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U VO D N I K

Drage bralke in
bralci!

Matevž Marinko, predsednik društva

I Love you

Moje roke so moj jezik

Leto 2017 je bilo za naše društvo izjemno in zelo zanimivo. Uspešno smo izvedli skupščino društva in pripravili
plan dela za leto 2017. Bili smo zelo aktivni na področju
izobraževanja, saj smo organizirali predavanja vsak
mesec. Na športnem področju smo v začetku leta smo v
športni dvorani v Vitanju organizirali turnir v futsalu. V
mesecu juniju smo na Rogli organizirali državno prvenstvo v orientacijskem teku, ter v poletnih mesecih izvedli
dva turnirja v ribolovu. V jeseni smo se aktivno začeli
pripravljati na filmski festival, ki smo ga novembra izvedli v Vitanja v KSEVT-u. V mesecu decembru nas je ob
zaključku leta obiskal Sveti Miklavž. Z delovanjem druš-

D O G O D K I I N N OV I C E
Letni občni zbor 2017
Napisala: Jaša Gačnikar

V sredo 29.3.2017 so se člani Medobčinskega
društva gluhih in naglušnih občin Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče zbrali na redni letni
skupščini. Vse prisotne je pozdravil tudi sekretar
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije
gospod Matjaž Juhart. Na skupščini so potrdili
poročila o delu organov društva ter poročilo o
delu društva za leto 2016. Prav tako so potrdili
plan dela za leto 2017.
Člani društva so povedali, da so z delom društva
zelo zadovoljni in si želijo, da tako ostane tudi v
prihodnje. Tudi sekretar Zveze je pohvalil delo
društva z željo po uspešnem nadaljnjem sodelovanju.

Društvo gluhih in naglušnih obiskal
znani Konjiški popotnik Oli the Walker
Napisala: Jaša Gačnikar

D O G O D K I I N N OV I C E

Prvomajske počitnice na Kanarskih otokih
Napisal: Tone Petrič

Januarja lani sva na spletu našla namig za počitnice na Kanarskih otokih za zelo ugodno ceno in
sva takoj rezervirala letalo in hotel v Maspalomasu na otoku Gran Canaria. Konec meseca aprila
sva se odpravila z avtom iz Maribora do letališča pri Bergamu, 40 kilometrov pred Milanom, od
koder sva z Ryanairovim letalom poletela proti Kanarskim otokom. Po petih urah in pol leta sva
pristala na otoku, kjer sva v izposojevalnici avtov vzela avto in se odpeljala na jug otoka v mesto
Maspalomas, kjer sva se nastanila. Letoviško mesto Maspalomas je znano po dolgih peščenih
sipinah na obali. Obiskala sva Las Palmas, glavno mesto Kanarskih otokov, ki je obenem tudi
njihovo največje pristanišče. Pot sva nadaljevala na severozahodni del otoka. Prispela v majhno
ribiško vasico Puerto de Sardina, kjer so hišice ribičev vzidane pod skalno pečino. Popotovanje z
avtom sva izkoristila tudi za raziskavo notranjosti, zaradi katerega so otoki znani, in sicer po agavi, rastlini, iz katere pridelujejo olje aloa vere, ki ga uporabljajo za sokove in kozmetiko. Zanimivo je, da je južna stran hribov poraščena s kaktusi medtem, ko je na severni strani polno nizkih
borovcev. Tam lahko najdeš idilične mline na veter. Najvišji vrh tega otoka je Pico de las Nieves
z višino 1.956 metrov, tja pod vrh se lahko pride tudi z avtom. Ceste so polne kolesarjev, ki se
vzpenjajo na gorske prelaze, preko katerih se potem spustijo na drugo stran otoka.
Zahodni del otoka je slikovit s skalnatimi obalami, ki se stremo vzpenjajo več sto metrov nad
morjem in tam zelo močni vetrovi pršijo morsko vodo tako visoko, vse do skalnih robov, da če
stopiš na rob skalne pečine, lahko začutiš pršenje morske vode. Jugovzhod otoka pa je pozidan z
hotelskimi kompleksi, ki stojijo nad peščenimi plažami.
Otok je dovolj velik in dovolj majhen, da se ga splača ogledati.

I Z O B R A Ž E VA N J E , U S P O S A B L J A N J E
Predavanje o fotografiji in vsakodnevni
uporabi fotoaparata
Napisala: Jaša Gačnikar

V mesecu maju smo v sredo popoldan organizirali predavanje o fotografiji in vsakodnevni uporabi
fotoaparata. Predavanje je vodil Gašper Pintarič,
ki se že vso življenje profesionalno ukvarja s
fotografijo. Najprej nam je predstavil nam je zgodovino fotografije. Fotografija ima predvsem za
gluhe člane velik življenjski pomen. Pokazal nam
je različne modele fotoaparatov. Ob zaključku pa
je članom pomagal pri uporabi njihovih foto aparatov, ki so jih lahko prinesli s sabo.

D O G O D K I I N N OV I C E
Postavili velikonočni križ

Ob dnevu žena in 40 mučenikov na izlet
Napisala: Jaša Gačnikar

D O G O D K I I N N OV I C E

Kolesarjenje ob avstrijski Muri (31km)
Napisal: Tone Petrič

Gluhi konjiški kolesarski navdušenci smo se odločili, da gremo na kolesarsko turo ob Muri na avstrijski
strani do Bad Radkersburga. V soboto, 29. aprila smo se navsezgodaj zbrali na železniškem kolodvoru
Špilje (Spielfeld), od koder smo krenili prek mostu reke Mure in zavili na kolesarsko pot R2 v vzhodno
smer.Čez dobre pol ure smo v kraju Weitersfeld zapeljali na splav, ki je nas popeljal na slovensko stran
reke Mure. Tam smo se ustavili pri brunarici, kjer smo si postregli z malico in kavo. Po kratkem odmoru
smo se vrnili na splav in zopet nazaj na avstrijsko stran.
Pot smo nadaljevali kakih 10 kilometrov do rečnega mlina, kjer smo se ustavili in ga ogledali. Stari rečni
mlin je bil preurejen v muzej, ob kateri stoji tudi restavracija. Naslednji postanek je bil ob jezeru Röck,
ki je zelo urejeno. Bregovi jezera so odlični za ribiška tekmovanja, v bližini je veli avtokamp s trgovino
in restavracijo. Par kilometrov naprej smo prišli do razglednega stolpa Murturm, ki nudi lep razgled v
okolico. Ob lepem vremenu se lahko vidi vse do Prekmurja.
Okoli ene ure popoldne smo dosegli kraj Mühlbach, kjer smo zavili proti reki Muri in tam čez most,
namenjen le kolesarjem in pešcem, zapeljali na slovensko stran do Bickl Bara na okrepčilno kosilo. Po
kosilu, ko smo se nasitili in malo odpočili, smo zapeljali nazaj na na kolesarsko pot R2 in se peljali zadnjo etapo nepretrgoma do Bad Radkersburga. Tam je nas ujel kratkotrajni dež, a se nismo zmočili. Na
cilju smo se ustavili v gostilni, kjer smo si privoščili nekaj za žejo. Ob šesti uri popoldne smo se na tamkajšnji železniški postaji vkrcali na vlak, ki je imel posebni vagon za kolesarje. Z vlakom smo se vrnili
nazaj na izhodišče v Špiljah.

D O G O D K I I N N OV I C E

7 korakov do novega slušnega aparata
1. Ko osebni zdravnik oceni, da zavarovana oseba potrebuje ali bi bila
upravičena do SA, jo napoti k pooblaščenemu zdravniku - specialistu.
2. Ko napotni zdravnik - otorinolaringolog ugotovi potrebo po SA, izda
zavarovani osebi naročilnico za testni SA, na kateri označi, da gre za
izposojo testnega SA za obdobje največ 3 mesecev.
3. Zavarovana oseba na osnovi naročilnice prejme testni SA pri dobavitelju, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo. Dobavitelj izdela tudi olivo.
4. Zavarovana oseba izbere ustrezni testni slušni aparat ob pomoči slušnega akustika, ki slušni aparat nastavi in zavarovano osebo navaja na
uporabo aparata ter jo nauči z njim ravnati.
5. Zavarovana oseba se s testnim SA oglasi pri napotnem zdravnikuotorinolaringologu, kjer opravi vaje s poslušanjem.
6. Ko akustik ugotovi po uporabi slušnega aparata vsaj 14 dni, da je
zavarovana oseba navajena na uporabo slušnega aparata, izda o tem
potrdilo.
7. Napotni zdravnik - otorinolaringolog potrdi z izdajo naročilnice za
slušni aparat, da je bil s SA dosežen ustrezen slušno-rehabilitacijski
učinek. V primeru, da zavarovana oseba s testnim SA ni dosegla ustreznega slušno rehabilitacijskega učinka, ji napotni zdravnik– otorinolaringolog naročilnice za izdajo SA ne izda, testni SA pa je zavarovana oseba dolžna vrniti dobavitelju.

D O G O D K I I N N OV I C E

D O G O D K I I N N OV I C E

Izlet v Blatno jezero
Napisala: Jaša Gačnikar

D O G O D K I I N N OV I C E

Dvodnevni Seminar ZDGNS v Kranjski Gori
Napisala: Jaša Gačnikar

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije vsako leto organizira seminar za strokovne delavce in predsednike društev in Zveze. Tokratni je potekal v Gozdu Martuljak, osrednja tema pa je bila komunikacija in
medsebojno sodelovanje. Delo z ljudmi pomeni tudi soočanje z zahtevnimi in celo težavnimi uporabniki.
To so lahko povsem običajni uporabniki, ki od nas pričakujejo le nekoliko več pojasnil in zagotovil. Pogosto se pri delu z uporabniki srečujemo s tistimi, ki zahtevajo več. Zanimajo jih dodatne informacije in postavljajo številna vprašanja. Taki uporabniki od nas terjajo več truda, vendar niso problematični. Zelo neprijetni pa so uporabniki s katerimi ne moremo vzpostaviti konstruktivne komunikacije.
V objemu čudovite narave smo skupaj z ostalimi sodelavci preživeli čudovita dva delovna dneva.

ZVOK TIŠINE

D O G O D K I I N N OV I C E
Foto utrinki

Srečanje Savinjske regije na Celjski
koči
Napisala: Jaša Gačnikar

Skupaj s člani društva smo se odpeljali proti Celju
oziroma natančneje proti Celjski koči, kjer so nas
že pričakali člani DGN Celje. Vsi predsedniki društev Savinjske regije so pozdravili vse zbrane.
Vsako društvo se je na kratko tudi predstavilo. Po
uradnem programu je sledila topla malica. Ko so
se člani okrepčali pa je sledilo športno druženje
udeležencev. Tekmovali so v streljanju s fračo,
hodili s hoduljami, metali krogce, streljali z zračno
puško in vlekli vrvi.
Po športnem delu je sledilo prosto druženje, ki so
ga udeleženci lahko izkoristili kakor so želeli.

Zastava društva

D O G O D K I I N N OV I C E
Živimo zdravo
Napisala: Jaša Gačnikar

Vsakodnevno se srečujemo z zdravo prehrano in
takšno, ki je manj zdrava, oklevamo pri pregrehah,
ter vidimo, slišimo in beremo o uravnovešeni prehrani. Koliko obrokov dnevno? Koliko tekočine? Kaj smemo jesti in kaj ne? Odgovor na vse to
pa je povsem preprost. Naše telo in zdravje bosta
hvaležna za čisto vsak uravnotežen obrok ter zadostno količino popite tekočine, a kot kažejo raziskave prehranskih navad, to spoznanje v vsakdanjem
življenju pogosto ignoriramo. Po navadi se svojih
dejanj zavemo šele, ko se pojavijo težave in bolezni, takrat pa je žal že nekoliko prepozno.
Zdrav način življenja sta nam predstavili diplomirani medicinski sestri Katja Verhovšek in Katja
Hrovat iz Centra za krepitev zdravja.

D O G O D K I I N N OV I C E

Gledališki festival gluhih v Ptuju

D O G O D K I I N N OV I C E

Olimpijski dan gluhih v Ljubljani
Napisala: Jaša Gačnikar

Letošnji mednarodni dan gluhih je bil športno
obarvan. Z Olimpijskim dnevom gluhih smo obeležili 25. obletnico delovanja Športne zveze gluhih
Slovenije in olimpijske igre gluhih.
Člani MDGN občin Sl. Konjice, Vitanje in Zreče si
je avtobus delilo z DGN Celje. Skupaj smo se
odpravili proti Ljubljani, kjer smo se najprej udeležili proslave ob dnevu gluhih. Po proslavi smo se
odpeljali v gostišče, kjer smo do poznih večernih
se družili in poplesavali na plesišču ob dobri glasbi.

D O G O D K I I N N OV I C E

Mednarodni dan bele palice
Napisala: Jaša Gačnikar

Mednarodni dan bele palice je 15. oktober. Leta 1970 ga je razglasila Mednarodna zveza slepih.
Bela palica je pripomoček, ki simbolizira osebno neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je hkrati opozorilo drugim, da njen uporabnik ne vidi in ima zato posebne potrebe in pravice.
Slepi in slabovidni si ves čas prizadevajo za izobraževanje družbenega okolja o naših potrebah, pogojih,
ki jih potrebujemo za delo, izobraževanje in enakopravno udejstvovanje na vseh področjih življenja.
Hkrati pa izpostavljamo svoje sposobnosti ter doprinos v družbi z izjemnimi dosežki posameznikov, ki
živijo z okvaro vida. Bela palica je simbol njihove neodvisnosti in avtonomnosti.
V letu 2017 smo dan bele palice obeležili tudi v Slovenskih Konjicah. Dogodka, ki ga je organiziralo
društvo Neža smo se z veseljem udeležili, saj imamo tudi med našimi člani gluho slepe oziroma slabovidne.

K U LT U R A

11.filmski festival v Vitanju—KSEVT

D O G O D K I I N N OV I C E

Filmski festival gluhih 2017 - Vitanje
Napisal: Anton Petrič

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče sta v soboto, 18. novembra organizirali 11. filmski festival gluhih. Tokrat je bila
gostiteljica festivala, na katerem so gluhi in naglušni filmski ustvarjalci predstavili deset filmskih izdelkov,
občina Vitanje v kulturni dvorani Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT), ki je
osrednji kulturni prostor v Vitanju, od koder izvira družina pionirja vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga. Zbrane pa je nagovoril in na kratko predstavil občino tudi župan Vitanja Mirko Polutnik.
Zbrane je uvodom pozdravil predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič. O
pomenu društva in njegovem delovanju pa sta spregovorila tudi predsednik MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče Matevž Marinko ter tajnica-strokovna delavka društva Jaša Gačnikar. Program sta
suvereno povezovali Karmen Medved in tolmačica slovenskega znakovnega jezika Marija Koser. Organizacijo je tehnično združila v festival neumorna Sabina Hmelina.
Predsednik društva Matevž Marinko je podal nekaj misli o festivalu: »Veseli in ponosni smo, da je lahko naše društvo gostilo
letošnji filmski festival prav v občini Vitanje. Za gluhe je zelo
pomembno, da smo aktivni na kulturnem področju, saj kultura
intelektualno in duhovno bogati človeka. Pomembno je, da so
prireditve tolmačene v slovenski znakovni jezik, saj jih samo
tako lahko popolnoma razumemo. Ravno zato je bila ta prireditev za nas, gluhe osebe, tako pomembna in tako zelo blizu, saj je
potekala v slovenskem znakovnem jeziku. Spregovorile so kretnje, ki naredijo kulturo gluhih tako zelo razpoznavno in unikatno. Raznolikost nas bogati in uči o medsebojni odprtosti in spoštovanju do slehernega človeka.«
Festival organizatorji dojemajo kot praznik filma gluhih in naglušnih.
Deset filmov, ki so jih pripravila društva gluhih in naglušnih Slovenije, je mogoče razumeti tudi kot 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. Ker na festivalu ne izbirajo zmagovalca, so nagrado in s tem
aplavze poželi vsi, ki so pri filmih sodelovali. Festivala so se udeležili
tudi gluhi kolegi iz Zveze gluhih in naglušnih Srbije.

D O G O D K I I N N OV I C E

Arnold Schwarzenegger

ŠPORT IN REKREACIJA,REZULTATI TEKMOVANJ

Državno prvenstvo v šahu

Ekipno: 6.mesto

Napisala: Sabina Hmelina

V soboto, 17.2. je potekalo državno prvenstvo
gluhih v šahu, ki ga je organiziralo DGN Celje.
Tekmovanja so se udeležili tekmovalci iz sedmih
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tekmovanje je potekalo ekipno in posamezno. Na tekmovanju se je pomerilo 27 posameznikov iz društev
gluhih in naglušnih in 7 ekip. Najprej se je začel
ekipni del tekmovanja, kjer je vsaka ekipa igrala
z vsako.
V posamični kategoriji so šahisti odigrali 7 kol
po švicarskem sistemu, vsaka partija je traja po
10 minut.
Rezultati tekmovanja:
14.mesto—Janislav Brodej
16.mesto - Adolf Polajžar
17.mesto - Gordana Gramc
19.mesto - Peter Kvas
26.mesto - Matevž Marinko

Državno prvenstvo v badmintonu
Napisala: Sabina Hmelina

V soboto, 25.2., smo se člani Medobčinskega
društva gluhih in naglušnih občin Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče udeležili Državnega
prvenstva v badmintonu za gluhe in naglušne, ki
je potekalo v Novi Gorici. Naše društvo sta zastopala Karmen Medved in Pavel Zbičajnik.
V ženskem finalu je domačinka Manca Peroci
izkoristila prednost domačega terena in ugnala
trikratno državno prvakinjo Karmen Medved in
Pavel pa je osvojil 6.mesto. Čestitamo obema za
uspeh in jima želimo še veliko uspehov.

ŠPORT IN REKREACIJA,REZULTATI TEKMOVANJ

Državno prvenstvo v balinanjuposamezno,
Koper,6.5.2017
Napisala: Sabina Hmelina

Prvenstvo je potekalo v Kopru v Športni dvorani
Balinček v moški in ženski konkurenci. Državnega
prvenstva se je udeležilo 30 tekmovalcev iz različnih društev gluhih in naglušnih po Sloveniji. Sistem iger in žreb je bil opravljen po pravilih tekmovalne komisije Balinarske zveze Slovenije. Konjiško društvo so zastopali 3 tekmovalci, in sicer
Matevž Marinko, Irena Marinko in Gordana
Gramc. Najboljši rezultat je dosegla Gordana, ki je
na koncu osvojila 3. mesto. Irena 10.mesto in
Matevž 6.mesto.

ŠPORT IN REKREACIJA,REZULTATI TEKMOVANJ

Državno prvenstvo v balinanjumoške dvojice
Ljubljana,3.6.2017
Napisala: Sabina Hmelina

Na baliniščih v Ljubljani se je zbralo 13 moških
dvojic iz sedmih področnih društev.
Po opravljenem žrebu, je sodnik določil potek tekmovanja.
Tekmovalci so bili razdeljeni v skupini A in B, v
vsaki je bilo sedem dvojic. Najprej so odigrali kvalifikacije. Najboljše štiri dvojice iz vsake skupine
so nadaljevale tekmovanje v četrtfinalu. Dvoboji
so bili kvalitetni in napeti vse do zadnjih metov
krogel. Nastopila sta naša dvojica Pavel Zbičajnik
in Peter Kvas sta osvojila 6.mesto ter Matevž
Marinko in Branko Brumec 8.mesto.

ŠPORT IN REKREACIJA,REZULTATI TEKMOVANJ

Rezultati naših članov in članic:
1.mesto Bojan Cmok (50+let)
1.mesto Karmen Medved (16-35let)
4.mesto Branko Brumec (36-49let)
4.mesto Gordana Gramc (36-49let)
4.mesto Irena Marinko (50+let)

ŠPORT IN REKREACIJA,REZULTATI TEKMOVANJ

ZAKLJUČEK LETA IN ŠPORTNIK LETA 2017

Zaključek leta 2017
MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je
za svoje člane pripravilo prireditev ob koncu leta
2017.
Zbrano družbo je najprej pozdravil predsednik društva Matevž Marinko. Skupaj s predsednikom športa
Brankom Brumcem sta podelila priznanje najboljšemu športniku in športnici društva ter najboljši ekipi.
Kot vsako leto so se tudi tokrat spomnili vseh, ki so
v tem letu praznovali okrogle obletnice. Vse pridne
otroke pa je po večerji obiskal tudi sveti Miklavž, ki
je otrokom in starejšim nad 70 let prinesel darila.
Po končanem programu pa je sledilo prijetno druženje.
Našisala: Jaša Gačnikar

Najboljši športniki leta 2017
Najboljša športnica društva:
Karmen Medved
Najboljši športnik društva:
Bojan Cmok

Najboljša
ekipa: baliGordana
Marinko

ženska športna
nanje
Gramc in Irena

FOTO UTRINKI 2017

