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Kolikokrat se ujamem, da razmišljam o letu, ki je skoraj za nami. Razmišljam o mogočem in nemogočem. 
Ali obstajajo ovire za dosego ciljev? V življenju ne obstaja nemogoče, obstaja zgolj, vse je mogoče, ko je 
odločitev popolnoma jasna. 
Mesec december. Čas, ko se oziramo nazaj in delamo ”inventuro” leta, ki se izteka. In je hkrati čas, ko se 
oziramo naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja. V iztekajočem se letu poskušamo ohraniti vse, kar je bilo 
lepo in iz slabega potegniti najboljše.  
Smo bili uspešni? Kaj bi lahko še več naredili? Mirno lahko napišem, da smo bili kljub raznim vladnim 
ukrepom zaradi virusa uspešni, kolikor so nam dopuščale možnosti. Smo pa izkoristili vmesni čas, ko 
vladni ukrepi niso vplivali na dejavnosti. 
Za dušo in telo je bilo poskrbljeno z dvema inkluzijskima pohodoma na Trško Goro, ter Mirno goro. S 
pohodom do Prečne in nazaj. Odzvali smo se vabilu našega člana, gospoda Antona Aša, da smo se 
sprehodili do vzletišča Peter. Nekaj pohodov je bilo v organizaciji članov društva. Sodelovali smo v 
športnih rekreacijah in pri tekmovanjih. Ponosni smo na dve letošnji osvojeni medalji v bowlingu. Zlato, ki 
ga je osvojila Marijana, in bron, ki je v Katini lasti. Ne smemo pozabiti na našega veterana v kegljanju, 
gospoda Draga Draganjaca, ki se je potrudil po svojih najboljših močeh. 
Sodelovali smo v projektu »Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost«, s filmom »Gluhi in 
mobilnost«, ki je bil premierno predstavljen na Festivalu urbanega dogajanja v Novem mestu. Z 
druženjem in piknikom v Dolenjskih Toplicah smo na Abrahamovo pot pospremili našo Geni Močnik. Na 
vsakoletnem tradicionalnem druženju ob reki Kolpi nam je bilo vreme naklonjeno in smo ga izkoristili za 
razne dejavnosti. Ker stres ni naš prijatelj, je v zidanici na Trški Gori potekalo predavanje, kako premagati 
stres. 
Pridružili smo se sloganu »Krvodajalstvo je pomembno za zdravje ljudi«, kjer so naši člani darovali 
dragoceno kri. Sodelovanje z Regijskim NVO centrom – stičiščem nevladnih organizacij Jugovzhodne 
Slovenije, nam je prineslo veselje pri pridobitvi slušne zanke v kulturnem centru v Straži. Negovali smo 
jezik gluhih, in dokler je bila možnost, se je v društvu izvajal tečaj slovenskega znakovnega jezika. 
Paša za oči in balzam za dušo je bil enodnevni izlet na Goričko, kjer smo si ogledali park Vulkanija in 
podoživeli aktivnost vulkana. Obiskali smo Ocean orhidej in obstali ob pogledu na orhideje. 
Kar sem napisal, je samo delček vsega dogajanja in aktivnosti v društvu. Veliko je bilo video pogovorov. 
Dopisovanja po elektronski pošti. Odgovarjanja na telefonske klice in še in še. 
Včasih se preprosto moramo ustaviti, umiriti in zadihati. Prenehajmo se spraševati, dvomiti in prebujati s 
skrbmi. Stvari bodo delovale. Morda ne tako, kot si želimo, ampak tako, kot je namenjeno. Verjemite vase 
in si zaupajte. Ostanite zdravi in v letu, ki je pred nami, vse lepo in dobro.

Po vseh omejitvah, prepovedih druženja, omejevanja gibanja v nočnem času, sproščenem poletju in 
nepredvidljivi jeseni, se tudi to leto poslavlja. 
V tej novi, nepredvidljivi realnosti, se je vsak na svoj način spopadal z dano situacijo. Za nekatere je ta čas 
predstavljal težek izziv, enim pa je pomenil olajšanje, odklop od hitrega tempa življenja, čas za osebno 
rast in postavitev novih temeljev. 
Osebe z izgubo sluha so se soočale s težavo pri pridobivanju informacij na vseh področjih. Od ukrepov za 
zajezitev epidemije, ki so jih neprestano spreminjali, do komunikacije na vseh področjih. Zaščitne maske 
nosno ustnega predela še dodatno otežujejo sporazumevanje, ker preprečujejo odgledovanje z ustnic, ki 
gluhim in naglušnim olajša komunikacijo. Z malo dobre volje in posluha vsakega od nas se da urediti tudi 
to. 
Prav tako smo se prilagodili pri izvajanju programov. V času prepovedi druženja smo programe izvajali 
preko družabnih omrežji, ki nam omogočajo, da ostajamo v stiku. Računalniki in telefoni so postali naše 
glavno orodje. Ne malo srečanj, tečajev, sestankov, izobraževanj … smo izvedli preko Zooma. Na 
internetni strani smo v SZJ in s podnapisi objavljali zanimive vsebine. Med nami je veliko starejših, 
osamljenih, kateri s tehnologijo niso na »ti«. Ti še toliko bolj potrebujejo osebni stik in pogovor. Med 
vsemi priporočili in ukrepi ter potrebami uporabnikov smo krmarili po svojih najboljših močeh. 
Prišla je pomlad in z njo olajšanje, vsaj delna odprava omejitev. Takrat smo zaživeli. 

O LETU, KI SE POSLAVLJA

ZA VSAKIM DEŽJEM POSIJE SONCE

Vladimir Kastelec
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Po dolgi prepovedi gibanja in druženja smo 

z veseljem odšli v naravo in se družili s 

prijatelji, ki smo jih čez zimo videvali le 

preko kamere ali pa z njimi komunicirali 

preko sporočil, elektronske pošte in 

telefonskih pogovorov. Prišli smo iz vseh 

koncev Bele krajine, Ljubljane, okolice 

Novega mesta … Z nami so bili tudi 

štirinožni prijatelji. Pot je potekala ob reki, 

naši dolenjski lepotici Krki, mimo vasi 

Cegelnica, Češče vasi, Prečne. Krajši 

postanek smo naredili na letališču Prečna, 

kjer so se naše poti ločile. Najbolj aktivni so 

odšli  naprej  proti  gradu Luknja in 

ribogojnici, drugi pa smo se po krajši poti 

vrnili na izhodiščno točko na Loki v Novem 

mestu. Res je pot bolj položna, smo pa zato 

v tem čudovitem sobotnem dnevu 

prehodili kar dolgo razdaljo. 

Skupina za samopomoč naglušnim si je 

zaželela delavnico za peko kruha z 

drožmi. Naša Geni je šla v akcijo in 

povabila gospo Danijelo Pavlič, ki se je 

z veseljem odzvala. Tako smo namesto 

srečanja skupine pekli kruh. Delavnica 

je trajala tri ure, vendar je čas minil, kot 

bi trenil. Najprej nam je povedala, kaj so 

droži in kako se pripravijo. Potem pa se 

je začelo delo: mešanje, gnetenje, 

raztegovanje testa. S sabo je prinesla že 

pečen kruh, pa še testo, ki je vzhajalo in 

smo ga nato spekli na delavnici. Vsak od 

nas je domov odnesel svoje testo, ki ga 

je bilo treba še vzhajati in speči. Kar 

tekmovali smo v pošiljanju fotografij 

pečenega kruha. Komu je bolje uspel, 

smo se spraševali. 

Hvala gospe Danijeli za vse napotke, ki 

j i h  j e  d a l a ,  i n  s eve d a  G e n i  za 

organizacijo. Veselimo se podobnih 

druženj. 

POHOD NOVO MESTO – PREČNA

PEKA KRUHA Z DROŽMI

Geni Močnik

Geni Močnik

Metka Novaković 
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Vsak trenutek smo izkoristili, da smo se lahko srečali. Pohodi v naravi, srečanje v planinski koči, pikniki, 
predavanja, obiski članov, delavnice, sproščujoče poletje, izlet. Kot da bi vedeli, da nas ponovno čakajo 
omejitve. 
Vse slabo je za nekaj dobro. Čas bo pokazal, kaj dobrega je to obdobje prineslo. 
Mi pa bomo še naprej stremeli k temu, za kar smo poklicani – da osebam z izgubo sluha omogočimo 
aktivno in kakovostno življenje.
Naj bo leto 2022 polno prijetnih trenutkov. 



Sama udeležba na tečaju je bila zame nova in 

hkrati tudi pozitivna izkušnja. Rada sem ga 

obiskovala, ker sem se s pomočjo tolmačke in 

sogovornikov na ta način hitreje učila kretenj, še 

posebej pa načina, kako komunicirajo gluhi, kot 

če bi učenju bila prepuščena sama doma. 

Vsekakor ga toplo priporočam osebam, ki SZJ ne 

poznajo, pa so morda radovedni. Tisti, ki pa so v 

stiku z gluhimi osebami, je pa zagotovo odlična 

odskočna deska za začetek učenja jezika gluhih 

oseb.

Pred kratkim smo v Društvu oseb z izgubo sluha 
Dolenjske in Bele krajine uspešno zaključili 
nadaljevalni tečaj slovenskega znakovnega 
jezika (SZJ). Tečaj je potekal pod okriljem 
tolmačke, gospe Simone Smuk, od septembra 
lanskega leta do aprila letos. Tečajnice so se 
udeležile 30-urnega programa, ki je sprva 
potekal v prostorih društva v Novem mestu, 
nadalje smo se zaradi razmer posledic 
koronavirusa prilagodile ukrepom in s tečajem 
organizirano nadaljevale preko vsestranske 
aplikacije Zoom. Učenje preko zooma je bilo 
seveda drugačno, kot smo ga izkusile v društvu, 
saj nam ni omogočalo imeti osebnega stika z 
ostalimi udeleženci. Kljub spremembi je naši 
tolmački uspelo preko aplikacije novo temo in z 
njo povezane kretnje jasno predstaviti in 
pokazati. S tem smo tečajnice uspele zadovoljivo 
slediti, se učiti in sodelovati v konverzaciji. Pri 
nadaljevalnem tečaju smo se ukvarjale s 
tematiko gospodinjstva, hrane, obširneje 
izobraževanja, izražanja kraja in smeri. Pri tem 
smo sočasno utrjevale snov začetnega tečaja. Na 
koncu smo opravile preizkus in prejele potrdila, 
kar je za nas pomenilo neke vrste notranje 
samopotrditve, da zmoremo ter znamo že 
marsikaj pokazati v SZJ. 

NADALJEVALNI TEČAJ SZJ

Nataša Kunej
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Za popestritev dogajanja (sploh v teh 

»koronskih časih«, ko je bolj varno 

druženje v naravi, kot v zaprtih prostorih) 

smo se skupina za samopomoč naglušnih 

dogovorili za krajši pohod. 

V svoje kraje nas je povabil naš član Anton 

Aš z Dolenjega Polja pri Straži. Zbrali smo se 

pri njem in se pogovorili, koliko je kdo 

zmožen hoditi, vsi smo namreč že bolj ali 

manj v letih in nas telesa ne ubogajo več 

tako, kot bi si želeli. Nekaj nas je pot 

skrajšalo za polovičko, tako da smo del poti 

»premagali« z avtom. Že od tam, kjer smo 

izstopili, se nam je ponujal čudovit pogled

                                                                                             na dolino zelene lepotice Krke. Nato smo se povzpeli na hrib. Kar uspešno. 

Ko smo prišli do vzletišča (za padalce) Peter (nadmorska višina 464 metrov), so nam z drugega konca 

pomahali tisti, ki so šli peš od vznožja. Dobro jim je šlo! Tudi tu je bil lep razgled. Ogledali smo si 

informacijsko tablo, si malo odpočili, fotografirali in se odpravili nazaj. 

NA VZLETIŠČU PETER – STRAŠKI HRIB



Namreč, nismo predolgo pustili čakati Metke, ki nas je čakala z avtom na pol poti. 

A nas je pošteno presenetila. Njene ustvarjalne roke so v tem času izdelale venček za na glavo iz 

lipice. Vsi smo si ga drug za drugim posadili na glavo. Kako smo bili luštni! Ob vrnitvi smo bili deležni 

še malice, ki nam jo je postregel Anton. 

Polni lepih vtisov iz narave in hvaležni Antonu za gostitev ter Metki in Geni za organizacijo smo se 

razšli. 

Koliko lepih kotičkov ima naša domovina! In kako prijetno je druženje v naravi! Pa še kdaj!  

Jelka Močnik

PROSTOFER

Že več let poteka akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah. Letos so se pridružili akciji Gibalno ovirani 

gore osvajajo, ki jo že drugo leto zapored organizira planinski odbor za invalide. Gibalno oviranim so 

pomagali dobro pripravljeni prostovoljci. Tudi člani našega društva smo se povzpeli na Mirno goro, ki 

je v regiji, ki jo pokrivamo. Do vasi Planina smo se iz Novega mesta pripeljali z avtomobili. Belokranjci 

so izbrali pot iz njihovega konca, mi pa smo se do Mirne gore podali po gozdni učni poti, ki se na 

trenutke strmejše vzpne. V dobre pol ure smo osvojili vrh, na vrhu pa so nas pričakali naši člani, ki so 

bili »natakarji« v planinski koči: Anica, Janez, Aledin … Po druženju, okusnem golažu, joti in 

GLUHI STREŽEJO NA MIRNI GORI

Prostofer je projekt zavoda Zlate mreže. Namenjen je starejšim in invalidom, ki ne vozijo, nimajo 
sorodnikov, kjer ni javnih prevozov in so oddaljeni od mestnih središč. Zaradi nemobilnosti ne 
morejo po opravkih, kadar želijo sami, temveč se morajo prilagoditi dobri volji družinskih članov ali 
prijateljev. 
Brezplačen prevoz starejšim in invalidom omogoča večjo socialno vključenost, samostojnost, 
povezovanje, medsebojno pomoč, boljšo kakovost življenja … 
V Mestni občini Novo mesto je leta 2018 zaživel projekt Prostofer kot pomembna dopolnitev 
socialnih storitev v skrbi za starejše občane in invalide. Kmalu po nakupu prvega avtomobila 
»Rudija« za brezplačen prevoz se je izkazala potreba po novem avtomobilu. Projekt Okolju prijazna 
in prebivalcem varna mobilnost je omogočil nakup še enega električnega vozila pod enakim 
imenom. Novi Rudi je opremljen s sistemom FM – prenosno slušno zanko, ki uporabnikom slušnih 
aparatov olajša komunikacijo z voznikom. 

Za brezplačni prevoz je treba poklicati na 
brezplačno številko 080 10 10 tri dni 
prej. 
Osebe, ki slabo slišijo, prevoza ne morejo 
naročiti same. Največkrat za pomoč 
prosijo svojce, lahko pa kontaktirajo z 
Društvom oseb z izgubo sluha Dolenjske 
in Bele krajine, ki namesto njih opravijo 
klic in naročilo za brezplačen prevoz. 
Obrnejo se lahko tudi na Klicni center za 
osebe z okvaro sluha, kjer tolmačice za 
slovenski znakovni jezik opravijo klic na 
Zlato mrežo in jim informacijo o času 
p r e v o z a  s p o r o č i j o  p r e k o  S M S , 
elektronske pošte ali video klica.

Geni Močnik
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Po druženju, okusnem golažu, joti in jabolčnem zavitku ter obveznem fotografiranju smo v dolino 

odšli po daljši, položnejši poti. K prijetnemu vzdušju je piko na i dodalo še sončno in toplo vreme.

Geni Močnik

Geni Močnik

ENERGIJSKA POT HERBALIUM

V občini Škocjan, natančneje v kraju 

Zagrad, imajo Zeliščarski center. V 

okviru Zeliščarskega centra smo si 

ogledali več vrst zelišč, ki jih vzgajajo, 

ogledali  smo si  visoke grede, 

Rangusovo hišo, ki je stara preko 

tristo let, poslušali petje ptic, 

žuborenje vode … Na območju 

zeliščarskega centra so s pomočjo 

različnih radiestezijskih metod 

določili kar nekaj energijskih točk. 

Izbrali so najmočnejših sedem, 

kolikor je v telesu tudi glavnih 

energijskih točk. Po krožni energijski 

poti, ki se začne pri vhodnem objektu, nas je vodila gospa Tanja. Na vsaki energijski točki nam je 

razložila, katero čakro v telesu podpira. Na vsaki točki smo se ustavili za nekaj minut, da smo začutili 

blagodejne učinke zdravilnih točk na svoje telo. 

Za vse, ki bi svojo dušo in telo radi napolnili z energijo in užili mir, je Zeliščarski center, kjer lahko 

občudujemo naravo, poslušamo prijetno petje ptic ali pa se samo sprehodimo in uživamo v senci v 

vročih poletnih dneh, odlična izbira. 
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KULTURNI DOM STRAŽA S SLUŠNO ZANKO

INKLUZIJSKI POHOD NA TRŠKO GORO

Občina Straža je sprejela pobudo Društva oseb z izgubo sluha 

Dolenjske in Bele krajine ter Regijskega NVO centra – stičišča 

nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije, prepoznala 

potrebo uporabnikov slušnih aparatov in v Kulturni dom Straža 

namestila slušno zanko. Uporabniki slušnih aparatov bodo tako 

zadovoljni odhajali s prireditev, koncertov in vseh dogodkov, ki 

se bodo odvijali v Kulturnem domu Straža, ker bodo razumeli 

i z r e č e n o  i n  n e  l e  s l i š a l i  n e r a z u m l j i v e  z v o k e . 

Izkazalo se je, da uporabniki slušnih aparatov velikokrat niso 

seznanjeni, kaj vse jim le-ti in tehnični pripomočki omogočajo. 

Prijazno vabljeni v društvo, kjer imamo prostore opremljene s 

slušno zanko in možnost preizkusa tehničnih pripomočkov 

(svetlobni zvonec, vibracijska budilka, FM sistem …). To je lahko 

prvi korak, ki naglušnim osebam olajša odločitev o uporabi 

slušnega aparata in nakup tehničnih pripomočkov. 

Zahvaljujemo se Občini Straža in Regijskemu NVO centru – 

stičišču nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije, ker 

imajo posluh za naš sluh. 

V sredo, 9. 6. 2021, smo bili člani Društva oseb 

z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine 

(DOZIS) vabljeni na inkluzijski pohod na Trško 

Goro, ki ga je organiziralo planinsko društvo 

Krka Novo mesto. 

Z vseh vetrov smo se zbrali ob 9h na Bajnofu pri 

kmetijski šoli, kjer smo začeli pohod po dveh 

poteh – krajši in daljši. Člani društva smo se 

pridružili pohodnikom na daljši poti in po 

krajšem nagovoru na začetku krenili po poti.

Obe poti sta se združili, ko smo prišli do cerkve 

na Trški Gori, kjer nas je z nagovorom sprejela 

gospa Jožica Verček in nam na kratko 

predstavila zgodovino Trške Gore, kakor tudi 

društvo Trškogorsko srce. Po končanem 

programu smo se družno odpravili v dolino, 

kjer smo celoten pohod zaključili z malico v 

jedilnici kmetijske šole. 

Geni Močnik

Boštjan Jerko
Geni Močnik
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ZBOR ČLANOV IN VOLITVE

Obrnilo se je leto in na Zboru članov smo ponovno 

potrdili vsebinsko in finančno poročilo za leto 2020. Ne 

glede na vse epidemiološke ukrepe smo program 

vsebinsko in finančno uspešno izpeljali. Nekateri člani 

so bili vidno razočarani nad sofinanciranjem programov 

nekaterih občin, katerih občani so.  

Zastavili smo bogat plan za leto 2021, ki so ga člani 

potrdili. 

S svojo navzočnostjo nas je počastil predsednik Zveze 

društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič, ki 

je pohvalil odlično delo vodstva društva. Prisotni smo 

mu čestitali in zaželeli uspešno delo v novem 

štiriletnem mandatu. Zasuli smo ga s predlogi, kaj bi bilo 

dobro za gluho skupnost, in prisluhnili njegovemu 

programu, ki ga želi uresničiti v novem mandatu. 

Štiri leta so hitro minila in letos je bilo v društvu volilno 

leto. Člani so nov, štirileten mandat znova zaupali 

dosedanjemu predsedniku Vladimirju Kastelcu, 

podporo za naslednja štiri leta je dobila tudi 

podpredsednica Sabina Vene. Zamenjalo se je nekaj 

članov upravnega odbora in častnega razsodišča. 

Novemu vodstvu smo čestitali za ponovno izvolitev in 

zaželeli uspešno delo. Predsedniku Vladimirju Kastelcu 

smo se zahvalili za ves prispevek društvu v njegovem 

dosedanjem dvajsetletnem vodenju.

Geni Močnik

Geni Močnik

Geni Močnik

Člani društva so mi za 

o k r o g l o  o b l e t n i c o 

p r i p r a v i l i  l e p o 

presenečenje. Zbrali smo 

se v Dolenjskih Toplicah 

in nazdravili še na mnoga 

leta. Hvala vsem, ki ste 

imel i  zas luge,  da  je 

presenečenje uspelo. 

Bila je čudovita nedelja s 

srčnimi ljudmi.  

SREČANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH 
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SREČANJE OSEB Z IZGUBO SLUHA V GRIBLJAH

KULTURNA SEKCIJA

Kot je že tradicija, naše društvo vsako leto 

zadnjo soboto v avgustu organizira piknik ter 

druženje za gluhe in naglušne in tudi letos je bilo 

tako. Ob 12. uri se nas je ob Kolpi v Gribljah 

zbralo približno štirideset članov. Imeli smo 

veliko srečo z vremenom, saj nas je sonce grelo 

čez cel dan. Najprej smo se okrepčali z narezkom 

ter okusno belokranjsko pogačo, vmes pa 

prijetno klepetali. Nato sta naš predsednik 

Vladimir in sekretarka Geni pozdravila in 

nagovorila zbrane. Za popestritev je eden od 

članov, gospod Martin Muc, prikazal, kako se iz 

buč naredijo špageti. Malo smo jih poskusili, bili 

so presenetljivo okusni, tako da smo bili 

navdušeni. Gospod Martin je prinesel tudi bučna 

semena in jih razdelil med nas, za kar smo se mu 

lepo zahvalili. Na pikniku smo imeli možnost, da 

si izmerimo vrednost holesterola, sladkorja in 

krvni tlak. Ura je hitro minevala in kmalu smo 

kosili – meso z žara nam je zelo teknilo. Kasneje 

smo si ogledali kratek film, ki so ga posneli člani 

društva, in potopisno predavanje o Gvatemali in 

Hondurasu. Bilo je zelo zanimivo, saj je 

potovanje uspelo navkljub težkim razmeram v 

koronskem času.

Čas je hitro minil in ob mraku smo se poslovili z 

željo, da se prihodnje leto zopet snidemo.

Hvala Vladimirju in Geni za odlično organizacijo 

srečanja.

Kulturna sekcija je pod vodstvom 

Petre Šiler zastavila bogat program. 

Vsak izmed članov se bo preizkusil na 

področju, ki mu je najbolj blizu. Eni pri 

filmu, pisanju scenarijev, drugi pri 

snemanju karaok v znakovnem jeziku, 

poeziji … Vsi že pridno vadijo, mi pa 

komaj čakamo, da bomo čim prej 

uživali ob kulturnem programu, ki ga 

bodo ustvarili.

Anica Kocjan – Ančka

Geni Močnik
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FESTIVAL URBANEGA DOGAJANJA NOVO MESTO

Mestna občina Novo mesto je letos 

sodelovala na Festivalu urbanega 

dogajanja, ki se je odvijal na 

Glavnem trgu v petek, 3. septembra 

2021, in na njem predstavila 

p r o j e k t  O k o l j u  p r i j a z n a  i n 

prebivalcem varna mobilnost. 

Obiskovalci so si lahko ogledali 

vozilo Rudi za brezplačne prevoze 

za starejše in invalide, spremljali so 

lahko tudi film Gluhi in mobilnost.

Mestna občina Novo mesto se je 

predstavila na stojnici LAS DBK, 

skupaj z Društvom upokojencev 

Novo mesto pa smo izvedli kratko 

predstavitev izvajanja brezplačnih 

prevozov za starejše in druge 

ranljive skupine. 

Vir: mojaobcina.si

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine je obiskovalcem festivala s filmom »Gluhi in 

mobilnost« predstavilo težave gluhih in naglušnih pri vključevanju v promet, Združenje šoferjev in 

avtomehanikov Novo mesto – ZŠAM pa je podalo kratko poročilo o ovirah na cestah, s katerimi se 

ranljive skupine srečujejo.

KRVODAJALSKA AKCIJA

Že peto leto zapored smo člani Društva oseb z izgubo sluha 

Dolenjske in Bele krajine v mesecu septembru obiskali 

krvodajalsko akcijo. Vsi zdravi in srčni člani z veseljem darujemo 

življenjsko tekočino, ki jo drugi potrebujejo. Zavedamo se, da 

vsaka podarjena kaplja krvi nekomu reši življenje.

Geni Močnik

STRES IN TEHNIKE PREMAGOVANJA STRESA

Stres je čustveni, duševni, telesni in vedenjski 

odgovor posameznika na morebitno škodljiv 

stresni dejavnik (stresor). Stresor je vse, kar lahko 

sproži stresni odziv (dogodek, določena zahteva, 

duševna obremenitev, časovna stiska, spor na 

delovnem mestu, poškodba telesa, neprijetna 

novica, oseba …) in začasno zamaje človekovo 

notranje ravnovesje (homeostazo). Pri tem je 

pomemben odziv posameznika, ki ga določajo 

njegova osebnost, življenjska naravnanost, delili 
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pretekle izkušnje, znanje, telesna pripravljenost, 

okoliščine ter širše in ožje okolje, v katerem živi. 

Tako bo določen dogodek predstavljal za nekoga 

s t res ,  za  drugega  pa  spodbudo,  več jo 

motiviranost in učinkovitost. 

Mag. Mateja Sever, univ. dipl. psih., spec. klinične 

psihologije z dolgoletnimi izkušnjami nam je na 

primerih predstavila, kako na nas vpliva stres in 

kakšne so tehnike premagovanja. V veliko pomoč 

nam je pravilno dihanje, ki smo ga na delavnici 

tudi izvedli. Svoje izkušnje, kako se s stresom v 

vsakodnevnem življenju spopadajo, so z nami 

delili tudi udeleženci. 

vir: https://lek.si/sl/skrb-za-zdravje/stres/)

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
Trška Gora je med Novomeščani priljubljena za 

pohode, rekreacijo, izlete. Ne dolgo nazaj se 

obiskovalci niso imeli kje ustaviti, se usesti, 

spočiti in popiti kozarček vina. Jožica Verček pa v 

svoji zidanici med vinogradi obiskovalcem 

omogoča ravno to.  Oživela je tradici jo 

pušelšankov, kar izvira še iz časov, ko je Marija 

Terezija kmetom dovolila, da so občasno odprli 

svoje hiše in brez dajatev za kakršno koli ceno 

prodali, kar so pridelali. Gospa Jožica je tudi nam 

odprla vrata svoje zidanice in nas »popeljala« v 

preteklost.

Geni Močnik

Tretjo soboto v septembru je mednarodni dan 

gluhih. Na ta dan gluhi še posebej opozorijo na 

svojo nevidno invalidnost. Veliko pravic, ki so si 

jih gluhi pridobili, se še vedno ne izvaja. 

Slovenski znakovni jezik je jezik, s katerim se 

sporazumevajo gluhi,  vendar pa v času 

izobraževanja še vedno vsi gluhi nimajo 

možnosti, da bi se o svojem in v svojem jeziku 

izobraževali. 

Mednarodni dan je potekal pod sloganom 

»Praznovanje uspešnih gluhih skupnosti«, hkrati 

pa smo praznovali tudi 90. obletnico ustanovitve 

Društva gluhonemih v Dravski banovini. Na 

slavnostni akademiji so z igro, plesom in pesmijo 

predstavili življenje, izobraževanje, delo, kulturo 

in šport gluhih skozi čas.    

Geni Močnik

MEDNARODNI DAN GLUHIH 
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IZLET NA GORIČKO

Naša domovina Slovenija je res lepa in tako raznolika. 
Toliko različnih geografskih področij na tako 
majhnem delčku sveta: alpski, kraški, primorski, 
panonski, res pravo razkošje. 
Zaradi oddaljenosti se v vsakdanjem življenju najbrž 
najmanjkrat odpravimo v panonsko pokrajino 
Prekmurje, saj je ta razdalja za enodnevne izlete kar 
velika. Ampak to za nas ni bila ovira. Že lani je društvo 
(DOZIS Dolenjske in Bele krajine) predvidelo ta izlet, a 
je covid-19 to preprečil. 
Tokrat pa je uspelo! Seveda smo morali kar zgodaj na 
pot, ki nas je peljala na Goričko. To je del Prekmurja, ki 
meji na Avstrijo in Madžarsko. Večji del poti do tja smo 
ali prespali ali klepetali. V Murski Soboti nas je 
pričakala vodička. 
V kraju Grad smo si ogledali park Vulkanija. Le-ta 
prikazuje zgodovino in sestavo panonskih tal. S 3D 
(tridimenzionalnimi) očali smo si ogledali zgodovino 
nastanka Zemlje po velikem poku in nastanek 
življenja na njej, spet v drugem prostoru pa 
podoživljali izbruh vulkana, v katerem je vroča 
magma in posledice razlitja lave. Tresenje tal, 
občutenje pršenja vode nam je še bolj približalo 
dogajanje. Ogledali smo si tudi razstavo kamnin in 
mineralov (hematit, amazonit, karneol …). Lahko smo 
si kupili tudi spominke in nakit, narejen iz tamkajšnjih 
kamnin in mineralov.
Med vožnjo smo videli grad Grad, ki je baje imel 365 
sob. Res veličastno! V restavraciji Raj smo imeli kosilo, 
ki se je zaključilo z izvrstno, tipično prekmursko 
sladico – prekmursko gibanico.
Pot nas je vodila k Bukovniškemu jezeru, ki ima obliko 
črke y. Jezerska voda ima veliko mulja in ni ravno 
primerna za kopanje. Je pa okrog jezera mnogo 
sprehajalnih poti in energijskih točk, ki pridejo v 
poštev, če izlet ali dopust traja kaj dlje kot en dan. 
Videli smo tudi kapelico sv. Vida ter slišali zgodbo o 
njenem nastanku. 

Žal nam čas ni dopuščal od blizu si ogledati »Belo golobico«, znamenito cerkev v Bogojini. Vodička 
nam je povedala, kako jo je oblikoval naš priznani arhitekt Jože Plečnik. 
Odpravili smo se še v Ocean orhidej, kjer letno vzgojijo dva milijona orhidej. Zaradi ugodnih razmer 
(termalna voda za zalivanje in vlaga v ozračju) imajo možnost gojiti tudi eksotične rastline. Kupili smo 
orhideje in se odpravili proti domu. 
Poslovili smo se od vodičke, ki se je zelo prilagodila nam, osebam z izgubo sluha, saj je govorila 
obrnjena proti nam, razločno in počasi, tako da je tudi tolmač Boštjan brez težav prevajal v znakovni 
jezik. Težje je bilo v Vulkaniji, kjer so gluhi morali hkrati gledati film in prevajanje v znakovni jezik. 
Njihovi vodički smo predlagali podnapise k filmom. 
Pot nazaj je kar hitro minila. Nekateri so malo podremali, nekateri klepetali, naglušni (spredaj) pa smo 
si navili glasbo in prepevali. Bilo je zanimivo in zabavno, zato se društvu zahvaljujemo za organiziran 
izlet. Podobnih dogodkov si še želimo.  Jelka Močnik
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DRŽAVNO PRVENSTVO V BOWLINGU

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V 
KEGLJANJU

Imeti šport v krvi je občutek, ki se ga ne da 
opisati. Treba ga je dojeti in živeti. Tudi letos je 
bilo državno prvenstvo v bowlingu posamezno in 
v dvojicah, katerega je organiziralo Mestno 
društvo Ljubljana.  Malo pred začetkom 
tekmovanja smo izvedeli, da ni dovolj ženskih 
ekip za igranje v dvojicah. Padla je odločitev, da 
igramo v posamezni kategoriji. Končno mi je po 
nekaj letih treninga uspelo osvojiti prvo mesto. 
Občutka veselja se ne da opisati. Daje mi 
energijo, da nadaljujem. 
Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana je bilo 
organizator ekipnega tekmovanja v bowlingu, ki 
se je odvijal v Klubu 300 v Ljubljani. Ker ni bilo 
ženskih ekip, sem se pridružila moški ekipi. 
Društvo DOZIS je imelo dve ekipi. Zasedli smo 4. 
in 6. mesto. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem 
in tekmovalkam.

Drago Draganjac na državnih in evropskih 
prvenstvih gluhih v kegljanju zelo uspešno 
predstavlja naše društvo. Vsako leto se, če mu le 
služi zdravje, udeleži tekmovanja. Letos so ga 
pestile zdravstvene težave, a se je državnega 
prvenstva vseeno udeležil. Glede na to, da je 
vsako leto domov prinesel medaljo, letos s svojo 
uvrstitvijo ni bil zadovoljen.

Geni Močnik

Marijana Kastelec
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ŽE TRADICIONALNI KOSTANJEV PIKNIK

     
ADVENTNI VENČKI

Skupina za samopomoč naglušnih Dolenjske in 
Bele krajine se je organizirala in pripravila 
aktivno srečanje članov na še zadnji oktobrski 
torek. 
Predpriprave se začnejo že z usklajevanjem, kdaj 
lahko kdo pride, saj se člani vozijo tako iz Metlike, 
Straže kot z Bučke, Mirne … Upoštevati moramo 
tudi vozne sposobnosti že starejših udeležencev 
v nočnem času.
In potem se dobimo pri Metki, ki je srce 
organizacije. Kostanjev piknik ima pri njej seveda 
poudarek na predjedi, drugi pa prinesemo še 
kakšno sladico, belokranjsko pogačo, pijačo in 
obilo dobre volje.
Izmenjava informacij in izkušenj je tisto, kar je 
osnova skoraj 20-letnega druženja. Stkalo se je 
medsebojno prijateljstvo in spoštovanje, ki 
temelj i  na težavah pri  razumevanju in 
komunikaciji tako v lastnih družinah kot pri 
vsakdanjih stikih v delovnem in lokalnem okolju.
Medse povabimo tudi sekretarko društva, ki se z 
veseljem udeleži srečanja. V času korone in 
omejenih medčloveških stikih skupini veliko 
pomenijo naša tradicionalna redna srečanja in 
samo upamo lahko, da ostanemo zdravi.

Prihajamo v čas, ko nam bo po domovih zadišalo 
po cimetovih piškotih, nas ogrelo ob soju 
adventnih sveč, nam prebudilo otroške spomine 
na božič ob okušanju ingverjevega kruha, pitju 
kuhanega vina s pomarančami in klinčki ter nas 
bo praznično vzdušje obdalo s pozitivno energijo 
ob pogledu na lučke, ki nam bodo krasile božično 
jelko in dom. 
Božič v današnjem času predstavlja lepo 
priložnost, da samemu sebi in svoji družini damo 

Vesela Banić

čas, se umirimo, v potrpežljivem pričakovanju preidemo v novo leto in si morda zadamo nove cilje, ki 
bi jim želeli iti naproti. Ljudje obhajanje božiča praznujejo na različne načine. Eden izmed teh nas 
spominja na pripravo in dekoriranje adventnega venčka ter simbolno prižiganje svečk štiri tedne 
zaporedoma pred božičem, ko so sveti kralji potovali na rojstvo Jezusa. 
Razmišljanje, kako bomo pričakali božič, nam je utrnilo idejo, da bi letos v društvu DOZIS Dolenjske 
in Bele krajine aranžirali adventne venčke. Ideja je bila dobrodošla. Članice društva smo sklenile, da 
bomo venček preprosto izdelale iz smrekovih vej na okroglem ogrodju, nato pa ga dekorirale z 
ornamenti različnih materialov in barv. Na razpolago smo imele naravne kot umetne materiale. 
Prevladujoče barve so bile rdeča, zelena, zlata in srebrna. Okraski so bili enostavni, a hkrati s svojimi 
svetlikajočimi in bleščečimi barvami ekscentrični. Vsaka izmed nas je v venček prelila svoje trenutno 
vzdušje ter počutje, tako da smo ob zaključku delavnice lahko opazovali različne sestave svojih 
izdelkov. Bile smo zadovoljne. Piko na i pa je ob delavnici dodala vabljiva čokolada, ki je napravila 
odličen uvod v praznično vzdušje dobrot, ki nas čakajo v prihajajočem mesecu. 
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Nataša Kunej



Maske pri komunikaciji z osebo z izgubo sluha

(Vladni odlok z dne 3. 9. 2020, 2. člen točka 2)

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 
zaščite vseh udeležencev, uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 

predela obraza začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medsebojno razdaljo več kot dva metra, 
uporabo vezirja, ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v 
komunikaciji z osebo iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače slovenskega znakovnega 

jezika.

Tolmači SZJ za dolenjsko regijo:

TANJA GRM 
040 606 354 

BOŠTJAN JERKO
040 784 481

JAN KUHAR
040 308 700

JOŽICA KUPLJENIK
040 232 787

SIMONA SMUK
040 882 441

MAJA KUZMA GANIĆ
040 748 490 (samo SMS)

Programe omogočajo:

Zahvaljujemo se vsem, ki ste v letu 2020 podarili 1 % dohodnine Društvu oseb z
izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine
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