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U VO D N I K

Drage bralke in bralci!

Matevž Marinko,

I Love you

Moje roke so moj jezik

Ko razmišljam o tem, kaj bi napisal v uvodnik za glasilo za leto 2018 moje
misli spreletavajo različne stvari. Predvsem to, kako se je od ustanovitve
društva leta 2001 in do danes ogromno spremenilo. Velika prelomnica za
društvo se je najprej zgodila, ko nas je po dolgih desetih letih zapustila naša
sekretarka Vanja. Njo je zamenjala naša Jaša, kateri sedaj teče že tretje leto
v društvu. Končno smo se navadili spremembe sekretarke in že nas je doletela druga. V začetku leta smo izvedeli, da moramo zapustiti prostore
zdravstvenega doma Slovenske Konjice, in se preseliti na drugo lokacijo in
to pod dolgih osemnajstih letih. Dolgo časa smo potrebovali, da smo našli
primeren prostor za nas. Nikoli si nisem misli, da bomo po tolikih letih
dobili nove prostore društva, ki bodo samo naši. Sama lokacija in prostori
so čudoviti, svetli in dovolj veliki, da lahko v njih izvajamo vse aktivnosti.
Selitev je bila za naše društvo velika prelomnica. Kljub temu, da je bila pot
do tja težka in dolga, nam je na koncu le uspel srečen konec. Ob koncu leta
smo podpisali pogodbo in prostori so postali uradno tudi naši. Veselje in
občutki so bili nepopisni. Leto 2018 mi bo res ostalo v zelo lepem in posebnem spominu. Bilo je težko, ampak hkrati zelo lepo in razburljivo za naše
društvo. Kljub temu, da smo imeli prostorsko stisko smo vse programe
izvajali nemoteno. Organizirali smo ekskurzije, okrogle mize in različne
posvete za gluhe in naglušne člane. Skupaj smo se ob sobotah družili ob
športnih aktivnostih. Organizirali smo državno prvenstvo v futsalu in badmintonu. Organizirali in udeležili smo se številnih ribolovov. Ob tako aktivnem in uspešnem društvu sem zelo ponosen, da sem lahko predsednik. Ob
tem bi se zahvalil vsem članom in članicam za njihovo pomoč in njihov
trud, ki ga prispevajo v naše društvo.

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

Predavanje o Valentinu Staniču
Napisal: Anton Petrič

Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Znanstveno društvo za
zgodovino zdravstvene kulture Slovenije
(ZDZZKS) v sodelovanju z Zvezo društev gluhih
in naglušnih Slovenije ter Slovensko matico so
28. februarja 2018 organizirali strokovno predavanje o Valentinu Staniču (1774-1847), preroditelju, vzgojitelju in dobrotniku. Na to vabilo smo se
mi trije: Matevž in Irena Marinko ter Anton Petrič odzvali in se udeležili predavanja.
Predavala je dr. Tatjana Peterlin Neumaier, znanstvena raziskovalka, srečanje pa je bilo v dvorani
Slovenske matice v Ljubljani.
Valentin Stanič je leta 1800 izstopil iz anonimnosti s svojimi vrhunskimi alpinističnimi dosegi
(Watzmann, Großglockner, Hoher Göll), po letu
1802 pa s svojim izredno pomembnim preroditeljskim, vzgojiteljskim in humanističnim delovanjem na Goriškem. Pri mladih in starih je vzbujal
ljubezen do slovenske materinščine, po njegovem
prizadevanju so leta 1840 v Gorici ustanovili gluhonemnico in leta 1846 prvo društvo proti mučenju živali v avstrijski monarhiji. Glavnico svojega
premoženja je zapustil v dobrodelne namene.
Zgodovinski pomen ima delo Valentina Staničevo
za gluhe. Že leta 1836 je na opozorilo deželne
vlade vplival v konzistoriju, naj se duhovščina
zanima za pouk gluhih. Leta 1840 so v Gorici
ustanovili prvo gluhonemnico pri Slovencih. Stanič je sam vodil zavod in posvetil gojencem ves
svoj čas, zlasti jih je vodil na sprehode in izlete.

Izlet v Porabje in Goričko
Članice in člani Medobčinskega društva gluhih
in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče so se minulo soboto odpravili na izlet na
proti Slovenskemu Porabju, na skrajni zahod
Madžarske. Obiskali so mesto Monošter, kjer so
si v muzeju Avgusta Pavla ogledali razstavo o
Slovencih, ki živijo na Madžarskem. Nato so se
odpravili na Goričko, kjer so nas na izletniški
kmetiji sprejeli s prigrizkom in aperitivom. Tam
so se udeležili delavnice peke prekmurske gibanice, kjer jim je gospodinja predstavila pravi
recept. Po poznem kosilu in druženju so se v
večernih urah z lepimi spomini vrnili domov.
Napisala:Jaša Gačnikar

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

Občni zbor in volitve 2018
V sredo 28.3.2018 so se člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče zbrali na rednem letnem občnem
zboru. Vse prisotne je pozdravil tudi župan Občine
Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Na občnem zboru so potrdili poročila o delu organov društva ter
poročilo o delu društva za leto 2017. Potrdili so vsebinski in finančni plan dela za leto 2018. Letošnji
občni zbor je sicer potekal v volilnem duhu. Za
ponovni mandat so člani izvolili predsednika društva
Matevža Marinka, ki bo društvo vodil sedemnajsto
leto. Za podpredsednika pa je bil izvoljen Dušan
Simčič. Člani so povedali, da so z delom društva
zelo zadovoljni in si želijo, da tako ostane tudi v
prihodnje.

Predavanje o krvnem sladkorju in pritisku
Da moramo dobro poskrbeti za svoje zdravje se zavedamo tudi v našem društvu. Ravno zato za
naše uporabnike vsako leto organiziramo predavanje o krvnem sladkorju in krvnem pritisku. Iz
centra za krepitev zdravja nam je predavala diplomirana medicinska sestra.
Zvišan krvni sladkor in sladkorna bolezen povzročata številne bolezenske spremembe v telesu, še
posebej pa je prizadeta žilna stena malih in velikih arterij. Ta bolezen prizadene arterije povsod
po telesu, še zlasti pa organe, ki imajo najbogatejšo prekrvavitev: srce, možgani, ledvica, čutila,
živci in drugi organi.
Visok krvni tlak ali hipertenzija pa je bolezen, ki navadno ne povzroča težav. Čeprav poteka
nemo, jo je treba zdraviti. Če tega ne storimo, obstaja večja verjetnost za pojav: možganske kapi,
srčnomišičnega infarkta, odpovedi ledvic in drugih zapletov.
Vsi udeleženci predavanja so imeli na koncu možnost, da si krvni sladkor in tlak tudi izmerijo.
Napisala:Jaša Gačnikar
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Kako lahko rešiš življenje?
Temeljni postopki oživljanja
Človek nikoli ne ve, kdaj mu bo prav prišlo
poznavanje temeljnih postopkov oživljanja in
pomoči sočloveku, tudi neznancu. Vsak dan
doživi srčni zastoj kar nekaj ljudi. Brez pomoči imajo malo možnosti preživetja.
Ali bo znanje TPO prišlo prav tudi nam, tega
ni mogoče napovedati. Zagotovo pa nam to
znanje ne more škoditi.
V društvu smo organizirali predavanje o temeljnih postopkih oživljanja sodelovanju s centrom za krepitev zdravja Slovenske Konjice.
Vse je bilo tolmačeno tudi v Slovenski znakovni jezik, kar je za specifiko našega razumevanja ključnega pomena.

Udeležili smo se tedna naglušnih v Ljubljani
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je v
sodelovanju s Svetovno zvezo naglušnih
(IFHOH) in Evropsko zvezo naglušnih (EFHOH)
organizirala mednarodno konferenco, ki je bila
11.5.2018 v Ljubljani z naslovom Dostopnost
odstrani vse ovire. Na Konferenci je bila podpisana Deklaracija ob Tednu naglušnih.
Prvotna deklaracija je bila namreč sprejeta pred
23 leti. V Letu 2018 pa je posodobila podatke o
številu ljudi z izgubo sluha saj je le to v zadnjih
petih letih naraslo iz 360 milijonov na 455 milijonov ljudi.
Posledice izgube sluha so izjemno velike, ter se
kažejo tako na ekonomskem kot socialnem položaju. Predvsem težke so težave pri ne- obravnavanih izgubah sluha, ki pomembno vplivajo na
posameznike kot tudi na njihove družine.
Pri odraslih, z neustrezno obravnavo in oskrbo je
zaznana poleg zaposlenosti na nižjih delovnih
mestih tudi večja stopnja nezaposlenosti. Razlogi
izgube sluha so različni, pri otrocih so kar v 60%
posledica različnih vnetij, kar pase z ustreznimi
ukrepi lahko pogosto prepreči. Pri najstnikih ter
mladih odraslih osebah povzroča največ okvar na
področju sluha hrup, ki so mu mladi izpostavljeni. Tako hrupu na zabavah kot tudi zaradi preglasnega poslušanja preko slušalk.
Zato se poudarja predvsem ustrezna preventiva.
Konference sta se udeležila tudi predstavnika
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih, ki
zastopata naglušne člane.

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

Predavanje varno na sonce
V društvu smo pred začetkom poletja organizirali predavanje kako Varno na sonce.
Sonce ima na naše počutje blagodejen učinek in
nepogrešljivo vlogo pri tvorbi pomembnih snovi
za naše telo, ima pa ta bleščeča krogla tudi svojo
temno plat, ki s spremembami okolja postaja vse
bolj vredna razmisleka in pravilnega ravnanja.
Kako varno na sonce sta nam predavali medicinski sestri iz Centra za krepitev zdravja Slovenske Konjice.

Napisala: Jaša Gačnikar

Srečanje društev oseb z izgubo sluha
štajersko-savinjske regije
Napisal:Bojan Cmok

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je v začetku junija 2018 organiziral tretjo srečanje društev oseb z izgubo sluha ŠtajerskoSavinjske regije. Srečanje je bilo v čudoviti lokaciji v zgornji savinjski dolini v kampu Menina.
Prišli so vsa tri društva, mi iz MDGN Slovenske
Konjice, Vitanje, Zreče, DGN Maribor in DGN
Celje. Predsednik Franc Forštner je pozdravil vse
prisotne, bilo jih je okoli 130. Tudi župan občine

Rečica ob Savinji Vinko Jeraj nas je prišel pozdravit.
Popestrili smo se z družabnimi igrami v streljanju, jajc na žlici, hoja na smučeh in vlečenju vrvi.
Za dobro vzdušje nas je ves čas skrbel harmonikar. Ostali pa so izkoristili za sprehode in oglede
naravnega parka kampa. Pozno
popoldan smo se vsak odpravili
domov z lepimi spomini.

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

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

2Napisal:Bojan
dnevniCmok
seminar ZDGNS na Rogli
Letovanje socialno ogroženih gluhih,
naglušnih, gluhoslepih in
oseb z polževim vsadkom
V sredini maja 2018, sem na podlagi razpisa
brezplačno letovanje socialno ogroženih članov
društev in njihovih družin v Kranjski gori tudi
sam letoval z družino.
To letovanje je kot vsako leto potekalo v Počitniškem domu Kranjska gora. Tu v kotlini nam je
ponujalo obilice svežega zraka, sonce ter čudovito naravo, obkroženi z okoliškimi alpskimi
vršači z nekaj snega. Vsak prijavljeni pari, posamezniki in družine smo bili razporejeni po apartmajih. Imeli smo vodičko, ki je organizirano
vodila čudovito vodeno animacijo, kot je risanje,
kviz, družabne igre, sprehode, ogled Planice,
kolesarjenje, izlet na Vršič in tako dalje ter tudi
po željah posameznikov.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije vsako leto organizira seminar za strokovne delavce
in predsednike društev in Zveze. Tokratni je
potekal nam zelo blizu in sicer na Rogli. Osrednja tema pa je bila integriteta, mobing in pridobivanje dodatnih sredstev v Invalidskih organizacijah. Nevladne organizacije so kot subjekt zasebnega prava zelo avtonomne pri določanju pravil
svojega delovanja in notranjega ustroja. Zato je
od posamezne nevladne organizacije odvisno, v
kolikšni meri bo svojo notranjo organizacijo ter
delovanje svojih organov pravno opredelila, in
sicer tako, da bodo pravila omogočala tako jasnost in predvidljivost delovanja organizacije,
hkrati pa tudi omogoča transparentnost njenega
delovanja.
Poleg zanimivih predavateljev smo se skupaj z
ostalimi kolegi iz drugih društev družili na čudovitem koncu naše Štajerske.

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

Odprtje razstave društva Vizija
V tednu, ko občina Slovenske Konjice slavi dneve
občine smo obiskali odprtje razstave društva Vizije v kulturnem domu v Slovenskih Konjicah. Ob
razstavi čudovitih fotografij so nam postregli z
lepim in pestrim programom, katerega se je udeležil tudi takratni župan g. Miran Gorinšek. Ob
odprtju razstave članom društva in predsednici
iskreno čestitamo.

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 zdravniku-otorinolaringologu,
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 slušnorehabilitacijski učinek. V primeru, da zavarovana oseba s testnim SA ni dosegla ustreznega slušno rehabilitacijskega učinka, ji
napotni zdravnik– otorinolaringolog naro-

čilnice za izdajo SA ne izda, testni SA pa je

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

Selitev društva
V začetku marca smo s strani vodstva zdravstvenega doma Slovenske Konjice bili seznanjeni, da moramo
zapustiti dosedanje prostore in si najti nove.
S predsednikom sva bila zelo žalostna in zaskrbljena kako bodo stvari potekale. Kako bomo našli nove prostore in društvo po osemnajstih letih kar preselili. Kako se bodo naši člani in uporabniki navadili na spremembo? Kje bomo dobili denar za nove prostore? Skrbi res ni bilo malo.
Najprej nam je občina Slovenske Konjice ponudila prostore, ki pa žal za naše aktivnosti, programe in naše
uporabnike niso bili primerni. Z iskanjem prostorov smo nadaljevali. Pri tem nam je pomagal nepremičninski agent, ki je našel prostore v samem centru mesta na odlični lokaciji. Strateško je bila lokacija popolna,
saj društvo ostaja v bližini zdravstvenega doma, avtobusne postaje, pošte, vrtca. Stvari pa so se zaustavile
pri financah. Potrebovali smo kar nekaj finančnih sredstev. Za pomoč smo se obrnili na Fundacijo za invalidske in humanitarne organizacije, ki nam je odobrila nekaj sredstev iz rezervnega sklada. Treba je bilo
stvari urediti še z banko in občinami. Takrat nam je na pomoč priskočil tudi Bojan Podkrajšek in vse tri
občine. Torej občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Vsi trije župani so podpisali listino, ki smo jo
potrebovali za banko.
Stvari so komaj stekle in že smo morali zapustiti takratne prostore, čeprav novi še niso bili urejeni. Začasno
smo se preselili v jedilnico zdravstvenega doma, kjer smo lahko nadaljevali z vodenjem naših programov
in vseh aktivnosti. Bilo je težko, vendar s skupnimi močmi smo zmogli. Potrebovali smo samo malo potrpežljivosti in razumevanja s strani naših članov in uporabnikov.
Dokončno smo se sicer preselili v začetku leta 2019. Gluhi in naglušni člani so se res izkazali in takrat stopili skupaj in združili moči. Naredili so čudovito, zelo prijazno društvo za naše uporabnike. Od selitve naprej čutimo porast uporabnikov, kar nas zelo veseli. Naši uporabniki imajo končno svoje lastne prostore, kar
je za njih in za njihovo specifiko invalidnosti ključnega pomena. Kot sekretarka društva čutim njihovo
veselje in zadovoljstvo, ki ga imajo v novih prostorih. Veseli me, da sem lahko bila del mozaika v njihovi
zgodbi s čudovitim, srečnim koncem.
Napisala: Jaša Gačnikar

Prejšnje društvo

Sedanje društvo

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

Predavanje o komunikacijskem
dodatku
Po deložaciji v kletne prostore zdravstvenega
doma, je na istem mestu potekala zasilna prva
okrogla miza o komunikacijskem dodatku.
s

D O G O D K I I N N OV I C E
Gluhi so stregli v planinskih kočah
Minuli vikend je po desetih planinskih kočah po
Sloveniji bila strežba malo drugačna. Vse lačne
in žejne obiskovalce so v planinskih kočah postregle gluhe osebe. Nič drugače ni bilo v planinski koči na Boču. Akcija se je pričela v soboto
zjutraj in je trajala vse do nedelje zvečer. Akcije
so se udeležili tudi člani Medobčinskega društva
gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče. Vse zbrane je v nedeljo pozdravil tudi predsednik društva Matevž Marinko.
Povod k ideji projekta je vključevanje vseh ne
glede na invalidnost ali ne-invalidnost, še posebej gluhih in naglušnih. »Biti inkluziven« je
slogan, ki bo gluhim in naglušnim ter ostalim
dal priložnost, da se preizkusijo v strežbi in animaciji v njim dostopnem svetu – hribih in gora.
Namen akcije je bil predvsem povečati stopnjo
vključenosti, poznavanja in razumevanja drugačnosti in promoviranje slovenskega znakovnega
jezika. Potrebno je ozaveščati o gluhoti in naglušnosti ter s tem lažje omogočiti polno dostopnost
in vzpostaviti stik med ljudmi skozi večjezično
komunikacijo.

Napisala: Jaša Gačnikar

IZLET
Izlet članov društva na Gorenjsko
V društvu MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče smo se odločili, da 28. oktobra 2018 gremo
na izlet na Gorenjsko, kjer bomo obiskali baziliko v Brezjah, Avsenikovo gostilno v Begunjah in zadnji
dom Franceta Prešerna v Kranju. Izpred avtobusne postaje v Slovenskih Konjicah smo z avtobusom v
ranem jutru odpravili proti Ljubljani. V Lukovici smo se ustavili na OMV bencinski črpalki, kjer smo
izkoristili postanek za kavo. Potem smo nadaljevali vožnjo v smeri Gorenjske.
Prva postaja na naši poti so bile Brezje-slovensko Marijino narodno svetišče z znamenito baziliko Marije
Pomagaj. Vstopili smo v prenovljeni Muzej jaslic Brezje, kjer je edinstvena zbirka, ki vsebuje preko 400
različnih eksponatov – jaslic z vseh koncev sveta. V sprehodu skozi deset prostorov Muzeja jaslic Brezje
smo se srečali z zgodovino jasličarstva, spoznali pomen posameznih jasličnih figur in prizorov, občudovali različne načine in materiale za izdelavo jaslic. Najbolj pristni in morda najgloblji spomini slovenskega človeka na božične praznike se nam vračajo ob postavljanju jaslic v Bogkovem kotu domače hiše, v
katerem so postavljali kotne jaslice, ki jih je tudi predstavljeno v muzeju.
Naslednja postaja na Gorenjskem je bila Avsenikova domačija, gostilna »Pri Jožovcu« v Begunjah, kjer
je tudi muzej znamenitega ansambla bratov Avsenikov. Muzej Avsenik predstavlja zbirko, ki je doživeta
pripoved časa, v katerem sta aktivno ustvarjala Vilko in Slavko Avsenik. Postavljena je v treh nivojih.
Začetni je posvečen Vilku in Slavku Avseniku, sledi grafični prikaz celotne zgodovine ansambla z zgodbami posameznih članov, posebno mesto pa ima skladba Na Golici. Na ogled so postavljene prve Avsenikove plošče, še nikoli javno objavljene fotografije iz zakulisja snemanj in tudi fotografije družine
Avsenik. V zgornjem nadstropju sta na ogled spominski sobi posvečeni družini Avsenik skozi čas, z
ohranjenim starim pohištvom. Po ogledu smo si privoščili zelo okusno kosilo v gostilni, v legendarni
dvorani »Pod Avsenikovo marelo«, ki gosti televizijske oddaje, glasbena tekmovanja, koncerte in gledališke predstave.
Odpravili smo se v Kranj, kjer je bila zadnja postaja našega izleta. Tam smo ogledali Prešernovo hišo,
kjer naš največji pesnik v njej preživel malo več kot zadnji dve leti svojega življenja. France Prešeren je
v Kranju živel s svojo sestro Katro, ki je bila njegova gospodinja, in z nezakonskim sinom Andreja Smoleta, Andrejem Rudolfom, ki je bil njegov pisar. Z originalnim pohištvom sta danes opremljena Prešernova spalnica in njegova odvetniška pisarna. Prešernova hiša je bila leta 1964 spremenjena v spominski
muzej.
Obogateni z novim znanji in zanimivimi izkušnjami smo krenili domov v Slovenske Konjice. Sami smo
ugotovili, kako malo vemo o naši narodni in kulturni dediščini, ki jo je treba negovati jin spoštovati.
Hvaležni smo tudi tolmačici Mariji Koser za prevajanje informacij kustosov treh muzejev v znakovni
jezik in tako pridobili nova znanja o tej dediščini.
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Državno prvenstvo gluhih in naglušnih
v badmintonu

Državno prvenstvo v šahu
ekipno in posamezno

Napisala: Jaša Gačnikar

Napisala: Sabina Hmelina

V soboto, 3. marca je v Slovenskih Konjicah v športni
dvorani potekalo državno prvenstvo gluhih in naglušnih v badmintonu, ki ga je organiziralo Medobčinsko
društvo občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.
Otvoritev prvenstva je bila ob 9.00 uri zjutraj. Športnike sta najprej pozdravila predsednik društva g. Matevž
Marinko in vodja športne sekcije g. Branko Brumec.
Vse zbrane je nagovoril tudi predsednik Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije g. Mladen Veršič in
delegat Športne zveze gluhih Slovenije g. Robert Žlajpah. Državnega prvenstva, ki ga je sodil g. Robert
Malič se je udeležilo 24 tekmovalk in tekmovalcev.
Tekmovanje je trajalo vse do tretje ure popoldan. V

Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske je
14. aprila 2018 v prostorih restavracije Emonec
v Kopru organiziralo 26. državno prvenstvo
gluhih v šahu – v kategoriji ekipno in posamezno. Za naslov državnega prvaka se je borilo
šest šahovskih ekip in 26 šahistov iz osmih
področnih društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Dopoldan so začeli z ekipnim šahovskim tekmovanjem. Tekmovale so ekipe s štirimi šahisti in eno rezervo. Igrali so po ekipnem Bergerjevem sistemu, po katerem so vsi tekmovali na
štirih šahovskih deskah, vsak proti vsakemu, z
igralnim časom deset minut. Po petem kolu je
zmagala ekipa iz Mestnega društva gluhih Ljubljana.
Popoldan so nadaljevali s šahovskimi partijami

ženski kategoriji pa je prvo mesto osvojila članica
domačega društva, Karmen Medved. Po končanem
tekmovanju je
sledila razglasitev rezultatov in podelitev medalj.

posameznikov po švicarskem sistemu z devetimi koli z igralnim časom deset minut.
Rezultati, posamezno:
13.mesto Polajžer Adolf
20.mesto Brudej Janislav
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Državno prvenstvo v balinanju
posamezno M/Ž
Napisala: Jaša Gačnikar

Minulo soboto so se člani Medobčinskega
društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske
Konjice, Vitanje, Zreče udeležili držvnega
prvenstva v ekipnem balinanju. Tokrat je za
slavje poskrbela Irena Marinko. Na Državnem prvenstvu gluhih in naglušnih v balinanju, ki je potekalo v Kranju, je osvojila tretje
mesto. Prvenstva so se udeležili še drugi člani
društva, vendar jim je za napredovanje v nas-

Prvo mesto za ribiče iz Konjiškega društva
Ribiči Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so se
udeležili ribiškega turnirja na jezeru v Nebovi. Tekmovanja se je udeležilo kar pet ribičev. Ekipo, ki je
osvojila prvo mesto so sestavljali Dušan Simčič, Alojz Govedič in Silvo Škerget. Vsi tekmovalci so
tekmovali tudi posamezno. Med posamezniki je Silvo Škerget osvojil 1. mesto, Alojz Govedič 2. mesto
i n
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Državno prvenstvo gluhih in naglušnih v
futsalu
Napisala: Jaša Gačnikar

V soboto, 19. maja je v Slovenskih Konjicah v športni dvorani potekalo državno prvenstvo gluhih in
naglušnih v futsalu, ki ga je organiziralo Medobčinsko društvo občin Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče.
Otvoritev prvenstva je bila ob 9.00 uri zjutraj. Vse
zbrane je najprej pozdravil predsednik Športne zveze
gluhih g. Robert Žlajpah. Vse tekmovalce in gledalce pa je nagovoril tudi župan občine Slovenske Konjice g. Miran Gorinšek. Državnega prvenstva se je
udeležilo 5 ekip. Tekmovanje je trajalo vse do tretje
ure popoldan. Prvo mesto je zasedla ekipa iz društva
gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Ekipa MDGN
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče pa je
osvojila odlično tretje mesto. Po končanem tekmovanju je sledila razglasitev rezultatov in podelitev
medalj.

Gluhi kolesarji MDGN Slovenskih Konjic, Zreč
in Vitanja na Poli maratonu 2018
Napisala: Irena Marinko

Gluhi ljubitelji kolesarskih tur v MDGN občin Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče smo se odločili, da se udeležimo
kolesarske akcije Poli maratona 2018, ki je bila 2. junija
2018 na Ptuju. Zjutraj smo se zbrali za kompleksom Terme
Ptuj, kjer smo pripravili kolesa in krenili čez sprehajalno
brv na drugo stran reke Drave proti startnem mestu v starem
središču Ptuja. Tam smo uredili prijave in dobili priložnostno vrečko s kolesarskim telovnikom in osvežilno pijačo.
Kolesarski maraton na 21,2 kilometra se je začel s skupinskim startom ob 11.15 izpred stavbe uprave Perutnina Ptuj.
Proga ima en zahteven vzpon na Jiršovec, kjer je okrepčevalna postaja z vodo in sadjem. Do tega vzpona smo vozili
po ravni, nezahtevni cesti. Ko smo se začeli vzpenjati, se je
naša kolesarska vrsta razpotegnila, v ospredju so bili kolesarji z boljšo formo, ki so uspešno grizli v klanec. Ko smo
dosegli vrh, smo pot nadaljevali s spustom prek Placarja
proti Ptuju. Vmes sta bila dva manjša vzpona, ki nista bila
zahtevna. V spustu smo dosegli velike hitrosti, ampak smo
varno prikolesarili do cilja na Potrčevo ulico, kjer smo naredili skupinski posnetek. Nato je sledilo skupno kosilo v Poli
šotoru, kjer smo se najedli kulinaričnih dobrot Perutnine
Ptuj.
Organizator Poli maratona nas je presenetil s podelitvijo
pokala Parakolesar za najštevilčnejšo invalidsko skupino
kolesarjev. Kolesarskega maratona smo se udeležili: Branko
Brumec, Franc Jeranko, Nina Jeranko, Anton Petrič, Marija
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Državno prvenstvo v orientacijskem teku
Napisala: Jaša Gačnikar

V soboto 16. junija je v Celju potekalo Državno prvenstvo gluhih v orientacijskem teku za leto 2018.
Udeležili so se ga tudi člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Tekmovanje je potekalo po pravilih Orientacijske zveze Slovenije, tekmovalci pa so bili
razvrščeni v različne kategorije. Letos je v svoji kategoriji tretje mesto osvojila Gordana Gramc, članica
našega društva.

Državno prvenstvo v ribolovu
Napisala: Jaša Gačnikar

Minulo soboto 30.6. je v Velenju potekalo državno prvenstvo gluhih in naglušnih v ribolovu. Državnega
prvenstva se je udeležilo tudi pet ribičev našega društva. Ekipno so dosegli drugo mesto. Ekipo so sestavljali Alojz Govedič, Silvo Škerget in Matevž Marinko. V posamezni kategoriji pa si je drugo mesto pri-

boril tudi član društva Slovenske Konjice, Silvo Škerget.

Drugo mesto za ribiče z Konjiškega društva gluhih
Napisala: Jaša Gačnikar
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35 let društva gluhih Graz
30.6. so v društvu gluhih v Grazu potekala športna tekmovanja ob petintrideseti obletnici društva. Turnirja v
bowlingu sta se udeležila tudi člana Medobčinskega
društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje
in Zreče Sabina Hmelina in Bojan Cmok. Sabina Hmelina je na turnirju pometla z vso konkurenco in osvojila
prvo mesto, za kar ji iskreno čestitamo.
Napisala: Jaša Gačnikar

Konjiški kolesarji na kolesarskem maratonu Rogaška
Napisala: Irena Marinko

Kolesarski klub Rogaška Slatina je letos že 30. leto zapored organiziral rekreativni kolesarski maraton
Rogaška. Najmlajši udeleženci so se pomerili v otroški dirki v dolžini 400 metrov, ostali udeleženci pa so
tekmovali v malem maratonu dolžine 33 kilometrov ter velikem maratonu v dolžini 76 kilometrov. Start in
cilj vseh treh preizkušenj je bil na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Kolesarji iz MDGN občin Slovenske Konjic, Vitanja in Zreč smo se udeležili tega dogodka z osmimi člani.
Po startu smo krenili po trasi, ki teče mimo Balinarskega kluba Rogaška, Vonarskega jezera ob reki Sotli
do Podčetrtka in nazaj po isti poti. Med potjo se nam večkrat zgodi kakšna prigoda, o kateri se kasneje večkrat pogovarjamo in smejimo. Tokrat je našemu Franciju prestregla pot dokaj velika srna, in če bi bil
malenkost hitrejši, bi ga odnesla s seboj v gozd. Na srečo je šlo za milimetre in ga je Franci odnesel le z
velikimi, presenečenimi očmi. Ker ni bilo zahtevnih vzponov, smo lahko vozili v strnjeni skupini vse do
cilja, kjer smo dobili golaž.
Na cilju je organizator podeljeval nagrade-kristalne pokale, ki jih je v ta namen izdelala Steklarna Rogaška.
Sicer pa niti en udeleženec ni ostal praznih rok, saj so na cilju vsi prejeli spominsko darilo – vazico Steklarne Rogaška, tekom maratona pa še okrepčilne napitke. Tokrat je naša kolesarska skupina prejela kristalni pokal kot najštevilčnejša ekipa na maratonu, na kar smo bili zelo ponosni. To nas navdaja z motivacijo, da se bomo udeležili podobnih kolesarskih akcij po Sloveniji.
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Kolesarski maraton Po Prlekiji – Bioterme
Mala Nedelja

Ribiški maraton na jezeru v Zrečah

Napisala: Irena Marinko

Napisala: Jaša Gačnikar

Kolesarji društva MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče smo se udeležili kolesarskega
maratona Po Prlekiji, ki je bil 12. avgusta s startom izpred hotela Bioterme Mala Nedelja. Pridružili so se nam štirje kolesarji iz društva DGN Podravja Maribor.
Na 23. kolesarskem maratonu Po Prlekiji – Bioterme Mala Nedelja 2018 v organizaciji kolesarske
sekcije Športnega društva (ŠD) Radenci smo se
udeleženci podali na 22-kilometrsko progo.
Začetek proge je bil pri Biotermah Mala Nedelja,
od koder nas je pot vodila skozi prelepo pokrajino
Slovenskih goric. Peljali smo mimo Branoslavcev
skozi Logarovce in okoli Gajševskega jezera, prevozili smo vas Radoslavci in po isti poti, od koder
smo zavili za Branoslavce, smo se vrnili na cilj.
Rekreativnega kolesarskega maratona sta se v
čudovitem vremenu udeležila 402 kolesarja iz štirih držav: Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške.
Kolesarji smo se s proge po čarobni deželi treh src
vrnili dobro razpoloženi, veselo razpoloženje pa se
je nadaljevalo v prireditvenem prostoru. Na koncu
nam je seveda zelo prijala osvežitev v bazenih
hotela Bioterme Mala Nedelja.
Kljub naši številni udeležbi na maratonu tokrat
nismo osvojili pokala, ker je bila najštevilnejša
ekipa Kolesarski klub Egis PLC Körmend iz Madžarske s 26 člani. A posebnost naše udeležbe je
bila, da je bil z nami predsednik MDGN občin
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče Matevž
Marinko, ki je z električnim kolesom celotno progo prevozil brez težav.

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče smo v
soboto, 18. 8. 2018, na ribniku v Zrečah organizirali tradicionalni maraton v ribolovu za gluhe in
naglušne. Zbrane je pozdravil predsednik društva
Matevž Marinko in vodja ribičev Konjiškega društva gluhih in naglušnih Alojz Govedič, ki je predstavil tudi pravila tekmovanja. Prvi del tekmovanja
je potekal od 8. do 12. ure, drugi del tekmovanja pa
od 14. do 18. ure. Tekmovanje je potekalo tako
ekipno kot tudi posamezno. Ribolova se je udeležilo kar 19 ribičev iz vse Slovenije. Konjiško društvo

je zastopalo kar pet ribičev.
Domačini so ekipno in posamezno dosegli prvo
mesto. Med posamezniki je zmago slavil Silvo
Škerget, zmagovalno ekipo pa so sestavljali Alojz
Govedič, Matevž Marinko in Silvo Škerget. Turnir
je bil uspešno izpeljan, ribiči pa so skupaj ulovili
75,250 g rib.
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Prvo mesto za ribiče iz Konjiškega

Državno prvenstvo v balinanju ekipno

društva gluhih in naglušnih

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je v
soboto, 8. 9. 2018, priredilo državno prvenstvo
gluhih v balinanju v ekipni konkurenci. Udeležilo
se ga je sedem moških in pet ženskih ekip iz sedmih področnih društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tekmovanje je potekalo na štiristeznem balinišču Balinarskega društva Angel Besednjak. Naši
so osvojili 6.mesto in pri ženskah pa 4.mesto

Napisala: Jaša Gačnikar

Ribiči Medobčinskega društva gluhih in naglušnih
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so se
udeležili tekmovanja v ribolovu v jezeru Vogršček
pri Novi Gorici Tekmovanja so se udeležili trije
ribiči.

Drugo mesto za ribiče iz Konjiškega
društva
Napisala: Jaša Gačnikar

Ribiči Medobčinskega društva gluhih in naglušnih
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so se
udeležili ribiškega tekmovanja na ribniku Zgornje
jezero v Zagorju ob Savi. Tekmovanja se je udeležilo kar pet ribičev. Ekipo, ki je osvojila drugo
mesto so sestavljali Matevž Marinko, Peter Kvas
in Silvo Škerget. Vsi tekmovalci so tekmovali
tudi posamezno. Med posamezniki je Silvo Škerget osvojil 2. mesto, Alojz Govedič pa 3. mesto.

Ekipa Konjiškega društva je osvojila prvo mesto.
Ekipo so sestavljali predsednik društva Matevž
Marinko, Peter Kvas in Silvo Škerget. Vsi tekmovalci so tekmovali tudi posamezno. Med posamezniki je Silvo Škerget osvojil 1. mesto, Matevž
Marinko pa 3. Mesto. Za ribiče Konjiškega društva
je v letošnjem letu to bila že sedma zmaga v ekipnem tekmovanju.
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7.Konjiški maraton
Napisala: Jaša Gačnikar

Že sedmo leto zapored so se člani društva gluhih in
naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče udeležili maratona z dušo. Njihovo skupino je sestavljalo 8 tekačev, ki so se preizkusili na 5km ali 10
km progi. Udeležba na Konjiškem maratonu je bila
vsekakor posebno doživetje za vsakega izmed njih.
Vsi so bili ponosni na svoje rezultate. Še posebej pa
Irena Marinko , ki je v svoji kategoriji na 5km
osvojila 2. mesto. Dobrih rezultatov pa so se veselili tudi naši najmlajši člani, ki so se udeležili konjičkovega teka in teka šolarjev.

Ribiško tekmovanje za ribiškega Carja
2018
V soboto, 6. oktobra 2018, je na tekmovalni trasi na
ribniku Reš v Radljah ob Dravi potekalo tradicionalno tekmovanje za Ribiškega carja, seveda pa
ima osvojitev naziva Ribiški car tudi svoj čar. Tekmovanja se je udeležilo 16 tekmovalcev iz 6 društev gluhih in naglušnih Slovenije. Največji ulov je
pripadal Klemnu Žnidarju iz DGN Ljubljana z kar
9.30 kilogramov, ki je tudi dobil naziv ribiški CAR
za leto 2018. Naš Silvo Škerget je ulovil z 8,05 kg.

Zastava društva

Z A K L J U Č E K L E TA 2 0 1 8
ZAKLJUČEK LETA 2018
Napisala: Jaša Gačnikar

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je minuli petek za
svoje člane pripravilo zaključek leta 2018. Zbrano družbo je naprej pozdravil predsednik društva Matevž
Marinko. Predsednik je izpostavil najboljše športnike društva, ter najboljše športne ekipe. Kot vsako leto
so se tudi tokrat spomnili vseh, ki so v tem letu praznovali okrogle obletnice. Vse pridne otroke pa je pred
večerjo obiskal tudi sveti Miklavž, ki je otrokom in starejšim nad 70 let prinesel darila. Po končanem programu pa je sledilo prijetno druženje.

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI LETA 2018
Najboljša športnica društva:
Karmen Medved

Najboljši športnik društva:
Silvo Škerget

Najboljša moška ekipa:

Ribiči

OBVESTILA

ČLANARINA
Članarina za leto 2018 znaša 12,00 eur. Znesek nakažete na TRR društva.
Po opravljenem plačilu se v času uradnih ur zglasite v društvu, da prejmete nalepko, ki dokazuje plačilo članarine in jo prilepite na člansko izkaznico.

SPLETNA STRAN DRUŠTVA

www.mdgn-slkonjice.si
FACEBOOK

DRUŠTVA

SPLETNA STRAN ZVEZE DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE ZDGNS

www.zveza-gns.si

OBVESTILA

KLICNI CENTER ZA
OSEBE Z OKVARO SLUHA
klicnicenter@tolmaci.si
031 777 600
kc.tolmaci.si

INDUKCIJSKA ZANKA
Vse člane, ki uporabljate slušne aparate obveščamo, da je indukcijska zanka nameščena v Domu kulture v Slovenskih Konjicah in v
Večnamenski dvorani pri Termah Zreče. Prav tako je društvo kupilo svojo prenosno indukcijsko zanko, ki jo bomo uporabljali na
predavanjih in drugih skupinskih dogodkih.
Vse kar morate storiti je, da na slušnem aparatu preklopite na funkcijo T. V kolikor seveda vaš aparat podpira ta sistem. S pomočjo te
zanke boste lažje spremljali kulturne in ostale prireditve v teh prostorih brez nepotrebnih šumov.
Upamo, da jo boste s pridom uporabljali.

Vsak drugi torek v mesecu (točni termini so objavljeni v tedniku Novice) organiziramo
servise slušnih aparatov
Za prijavo na servis in podrobnejše informacije se oglasite osebno na društvu ali pokličite na tel.
03/575-62-61 (v času uradnih ur: ponedeljek od 9.00-12.00 ure; sredo od 14.00-18.00 ure in petek
od 9.00-12.00ure)
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