organizacijo se zahvaljujem Društvu gluhih 
in naglušnih Ljubljana. 

Marijana Kastelec

TURNIR V BOWLINGU

V petek, 15. 6. 2018, smo imeli društveni 
turnir v bowlingu v Baru Švic, kjer smo se 
zbrali ob 17h. Na voljo smo imeli štiri steze. 
Porazdelili smo se v mešane skupine in začeli 
z igranjem. Vzdušje je bilo odlično. Bili smo 
vseh starosti, od najmlajšega do najstarejše-
ga člana. Po dveh urah igranja smo spoznali, 
da je vse prehitro minilo. Sicer nismo igrali za 
zmago, a je bilo kljub temu zanimivo videti 
podeljevanje »diplom«. Najmlajša tekmoval-
ka je bila Klarisa Bevc, najstarejši tekmovalec 
Anton Aš, najboljši Franci Fugina, najboljša 
igralka pa moja malenkost, Marijana Kaste-
lec. Na koncu nas je Geni presenetila s slast-
no domačo torto za dvainšestdeset let delovanja društva. Čestitke vsem! 

Marijana Kastelec

RUDI – brezplačni prevozi 
na območju MONM

za upokojence in invalide, 
od ponedeljka do petka med 7.00 in 18.00

telefonska številka: 080 10 10

PROSTOFER – brezplačni prevoz 
za starostnike občina Metlika
Brezplačna številka 080 10 10

ZDGNS je s podjetjem LPP sklenila dogovor o 
popustih za člane društev gluhih in naglušnih 
širom Slovenije. Popust v višini dvajset od-
stotkov se nanaša na tehnične preglede, 
homologacije vozil ter strokovna mnenja.

Počitnikovanje: Kranjska Gora, Moravske 
Toplice, Piran in avtokamp Fiesa  - na voljo še 
nekaj prostih mest.
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NAPOVEDNIK JESEN 2018:

1.9. – Tradicionalno srečanje v Gribljah
15.9. – mednarodni dan gluhih v Ljubljani
22. in 23.9 – gluhi strežejo  - pohod na Gospodično
september – krvodajalska akcija
september – začetni tečaj znakovnega jezika
oktober – kostanjev piknik
oktober – ličkanje koruze
17.11. – 12. filmski festival gluhih v Novem mestu

Programe omogočajo:

Movie bar, Novi medij

Črnomelj                   Trebnje                     Mirna peč                   Straža  Dol.Toplice

Metlika                        Semič                      Šentjernej                 Mirna                     Škocjan                   Šentrupert  




