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Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
Mestni trg 10 a
3210 Slovenske Konjice

Telefon: 03 759 04 15
Mobitel: 041 338 814
E‐pošta: mdgn.slovenske.konjice@siol.net
Splet: mdgn‐slokonjice.si

Uradne ure:

 Ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure
 Sreda od 14.00 do 18.00 ure
 Petek od 9.00 do 12.00 ure

Poslovni čas: 

 Ponedeljek od 7.00 do 15.00 ure
 Torek od 7.00 do 15.00 ure
 Sreda od 12.00 ure do 20.00 ure
 Četrtek od 7.00 do 15.00 ure
 Petek od 7.00 do 15.00 ure

Organi društva: 

 Predsednik društva: Matevž Marinko

 Sekretarka društva: Nevenka Hrovat

 Upravni odbor: Branko Brumec, Dušan 
Simčič, Karmen Medved, Gregor Anderlič, 
Dejan Tomašić, Matevž Marinko

Članarina

Članarina v letu 2022 znaša 15,00 €
Dijaki, študen� in brezposelni so oproščeni plačila članarine.

Vsebine

 Uvodne besede

 20 let delovanja, intervju s predsednikom društva Matevžem Marinko

 Dogodki, predavanja in delavnice v letu 2021

 ‐ Kultura

 ‐ Šport in rekreacija

 ‐ Prispevki članov

 Prireditev ob 20. obletnici delovanja društva v Noordung centru

 Obves�lo o telesni okvari

 V zahvalo in spomin
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Uvodne besede

Spoštovan bralci, dragi člani in članice!  

Pred nami je že 16. izdaja našega internega glasila Zvok Tišine. Leto 
2021 je minilo kljub Koronavirusu zelo uspešno. S skupnimi močmi smo 
se trudili, da bi čim lažje prebrodili in premagari virus, ki se je močno 
dotaknil tudi nas. Uspelo nam je, kljub spremembam, pripelja� leto 
2021 do konca in se sedaj polni novih upanj  podajamo v leto 2022. 
Nam pa bo leto 2021 ostalo v lepi luči, saj smo v mesecu maju 
praznovali že 20. obletnico delovanja društva. Člani društva smo zelo 
ponosni na naše društvo, saj nam � prostori predstavljajo naš drugi 
dom. Zagotovo pa naši člani pogrešajo številna druženja, ki so bila pred 
izbruhom Koronavirusa redna in množično ter seveda zelo vesela. 
Druženje je za nas ključnega pomena, saj preprečujejo socialno 
izključenost, ki je še kako značilna za osebe z izgubo sluha. Zato smo 
tudi v preteklem letu izkoris�li vsako možnost, da smo lahko 
organizirali kakšno srečanje, druženje ali izlet. 
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20 let delovanja, intervju
Odlomek intervjuja z predsednikom društva Matevžem Marinko za lokalni časopis Novice 

Gospod Marinko, najprej iskrene čes�tke ob 20‐letnici 
društva. Kako boste počas�li obletnico? Glede na 
epidemijo novega koronavirusa prireditve najbrž ne bo…
Hvala za čes�tke, ki jih s ponosom sprejmem. Za počas�tev 
obletnice smo načrtovali bogat program, s katerim bi 
pokazali, da kljub �šini – gluho� zmoremo zaplesa�, zape� 
in še kaj. Glede na epidemijo pa smo morali spremeni� naše 
načrte. Za pomoč smo prosili ekipo Spletne TV Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki nam je prijazno 
priskočila na pomoč. Posneli smo nekaj ključnih govorcev, ki 
so povzeli naše delovanje. Obširen prispevek bo predvajan 
na TV programih (TV Skala, TV Celje, Savinjska TV in Spletna 
TV), vabljeni k ogledu. 

Kaj je osnovno poslanstvo društva?
Osnovno poslanstvo je preprečevanje socialne izključenos�,
 zagotavljanje enakih možnos�, omogočanje uresničevanja 
demokra�čnih načel in uveljavljanje človekovih pravic oseb 
z okvaro sluha, z namenom zapolnjevanja vrzeli v javni mreži, ki osebam z okvaro sluha ne zagotavlja 
doseganja zadovoljive ravni psihosocialnega funkcioniranja.  Cilji društva so: zagotovi� kakovostno pomoč pri  
premagovanju komunikacijskih ovir, izboljša� informiranost oseb z okvaro sluha v zvezi z njihovimi pravicami 
in dolžnostmi ter glede uresničevanja le‐teh; zmanjša� socialno izključenost ter streme� k preprečevanju in 
odpravljanju osebnostne, socialne in psihične izolacije; izboljša� informiranost o tehničnih pripomočkih ter 
omogoči� lažji dostop do tovrstnih pripomočkov; dvigni� ozaveščenost širše družbe o okvari sluha ter o 
potrebah in načinu  življenja tovrstnih invalidov. 

Matevž Marinko
Predsednik društva

Matevž Marinko, predsednik društva
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Kakšni so bili začetki Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče? V 
kakšnih pogojih je društvo nastajalo?
Pred le� je bila največja želja gluhih ta, da bi imeli društvo v 
svojem domačem kraju. Tedaj nam je bila namreč dana 
možnost vključitve v Društvo gluhih in naglušnih Celje ali 
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, ki pa zaradi 
oddaljenos� nista bila najbolj primerna. Želeli smo ime� 
sedež bližje domu, svojcem, prijateljem, v katerem bi 
sodelovali tudi domači, slišeči ljudje, h katerim bi se lahko 
bolj sproščeno obračali po pomoč. Tako je ideja o 
ustanovitvi lastnega društva vedno bolj dozorevala.

Dne 25.5.2001 je bila sklicana ustanovna skupščina v 
prostorih Konjičanke, na kateri se je zbralo 26 članov, 
navzoči pa so bili tudi gostje. V letu 2005 smo s strani 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejeli status 
invalidske organizacije in status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega varstva. Potrdilo o javnem 
delovanju društva so v letu 2004 izdale tudi Občine 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče in v njem zapisale, da 
»Društvo gluhih in naglušnih deluje na medobčinski ravni v 
dobrobit sočloveka v skladu in ob upoštevanju Kodeksa 
e�čnih načel«. 
Kot trinajsto društvo smo bili 2.11.2005 vključeni tudi v 
Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, za kar so bila 
potrebna večletna prizadevanja in dokazovanja. 

Kdo so bili ustanovni člani? Lahko izpostavite 
kakšno ime?
Za ustanovitev društva so se najbolj zavzemali 
Matevž Marinko, Irena Marinko, Branko 
Brumec, Pavel Zbičajnik in Katarina Marinko. To 
so bili glavni pobudniki za ustanovitev društva 
in kasneje tudi nosilci društvenih dejavnos�. 
Občina Slovenske Konjice je Katarini Marinko je 
zaradi dolgoletnega dela z osebami z okvaro 
sluha podelila naziv častne občanke. Matevž 
Marinko pa je dolgoletni predsednik društva.

Koliko članov iz konjiške, zreške in vitanjske občine društvo 
šteje danes? Se število povečuje ali zmanjšuje?
Trenutno društvo šteje okoli 300 članov, ki so gluhi, naglušni 
in gluhoslepi. Ob vključitvi v Zvezo društev gluhih in 
naglušnih Slovenije je imelo nekaj manj kot 170 članov. Od 
takrat število članov počasi, a vztrajno narašča.  Vedno več 
jih je, ki se v staros� sooča z izgubo sluha.

Kateri so bili prelomni oziroma pomembnejši 
dogodki v razvoju društva?
Doživeli smo kar nekaj prelomnih dogodkov. 
Najprej, da smo uspeli pridobi� samostojno 
društvo, nato smo zaposlili sekretarko, kar nam 
je olajšalo komunikacijo in razumevanje naše 
problema�ke, pridobitev lastnih prostorov, 
prispevanje k boljši kakovos� življenja 
soobčanov. 
Kako ste zadovoljni s sodelovanjem občin 
Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje?
Od ustanovitve društva zelo dobro sodelujemo 
z občinami Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, 
saj imajo posluh za naše potrebe in nam vedno 
znova pridejo napro�. 

S kakšnim načr� in željami vstopa društva v 
naslednjih 20 let?
Naši načr� in želje so, da bodo naši člani čim 
bolj enakovredno udeleženi v vsakodnevno 
življenje in delo, da bodo slišani in razumljeni 
ter informirani. 

Kako se društvo financira? 
Da društvo sploh lahko deluje in izvaja programe, potrebuje 
finančne vire. Društvo za delovanje in izvajanje programov 
na lokalni ravni pridobiva finančne vire iz: Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS 
(FIHO); proračunskih sredstev (občine); članarin; donacij in  
drugih prihodkov. Društvo glavni vir financiranja za 
delovanje in izvajanje programov vsako leto na podlagi 
javnega razpisa pridobi iz FIHO..

Boris Podvršnik, Matevž Marinko, Mladen Veršič, Primož Poklič in
Slavko Vetrih



Dogodki, predavanja in delavnice v letu 2021
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Dan žena

V sredo, 10. 3. 2021 je Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče za svoje 
članice pripravilo manjše praznovanje ob dneva žena. Vse 
prisotne je  najprej lepo pozdravila Nina Jeranko, vodja 
kulturne sekcije in povedala nekaj besed o dnevu žena nato 
pa je na violino zaigrala Zala Jeranko. Na koncu so članice 
društva dobile tudi rožico.

Zapisala: N. H. 

V soboto, 27. 3. 2021 so se člani MDGN občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče podali na 
pohod na Konjiško goro. Zbor članov je bil 
pred prostori društva. Po po� skozi mesto so si 
ogledovali znamenitos� Slovenskih Konjic. 
Večinoma po� so prehodili skozi gozd. Ko so 
prispeli do Razglednega stolpa Stolpnik, ki je 
visok 25 m so se najbolj pogumni odpravili 
čisto do vrha. Pot je bila lepa in ne preveč 
zahtevna. Pohod je vodil član našega društva 
Branko Brumec. 

Zapisala: N. H. 

Pohod na Konjiško goro

V sredo, 24. 3. 2021 je MDGN občin Slovenske Konjice, 
Vitanje in Zreče organiziralo kuharsko delavnico za 
materinski dan. Število članov je bilo omejeno, zaradi 
koronavirusa, na delavnici je bilo lahko prisotnih 10 oseb. 

Zala Jeranko je bila vodja kuharske delavnice. Odločila se je, 
da bodo za vse mame spekli mafine z jagodami. Kot chef je 
prvo predstavila recept za mafine, nato pa je podelila 
sodelujočim naloge, kaj bo kdo opravil, da bo kuharska 
delavnica uspešno zaključena. Ko so bili mafini pečeni, so 
jih okrasili še z smetano in jagodami. Nato pa je sledil še 
kulturni program ob materinskem dnevu. Nina Jeranko je 
pozdravila člane in jim povedala nekaj besed ob prazniku 
nato pa je nadaljevala Ema, ki je zaigrala na violino. Za 
konec pa je predsednik društva Matevž Marinko podelil 
vsem mama rožico in jim čes�tal ob njihovem dnevu.

    Zapisala: N. H.

Peka mafinov in materinski dan
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Barvanje velikonočnih pirhov 

V sredo, 31. 3. 2021 je v društvu potekala delavnica 
barvanja velikonočnih pirhov. Število oseb je bilo omejeno 
zaradi koronavirusa.  Delavnico je vodila Dragica Pišotek. 
Odločila se je, da bodo barvali pirhe s pomočjo čebulnih 
olupkov. Sodelujoči so nežno in potrpežljivo zavijali jajčke v 
nogavice, zraven pa so dodajali različne cvetove in liste, da 
bo končana jajčka tudi okrašena in ne samo pobarvana.
Naredili so okoli 30 jajčk, ki so jih kuhali dobrih 20 min. Po 
končanem kuhanju so jajčke ohladili. Nekaj so jih tudi 
polepili z nalepkami za pirhe, za piko na i pa so jajčke še 
namazali z belim oljem, da so dobile še svoj sijaj.

Zapisala: N. H.

V torek, 20. 4. 2021 smo organizirali snemanje prispevka ob 
20.obletnici delovanja društva. Za to snemanje smo se 
odločili, ker žal zaradi koronavirusa ne bo možno izvest 
kulturne prireditve v živo.

Tokrat nam je velikodušno priskočila na pomoč Spletna TV, 
ki je prevzela vlogo snemanja in kasneje mon�ranja videa. 
Pri snemanju so sodelovali vsi trije župani, župan občin 
Slovenske Konjice Darko Ratajc, župan občine Vitanje Slavko 
Vetrih in župan občine Zreče Boris Podvršnik, go. Lidija 
Pratnemer – predsednica Sveta za invalide Slovenske 
Konjice, g. Stanko Kolar iz Lions kluba Slovenske Konjice in 
nekateri člani društva. 
Vsi, ki so sodelovali na snemanju, so za društvo zelo 
pomembni, saj brez njihove pomoči ne bi uspeli in bi bila vsa 
pot veliko težja. 

Zapisala: N. H.

Snemanje prispevka za 20. obletnico delovanja društva

V sredo, 26. 5. 2021 smo pripravili manjše druženje ob 20. 
obletnici delovanja društva. Celotno dogajanje je potekalo zunaj 
pred prostori društva. Predsednik Matevž Marinko je v 
znakovnem jeziku zbranim namenil nekaj besed.

Opisal je društvo, njegovo ustanovitev in težke začetke polne 
preizkušenj in dokazovanj, da nismo le eno izmed mnogih 
društev, ampak društvo, ki ga v naših krajih resnično 
potrebujemo. V času od ustanovitve je društvo doseglo veliko 
lepega, mnogim smo pomagali in navezali veliko poznanstev. 
Tudi v prihodnje bomo  sledili temeljnemu poslanstvu društva in 
pomagal i  osebam z okvaro s luha pri  premagovanju 
komunikacijskih ovir, jih združevali in preprečevali njihovo 
socialno izključenost. 20 let obstoja društva je za nas dragoceno 
darilo, ki ga bomo skrbno razvijali in nadaljevali v uresničevanju 
zadanih nalog, ki nam jih narekuje naša drugačnost. Na koncu je 
sledila še zahvala sodelujočim in nazdravljanje s šampanjcem in 
pogos�tev na uspešnih 20 let. Zapisala: N. H.

Druženje ob 20. obletnici delovanja društva
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Državno prvenstvo gluhih v šahu 2021

Člani MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so se 
v soboto 15. 5. 2021 udeležili državnega prvenstva v šahu v 
Krškem. Iz našega društva so sodelovali 3 člani Matevž 
Marinko, Peter Kvas in Adi Polajžer. Letošnje leto, je 
tekmovanje potekalo malo drugače saj so se člani morali 
drža� predpisanih ukrepov o zajezitvi virusa Covid‐19.
Na državnem prvenstvu v šahu se žal niso prejeli priznanje, 
so se pa vsaj malo podružili in poklepetali z ostalimi 
sodelujočimi.

Zapisala: N. H.

Prijateljski turnir v športnem ribolovu

Člani Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in 
Zreče so se v soboto, 22. 5. 2021 udeležili 
Prijateljskega turnirja v športnem ribolovu, ki 
je potekal v Pesnici na ribniku Jelenče. 
Tekmovanje je potekalo ekipno kakor tudi 
posamezno. 
Ribolova se je udeležilo kar 22 ribičev. Iz 
konjiškega društva je sodelovalo 5 članov. 
Ekipno so tekmovali Matevž Marinko, Dušan 
Simčič in Vladimir Kolar, ki so osvojili 3. 
mesto. Kot posameznik  pa sta tekmovala 
Peter Kvas in Alojz Govedič. 
Turnir je bil uspešno izpeljan, ribiči pa so 
skupaj ulovili  109 kg rib.   

Zapisala: N. H.

Člani društva so se v petek, 28. 5. 2021 udeležili slavnostnega dogodka »Od prepovedi do vpisal znakovnega 
jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo RS«, ki ga je organizirala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, v 
Cankarjevem domu v ljubljani. 
Celotni program sta povezovala gluha dijaka. V slovenskem znakovnem jeziku so otroci gluhih staršev 
odkretali Himno RS, nato pa je pozdravil vse navzoče Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije. Nagovor so imeli tudi Janez Cigler Kralj ‐ minister MDDSZEM, Igor Zorčič – predsednik DZ 
RS.  Z glasbeno točko je popestrila dogajanje Nina Pušlar. Za zaključek slavnostnega dogodka je povedal nekaj 
besed tudi Borut Pahor – predsednik RS.   Zapisala: N. H.

Od prepovedi do vpisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo RS
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V soboto, 12. junija, je v naselju Črni vrh nad Idrijo potekalo 
državno prvenstvo v orientacijskem teku za gluhe. 
Organizator je bilo Društvo gluhih in naglušnih Severne 
Primorske. Na zbirališču se je zbralo petnajst orientacistov. 
Trasa je bila razdeljena na kratke in dolge proge in po 
starostnih kategorijah. Potekala je po zelo zahtevnem 
gozdnem terenu, kjer so traserji tokrat točke označevali na 
nepričakovanih krajih. Hoja je bila otežena, ker ni bilo veliko 
urejenih po�h. Zelo dolgo je trajalo, preden so v cilj prišli 
prvi tekmovalci. 
Zelo dobre dosežke je dosegla naša članica Alojzija Meglič, 
ki je osvojila 3. mesto v starostni skupini 50 let in več.    
Zapisala: N. H.

3. mesto na državnem prvenstvu v orientacijskem teku

Člani društva so se v soboto, 16. junija 2021 podali na 
kolesarsko turo od Rogaške Sla�ne do Podčetrtka.
Ker je bilo v soboto napovedan sončen dan, so se kolesarji v 
ranih urah zjutraj zbrali na parkirišču Športne dvorane 
Balinček na koncu Rogaške Sla�ne. Pripravili so kolesa in 
opremo ter krenili po označeni kolesarski stezi v smeri 
Podčetrtka. Pot jih je vodila ob regionalni ces� Rogaška 
Sla�na‐Podčetrtek, po kolesarski stezi. Ko so prispeli do vasi 
Olimje, so imeli krajši postanek, saj je ravno takrat potekal 
Fes�val vina in čokolade. Da bi Fes�val vina in čokolade že 
tako turis�čnemu Podčetrtku vdihnil dušo in ga potegnil iz 
vsakdanjega hitenja, je organizatorjem uspelo, da je 
Podčetrtek postal tradicionalno križišče čokolade in vina, 
sam fes�val pa je postal mednarodni družabni dogodek, na 
katerem se srečujejo ljubitelji vina in čokolade.

Kolesarska tura: Rogaška Sla�na ‐ Podčetrtek

Občinski praznik občine Slovenske Konjice

V sredo, 30. 6. 2021 je v Domu kulture v Slovenskih Konjicah 
v okviru občinskega praznika potekala svečana seja 
Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice s podelitvijo 
občinskih priznanj. Na dogodek smo bili vabljeni tudi 
predstavniki našega društva. Dogodek je bil tolmačen s 
strani Marije Koser, ki je tolmačica slovenskega znakovnega 
jezika z dolgoletnim stažem.  

Alojzija Meglič (levo) in Gordana Gramc

Po končanem ogledu fes�vala so kolesarji 
nadaljevali pot vse do domačije Jelenov 
greben, kjer je glavna posebnost 100 glava 
čreda jelenov in muflonov, ki se prosto 
sprehaja in ki jih lahko hranite s koruzo in si jih 
ogledate povsem od blizu. 
Kolesarji so želeli obiska� tudi stolp ljubezni 
na Žusmu, vendar so se morali zaradi slabega 
vremena vrni� nazaj do izhodišča, parkirišču 
Športne dvorane Balinček. Nato so z av� 
nadaljevali  pot do Loč, kjer so imeli 
organizirano kosilo. Po kosilu so se odpravili 
domov z obljubo, da se zopet srečajo na 
naslednji kolesarski akciji.
Zapisala: N. H.
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V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče smo v sodelovanju z 
MCDD ‐mladinskim centrom dravinjske doline izvajali spletni začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika, 
preko ZOOM pla�orme. Tečaj je vodila Marija Koser, tolmačica slovenskega znakovnega jezika in gluhi 
somentor Anton Petrič. 
Pod njunim mentorstvom so udeleženke spoznavale različne po� komunikacije gluhih in naglušnih, kot so 
kretnja, obrazna mimika in telesna govorica. Učile so se osnovnih kretenj, posebnos� znakovnega jezika, o 
razlikah v podobnih znakih znakovnega jezika in prstno abecedo. Udeleženske so spoznale tudi kako živijo 
osebe z izgubo sluha in s katerimi težavami se srečujejo, kako se izobražujejo in kakšne pravice imajo. S 
tečajem smo pričeli v aprilu in zaključili v mesecu juliju, potekal 1x tedensko po 2 uri. V okviru 40 ur, kolikor je 
trajal tečaj, so se tečajnice naučile zelo veliko, kar so tudi pokazale ob zaključku. 
Izpit znakovnega jezika je potekal 1.7.2021 pred š�ričlansko komisijo, katero so sestavljali gluhi člani društva. 
Tečajnice so se predstavile, povedale nekaj o sebi, svoji družini in odgovarjale na vprašanja, ki so jim jih 
zastavili člani komisije, seveda vse v slovenskem znakovnem jeziku. Vse udeleženke so tečaj uspešno 
zaključile. 
Tečaj slovenskega znakovnega jezika je za člane društva zelo pomemben saj pomaga širi� razpoznavnost 
slovenskega znakovnega jezika v naših občinah Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Namen pa je tudi to, da bi 
se  čim več ljudi naučilo znakovnega jezika in tako lažje komuniciralo z gluhimi in jim omogočilo večjo socialno 
vključenost.

Zapisala: N. H.

Tečaj slovenskega znakovnega jezika

Člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so se v soboto, 3. julija 
2021 udeležili Državnega prvenstva gluhih v ribolovu, ki je 
potekal v Pesnici na ribniku Jelenče. Tekmovanje je potekalo 
ekipno kakor tudi posamezno.  Ribolova se je udeležilo kar 25 
ribičev. Iz konjiškega društva je sodelovalo 5 članov. 

Ekipno so tekmovali Matevž Marinko, Silvester Škerget in 
Vladimir Kolar, ki so osvojili 2. mesto. Kot posameznik  pa sta 
tekmovala Peter Kvas in Dušan Simčič. Državno prvenstvo je 
bilo uspešno izpeljano, ribiči pa so skupaj ulovili okoli 295 kg 
rib. 

Zapisala: N. H.

Državno prvenstvo gluhih v ribolovu

Tečajnice SZJ in mentorica Marija Koser (desno) in 
somentor Anton Petrič (levo) 



10

Srečanje gluhih in naglušnih Savinjske in Podravske regije na Rogli

V soboto, 10. 7. 2021, je naše društvo organiziralo 
Srečanje gluhih in naglušnih Savinjske in Podravske regije 
na Rogli. Leta 1948 je bilo za območje celjske, velenjske in 
posavske regije ustanovljeno Društvo gluhih in naglušnih 
Celje. Leta  1963 se je odcepilo Medobčinsko društvo 
gluhih in naglušnih Velenje, leta 2001 pa tudi naše 
konjiško društvo. Temu so botrovale predvsem potrebe 
gluhih, ki so želeli ime� društvo bliže domačemu kraju. 
Srečanje je namenjeno predvsem, da bi se družili in 
ohranjali prijateljske vezi in da bi v prihodnje še bolje 
sodelovali. K našemu dogodku se je  kasneje pridružilo 
tudi DGN Podravja Maribor. Srečanje je postalo 
tradicionalno, saj ga vsako leto organizira drugo društvo, 
do sedaj smo imeli že pet srečanj. 

Vse zbrane je najprej pozdravil Matevž Marinko, 
predsednik MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in 
Zreče, ki je na kratko povzel, kako bo srečanje potekalo. 
Sledil je govor predstavnikov občin: župan Darko Ratajc iz 
občine Slovenske Konjice; podžupan Milan Hrovat iz 
občine Vitanje in podžupan Drago Šešerko iz občine 
Zreče. Matevž Marinko se je vsem trem predstavnikom 
občin zahvalil in jim izročil knjigo, ki prikazuje slovenski 
znakovni jezik. Sledil je še govor predsednice DGN 
Podravja Maribor, Ernes�ne Savski in predstavnico 
MDGN Velenje Marijo Varžič. 

Po končanih govorih se je Matevž Marinko zahvalil vsem 
udeležencem, povedal je tudi, da naše društvo letošnje 
leto praznuje 20. obletnico delovanja. 20 let obstoja 
društva je za nas dragoceno darilo, ki ga bomo skrbno 
razvijali in nadaljevali v uresničevanju zadanih nalog, ki 
nam jih narekuje naša drugačnost. 

Sledila je torta, nato pa Pohorska olimpijada. Društva so 
se med sabo pomerila v  zabijanju žebljev, vlečenju vrvi, 
žaganju hloda, prečkanju Lovrenških jezer, Pohorski 
štafe� ‐Tri v vrsto in Hula‐hop race. Prehodni pokal  je 
osvojilo domače društvo (MDGN občin Slovenske 
Konjice, Vitanje in Zreče).  Sledilo je druženje in ogled 
Rogle.
Zapisala: N. H.
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Izlet na morje

Članice in člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih 
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so se v soboto, 24. 
julija odpravili na enodnevni izlet na morje. Saj je obisk 
slovenske obale vedno lepo doživetje. Pot nas  je vodila v 
Izolo, slovensko ribiško in turis�čno mesto. 

Ob 9. uri smo se na izolskem pomolu vkrcali na ladjo Nova, ki 
smo jo rezervirali za naše društvo. Ladja Nova je 18‐metrska 
potniška ladja, ki je bila zgrajena leta 2013 in je registrirana 
za 90 potnikov. 3‐ urno križarjenje po slovenski obali nam je 
razkrilo naša obalna mesta iz popolnoma drugačne 
perspek�ve. Slovenska obala v dolžino meri 46 kilometrov, 
na njej pa so strnjeni čudovi� biseri starodavnih mest, ki se 
popotniku v�snejo v srce s svojo zgovorno lepoto. 

Po končani vožnji z ladjico smo imeli kosilo v hotelu Delfin, 
kjer so nas pogos�li z okusnimi jedmi. Kasneje pa je sledilo 
prosto popoldne, ki smo ga lahko izkoris�li za kopanje v 
morju ali ogled mesta. 
Ob 18. uri smo se ponovno zbrali pri hotelu Delfin, kjer nas je 
čakal naš avtobus. Na po� domov so se še ustavili na 
Trojanah, kjer smo imeli možnost kupi� okusne krofe in se v 
večernih urah polni lepih v�sov vrnili domov. 

Zapisala: N. H.

Ribiški turnir na ribniku Farovec

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je 
organiziral v soboto, 17. 7. 2021 Ribiški turnir 
na ribniku Farovec v Laporju. 

Ribiški turnir je potekal ekipno kakor tudi 
posamezno. Ribolova se je udeležilo kar 21 
ribičev, sodelovali so gluhi in naglušni ribiči iz 
društev: MDGN Velenje, DGN Podravja 
Maribor, DGN Ljubljana, DGN Koroške in 
DGN Severne Primorske. Iz konjiškega 
društva je sodelovalo 5 članov. 
Ekipno so tekmovali Peter Kvas, Silvester 
Škerget in Vladimir Kolar, ki so osvojili 1. 
mesto. Pri tekmovanju kot posameznik sta 
bila zelo uspešna Silvester Škerget, ki je 
osvojil 2. mesto in Matevž Marinko, ki je 
osvojil 3. mesto. 

Ribiči so lovili 4 ure. Po končanem turnirju je 
sledilo podelitev priznanj, kosilo in druženje. 
Kljub temu, da je bilo vreme slabo in je večino 
časa deževalo je bil turnir uspešno izpeljan. 
Zapisala: N. H.



Prireditev ob 20. obletnici delovanja društva

V nedeljo, 29. 8. 2021, smo v Noordung centru v Vitanju 
pripravili slovesnost ob 20. obletnici delovanja društva. 
Dogodka  so se udeležili podžupan Občine Slovenske Konjice 
Primož Poklič, podžupan Občine Zreče Drago Šešerko, 
župan občine Vitanje Slavko Vetrih, predsednik Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič, 
predsedniki in sekretarji ostalih društev gluhih in naglušnih 
po Sloveniji in člani domačega društva. 
Povezovalka prireditve je bila Karmen Medved, gluha članica 
ter Marija Koser, tolmačica slovenskega znakovnega jezika. 

Slovesnost smo pričeli s pozdravnim govorom, nato je sledil 
otroški pevski nastop. Otroci gluhih staršev so v slovenskem 
znakovnem jeziku  zapeli pesem Dan najlepših sanj. 
Na oder sta kasneje stopila sekretarka društva Nevenka 
Hrovat in predsednik društva Matevž Marinko, ki je v 
znakovnem jeziku zbranim namenil nekaj besed. Opisal je 
društvo, njegovo ustanovitev in težke začetke polne 
dokazovanj. V času od ustanovitve je društvo doseglo veliko 
lepega, mnogim smo pomagali in navezali veliko poznanstev. 
Tudi v prihodnje bomo  sledili temeljnemu poslanstvu 
društva in pomagali osebam z okvaro sluha.

Podžupan Občine Slovenske Konjice, podžupan Zreče ter 
župan Občine Vitanje so se v govorih zahvalili članom in 
predsedniku društva ob 20. obletnici delovanja, ob tej 
priložnos� pa so predsedniku Matevžu Marinko podelili tudi 
pr iznanja  občin.  Matevž Marinko se je  zahval i l 
predstavnikom občin in jim podaril Knjigo Zvok �šine, ki je 
zbor vseh glasil od leta 2008 do leta 2020.

Letošnje leto je res prav posebno, saj skupaj z Društvom 
gluhih in naglušnih Ljubljana praznujemo 110 let delovanja. 
Naše društvo praznuje 20. obletnico, Društvo gluhih in 
naglušnih Ljubljana pa 90. obletnico delovanja. 
Sledila je gledališka igra, ki jo je pripravila članica iz 
Ljubljanskega društva z naslovom Frizerka. 
Ker je Zveza društev gluhih in naglušnih naša krovna 
organizacija, s pomočjo katere smo na državni ravni 
uspešnejši, smo na oder povabili tudi Predsednika ZDGNS 
Mladena Veršič, ki je čes�tal vodstvu društva in vsem, ki so 
vpe� v delovanje društva. 

Po programu je sledila še pogos�tev s torto in zdravica v čast 
20. obletnici društva ter ogled Likovne razstave, likovnih del, 
ki so jih pripravili gluhi in naglušni ljubitelji slikana na 
Likovni koloniji leta 2020 v Slovenskih Konjicah. 

Po prireditvi so sledile športne igre. Ker smo skupaj z DGN 
Ljubljana praznovali 110 let, smo se odločili, da odigramo 
prijateljsko tekmo v balinanju in pikadu.  
                                                                                                     Zapisala: N. H.
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Razrez torte s predstavniki občin, predsednikom zveze in 
predsednikom društva

Člani domačega društva in člani DGN Ljubljana, 
balinanje

Člani domačega društva in člani DGN Ljubljana, 
pikado
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Mednarodni dan gluhih in 90. obletnica ustanovitve Društva gluhonemih v Dravski banovini

Mladen Veršič, Slavko Vetrih, Primož Poklič, Matevž 
Marinko in Drago Šešerko 

Predsedniki in sekretarji ostalih društev gluhih in naglušnih

Otroški nastop, odpeli so pesem v SZJ Matevž Marinko in Mladen 
Veršič ter tolmačica Marija Koser

V soboto, 25.9.2021 je bil za gluhe in naglušne velik 
praznik, saj smo praznovali Mednarodni dan gluhih, 
ki je največji praznik za gluho skupnost v slovenskem 
prostoru. Letošnjo leto je organizacijo za Mednarodni 
dan prevzelo DGN Ljubljana saj praznujejo 90. 
obletnico ustanovitve.
Iz Slovenskih Konjic smo imeli organiziran prevoz za 
naše člane društva. V Ljubljani smo se zbrali pred Si� 
teatrom kjer smo se najprej udeležili slavnostne 
akademije s kulturnim programom, na kateri je kot 
častni gost spregovoril predsednik Državnega zbora, 
Igor Zorčič. Vse prisotne je pozdravil tudi predsednik 
ZDGNS, Mladen Veršič in predsednik DGN Ljubljana, 
Gorazd Orešnik.
Kulturno prireditev pa je popestril tudi slovenski kantavtor in folk rock glasbenik Vlado Kreslin. Obe pesmi, ki 
jih je Vlado Kreslin zaigral sta bili tolmačeni v slovenski znakovni jezik.
Preostanek dneva pa smo izkoris�li za ogled Ljubljane in plovbo po Ljubljanici z barko Barjanka. Vkrcali smo 
se na Dvornem trgu. V eno urni vožnji smo si ogledali dela našega največjega arhitekta 20. stoletja Jožeta 
Plečnika. Prav tako smo se z barko popeljali vse do Špice. Nato smo popoldansko druženje nadaljevali ob 
kosilu. Ob tej priložnos� bi se radi zahvalili g. Marku Druškovič (Acros d.o.o.) za izposojo kombija in barki 
Barjanka za vožnjo po Ljubljanici.
                                                                                                                                                                                                                 Zapisala: N.H.

Člani konjiškega društva na barki Barjanka
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Državno prvenstvo gluhih v balinanju ‐ ekipno v Rogaški Sla�ni

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je v sodelovanju s Športno 
zvezo gluhih Slovenije organiziralo državno prvenstvo gluhih v balinanju‐ekipno za moške in ženske. 
Prvenstvo je bilo odigrano v soboto, 11. septembra 2021 v balinarski dvorani Balinček v Rogaški Sla�ni.

Tekmovanja v balinanju se je udeležilo sedem moških ekip in š�ri ženske ekipe iz društev gluhih in naglušnih 
Slovenije. Vsi so igrali v dobrem vzdušju in se borili za vsako točko, vse do zadnjega meta. 
Najmočnejša moška ekipa je bila iz Društva gluhih in naglušnih Južne Primorske, 2. mesto je osvojilo Društvo 
gluhih in naglušnih Ljubljana. Pri ženski ekipi je 1.mesto osvojilo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za 
Gorenjsko AURIS, 2. mesto pa naše domače društvo (MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče), ki sta 
ga zastopali Irena Marinko in Gordana Gramc.

Gost športnega dogodka je bil direktor občinske uprave občine Rogaška Sla�na, Marko Drofenik, ki je vsem 
balinarjem in organizatorjem zaželel uspešno tekmovanje. Balinarjem je sodil glavni sodnik Jože Verk, 
predsednik BŠD Rogaška Crystal. Potek tekmovanja je spremljal tehnični delegat Športne zveze gluhih 
Slovenije Anton Petrič. Za tolmačenje je poskrbela Marija Koser, tolmačka slovenskega znakovnega jezika. 
Prav tako je bila na športnem dogodku prisotna dopisnica Rogaških novic Milenka Blaževič.

Vrstni red – moške ekipe:
1. DGN Južne Primorske
2. DGN Ljubljana
3. AURIS Kranj‐MDGN za Gorenjsko
4. DOOS Celjske regije
5. MDG Ljubljana
6. MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
7. DGN Podravja Maribor

Vrstni red – ženske ekipe:
1. AURIS Kranj‐MDGN za Gorenjsko
2. MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
3. DOOS Celjske regije
4. DGN Južne Primorske
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Predavanje: Duševno zdravje v času Covid‐19

V sredo, 8. 9. 2021, smo v našem društvu organizirali 
predavanje o Duševnem zdravju v času Covid‐19. Obiskala 
nas je Mateja Rubin, mag. psihologije iz Centra za krepitev 
zdravja Slovenske Konjice, ki nam je podala nekaj dejstev o 
duševnem zdravju.
Vsakodnevno se soočamo z različnimi izzivi, ki smo jim bolj ali 
manj kos. Življenje je lahko vznemirljivo in zabavno, ali pa nas 
preplavijo občutki zaskrbljenos� in nemoči, smo brez volje in 
obupani. Včasih se nam zdi, da še sami sebe ne razumemo. 
Torej, kaj je duševno zdravje? Zdravje ni zgolj odsotnost 
bolezni, temveč tudi stanje popolnega telesnega, duševnega 
in socialnega dobrega počutja. Zdravja torej ni brez 
duševnega zdravja.
Kdor je duševno zdrav, vzdržuje svojo duševno kondicijo in je 
odporen na stres ter krizne dogodke, ki so sestavni del 
življenja. Duševno zdravje zajema preplet naših misli, čustev  
in doživljanja. Kaže se skozi pozi�ven odnos do sebe, drugih 
in sveta ter uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega življenja. 
Kadar pa se oseba težko sooča s težavami, ima težave s 
samopodobo, s spanjem ipd. pa govorimo o težavah v 
duševnem zdravju. Težave v duševnem zdravju se lahko 
zgodijo komurkoli, saj se vsi soočamo s hudimi stresnimi 
situacijami in življenjskimi krizami.

Od različnih dejavnikov pa je odvisno, kako posameznik reagira na krizo. Na težave se lahko odzovemo z jezo, 
žalostjo, nekateri se zaprejo vase, drugi imajo težave s spanjem ali ape�tom, nekateri postanejo nasilni ali se 
zatečejo k alkoholu.
Pomembno se je zaveda�, da se večina duševnih bolezni lahko uspešno zdravi. Prav tako pa je pomembno, da 
se o svojih čustvih pogovarjamo, jih izrazimo in jih ne zapiramo vase. 
Da bi se bolje poču�li, je pomembno tudi, da poiščemo in se ukvarjamo z ak�vnostmi, ki nas veselijo in smo v 
njih dobri, lepo ravnamo s seboj, skrbimo za svoje telesno zdravje, se družimo z ljudmi, v družbi katerih se 
dobro poču�mo, in ne bežimo od težav, ampak se skušamo z njimi sooči�.

Zapisala: N.H. 

V sredo, 20. oktobra nas je v društvu obiskala mag. psih. 
Katja Hatunšek Lesjak iz Centra za krepitev zdravja 
Slovenske Konjice, ki nam je predavala o spanju. 
Spanje nujno potrebujemo za nemoteno telesno in duševno 
delovanje. Odrasli ljudje potrebujejo v večini med 7 in 9 ur 
spanja. V obdobjih večjih duševnih in telesnih obremenitev, 
kot je trenutna epidemija, pa moramo spanju nameni� še 
posebno skrb, saj ima pomembno vlogo pri krepitvi imunske 
odpornos� in zmanjševanju tveganja, da zbolimo. Prav tako 
je spanje naš zaveznik pri premagovanju okužb, saj v primeru 
bolezni imunski sistem dodatno spodbuja spanje in zahteva 
več počitka v postelji.
V posteljo odidimo čim bolj sproščeni. Zaskrbljenost in 
reševanje problemov v postelji lahko oteži uspavanje in 
nega�vno vpliva na kakovost spanja. Pri večji sproščenos� si 
lahko pomagamo z izvajanjem spros�tvenih tehnik preko 
dneva kot tudi zvečer ob uspavanju. 

 Zapisala: N. H.

Predavanje: Spanje, kot eden izmed stebrov zdravja
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Šiviljska delavnica

V sredo, 22. 9. 2021 je v prostorih MDGN občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče potekala 
šiviljska delavnica. Delavnice so se udeležili 
starejši člani in članice ter njihovi otroci. Vodja je 
bila Nina Jeranko, ki je  vse prisotne na začetku 
lepo pozdravila in predstavila, kaj bodo na 
šiviljski delavnici ustvarjali. Nina je priskrbela 
šivalni stroj in nekaj odpadnega blaga iz katerega 
so sodelujoči sešili torbico. Udeleženci so se 
naučili ravnanja z šivalnim strojem in spoznali so 
različne teks�lne materiale. Uporabljali so 
različne materiale z zabavnimi vzorci in na koncu 
so sami zašili mini torbico, ki so jo kasneje odnesli 
tudi domov. 
Zapisala: N. H.

Nina Jeranko je kot vodja kulturne sekcije v MDGN občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče v sredo, 13.10.2021 
organizirala Delavnico kvačkanja, ki je potekalo v prostorih 
društva. 
Delavnice so se udeležile predvsem članice društva, 
kvačkale so odeje iz volne.  Nina je idejo za kvačkanje odejice 
našla na spletu, namreč gre za dobrodelno kvačkanje. 
Organizator dobrodelne akcije bo v decembru razveselil  70 
uporabnikov invalidskih vozičkov, kateri bodo lahko 
uporabili tople odejice. Članice so kvačkale odejice 100x100 
cm, z kvačkanjem bodo nadaljevale doma, odejice pa bodo 
prinesle v društvo, do konec meseca novembra.
 Zapisala: N. H.

Delavnica kvačkanja

V sredo, 29. 9. 2021 je MDGN občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče 
organiziralo kuharsko delavnico. Zala 
Jeranko je bila vodja kuharske delavnice. 
Odločila se je, da bodo pripravili 
Marmorni kolač. 
V tem kolaču je del testa obarvan s 
kakavom. Tako lahko na preprost način 
naredimo zanimiv vzorec. Kot chef je 
Za la  prvo predstavi la  recept  za 
Marmorni kolač, nato pa je podelila 
sodelujočim naloge, kaj bo kdo opravil, 
da bo kuharska delavnica uspešno 
zaključena. Med tem ko se je kolač pekel 
pa so sodelujoči lepo klepetali in se 
družili. Delavnica je bila uspešno 
zaključena, saj so sodelujoči pojedli vse 
do zadnje drob�nice.
 Zapisala: N. H. 

Kuharska delavnica
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Ribiški turnir Zagorje ob Savi

Trije ribiči iz Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih občin Sl.Konjice, Vitanje in Zreče so 
se v soboto, 2. oktobra 2021 udeležili 
Ribiškega turnirja ob Zgornjem jezeru v 
Zagorju ob Savi, ki ga je organiziralo DGN 
Ljubljana. Nad ulovom so bili zelo zadovoljni. 
Ekipno so tekmovali Dušan Simčič, Peter 
Kvas in Matevž Marinko, ki so osvojili 2. 
mesto. Pri tekmovanju kot posameznik pa je 
bil zelo uspešen Dušan Simčič, ki je osvojil 2. 
mesto.

Različne pravljične po� so zelo simpa�čna pogruntavščina in 
Škratova učna pot se je zdela prava za nas, zato smo se člani 
MDGN Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče zbrali na Rogli, kjer 
smo kupili lesene tablice in se odpravili na pot. 

Zbiranje lesenih štampiljk, ki so otroci s pomočjo kladiva 
zabili na leseno tablico, he odlična mo�vacija za otroke in 
odrasle. V okolici smo našli vsako tablo s škratom in njegove 
prijatelje), ki so nam povedali nekaj zanimivos�. Bilo je vide� 
tudi veliko lepih razgledov. Otroci in člani so bili zadovoljni in 
veseli, da so prisli do cilja in za nagrado so zaslužili magnetek. 

Zapisala: N. J. 

Pohod po Škratovi po� na Rogli

Državno prvenstvo gluhih v futsalu se je 
nazadnje odvijalo leta 2019. Zaradi 
epidemije koronavirusa je tekmovanje 
lani odpadlo. Letos je potekalo v soboto, 
9. oktobra, organizacijo pa je prevzelo 
Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije. 
V športni dvorani I. gimnazije v Celju so se 
za naslov ekipnih državnih prvakov 
pomerili š�ri ekipe. Tekmovali so po 
sistemu vsaka ekipa z vsako, in sicer šest 
tekem. 

Državnega prvenstva so se udeležili tudi 
nogometaši iz Medobčinskega društva 
gluhih in naglušnih občin Slovenske 
Konjice, Vitanje in Zreče, kateri so osvojili 
3. mesto, ekipo so jo sestavljali: Bojan 
Mežnar, Boštjan Jakop, Jernej Štante, 
Mar�n Štante, Gorazd Slana, Matej 
Ter�nek in Zlatko Grujic Polič.

Državno prvenstvo gluhih v futsalu

Zapisala: N. H.
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Ribiško tekmovanje na jezeru Vogršček

V soboto, 9. oktobra so se ribiči iz MDGN 
občin Slovenske Konjice Vitanje in Zreče 
udeležili 19. tradicionalnega ribiškega 
tekmovanja na jezeru Vogršček v Šempasu, 
ki ga je organiziralo DGN Severne Primorske.

Ekipno so tekmovali Dušan Simčič, Peter Kvas 
in Matevž Marinko, ki so osvojili 2. mesto. 
Pri tekmovanju kot posameznik pa je bil zelo 
uspešen Dušan Simčič, ki je osvojil 1. mesto. 

Pod vodstvom Nine Jeranko so gluhe in 
naglušne članice društva kvačkale odejice in 
rokavčke pomagavčke, za dobrodelno akcijo. 
Kvačkane izdelke smo podarili starejšim 
osebam, ki bivajo v Lambrechtove domu za 
ostarele in so na invalidskih vozičkih, da jih 
bodo naše odejice grele v teh mrzlih dneh. 
Kvačkani rokavčki pomagavčki pa bodo 
razveselili starejše, ki se soočajo z demenco,  
saj je dokazano, da rokavčki pri osebah z 
demenco zmanjšujejo stres, s�mulirajo, 
izboljšajo zaznavanje in jih sproščajo. V 
Lambrechtovem domu nas je lepo sprejela 
direktorica Irena Vozlič Stjepčević, ki je bila 
zelo vesela naše geste. 
Zapisala: N. H.

Dobrodelna akcija kvačkanja

Delavnica izrezovanja buč

Izrezovanje buč je ena izmed najbolj znanih dejavnos� na 
noč čarovnic. Ak�vnost, ki jo velikokrat vidimo tudi pri nas, 
je postala priljubljena šele v 16.stoletju v Združenih 
državah Amerike. Zato smo tudi letos v našem društvu 
pripravili delavnico na to temo.  

Zapisala: N. J.
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Likovna razstava v Noordung centru 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je v mesecu maju 2020, v 
sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije organizirala likovno kolonijo za gluhe in naglušne 
ljubitelje slikovnega izražanja. Vodja celotnega likovno kolonijskega dogajanja je bila Nina Jeranko, vodja 
sekcije za kulturo pri društvu. 

Likovne kolonije so se udeležili:
‐ Marko Lukan – MDGN za Gorenjsko AURIS Kranj
‐ Rok Juršič – Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine
‐ Karmen Smodiš – DGN Pomurja Murska Sobota
‐ Salih Biščić – MDGN Velenje
‐ Zinaida Biščić – MDGN Velenje
‐ Nina Jeranko – MDGN občin Slov.Konjice, Vitanje in Zreče
‐ Tatjana Denise Tomše – MDGN občin Slov.Konjice, Vitanje in Zreče
‐ Gordana Gramc – MDGN občin Slov.Konjice, Vitanje in Zreče
‐ Frančiška Grešak –MDGN občin Slov.Konjice, Vitanje in Zreče
‐ Hedvika Vidmar Šalamon – MDGN občin Slov.Konjice, Vitanje in Zreče
‐ Arpad Šalamon – društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice  

Likovniki so imeli čas za ustvarjanje dva dni. Po končani Likovni koloniji so se likovniki zbrali v prostorih 
društva, kjer je vsak predstavil svojo umetniško delo, nato pa so se skupaj odpravili na kosilo, kjer je vsak 
udeleženec prejel zahvalo za sodelovanje. 
Ker pa v letu 2020 nismo mogli izpelja� razstave likovnih del zaradi koronavirusa, smo razstavo naredili 
letošnje leto v sklopu naše 20. obletnice delovanje društva, otvoritev je bila 29. avgusta 2021. Na ogled je bilo 
15 likovnih del različnih mo�vov, saj so likovniki ustvarjali na temo Kulturna in naravna dediščina Slovenskih 
Konjic. 

Likovno razstavo, ki je trajala 2 meseca smo postavili v Noordung centru v občini Vitanje. Center Noordung je 
center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga od leta 2017 nastopa kot javni zavod 
soustanovljen s strani Republike Slovenije,  in sicer Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občine 
Vitanje. Center vabi na odkrivanje vesolja z virtualno resničnostjo. Ker je center dobro obiskan, si je našo 
razstavo ogledalo okoli 2000 obiskovalcev, ki so bili navdušeni nad videnimi likovnimi deli. 
Ob tej priložnos� bi se radi zahvalili g.Hedi Vidmar Šalamon, ki nam je pomagala pri organizaciji likovne 
razstave.

Zapisala: N. H.
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Indukcijska zanka
Za uporabnike slušnih aparatov je slušna induk�vna zanka 
eden najkvalitetnejših načinov prenosa zvoka z njo se 
namreč znebimo neprijetnega hrupa okolice in lahko 
osredotočeno prisluhnemo želenemu sporočilu.
Slušna induk�vna zanka deluje tako, da se zvok preko 
mikrofona spremeni v električni signal, ki ga nato ojačamo in 
speljemo v zanko, nameščeno v prostoru. 
Nameščena je v Domu Kulture v Slov.Konjicah, večnamenski 
dvorani v Termah Zreče, prostorih društva gluhih in naglušnih 
in cerkvah v Ločah, Slovenskih Konjicah in Vitanju.

Servis slušnih aparatov

V društvu izvajamo servis slušnih 
aparatov vsak drugi torek v mesecu.

Za prijave in informacije smo 
dosegljivi na

041 338 814 ali
mdgn.slovenske.konjice@siol.net

Obves�lo: Telesna okvara Baterije za 
slušni aparat

Za člane društva možnost 
nakupa cenovno ugodnih 
baterij za slušne aparate

Št. baterij: 
10
13

312
675

Cena: 3 €/paket
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V zahvalo in spomin 

V letu 2021 nas je zapus�la naša članica Katarina Marinko, ki si je 
pridobila naziv častna članica Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Ta naziv ji je bil 
dodeljen kot »ustanovni članici izvršenega odbora in sekretarki za 
strokovno delo na socialnem in humanem področju ter 
požrtvovalnost – posebno priznanje kot soustanoviteljici društva 
na občinski ravni ter vključitvi v Zvezo društev gluhih in naglušnih 
Slovenije«. 
Katarina Marinko je bila kot prostovoljka dolga leta sekretarka 
društva. Delo je opravljala skrbno, natančno in odgovorno, kot 
dober gospodar je skrbela za izvajanje financ, socialnih in športnih 
programov društva. Trudila se je, da ni bila samo sekretarka, ampak 
tudi prijateljica vsem, ki so potrebovali pomoč, nasvete in 
prijaznost. 
Za ves njen trud se ji zahvaljujemo člani Medobčinskega društva 
gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Ostala 
nam bo v lepem spominu.

Katarina Marinko

Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija
Program se izvaja v lastnih kapacitetah v Kranjski Gori, Moravske Toplice, Piranu in Fiesi (  in avtokamp
hotel).
Program poleg ohranjevanja zdravja in rehabilitacije oseb z okvaro sluha prispeva tudi k psihičnemu 
uravnovešenju znotraj članov družine invalida, saj se v večini primerov izvaja kot družinska rehabilitacija. 
Ak�vnos� v hribih, zdraviliških bazenih in na morju ter druženje delujejo na uporabnika preven�vno in 
terapevtsko ter ustvarjajo pogoje za lažje vsakodnevno vključevanje v življenje in delo.
Program omogoča medsebojno druženje s sebi enakimi, kar je še posebej pomembno zaradi 
komunikacijske oviranos�.
V apartmajskih hišah (Kranjska Gora in Piran) se v smislu kompenzacije posledic invalidnos� izvajajo tudi 
različne druge dejavnos�, kot so posve�, seminarji, usposabljanje, delavnice, likovna kolonija, priprave 
gluhih športnikov pred odpravo na različna tekmovanja itd. ter program za socialno ogrožene osebe z 
okvaro sluha in njihove družine.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije razpolaga z 21 počitniškimi zmogljivostmi, v katerih je 69 
postelj, namenjene pa so letovanju gluhih in naglušnih iz vse Slovenije. (Vir: h?p://zveza‐gns.si/ohranjevanje‐zdravja/)

Rezervacije lahko opravite sami preko spletne strani ZDGNS pod zavihkom 
Rezervacija kapacitet za ohranjanje zdravja ali pa se oglasite osebno v društvu.
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Tisk omogoča
FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v RS

Za dobro sodelovanje 
in pomoč društvu se 
zahvaljujemo 
občinam: 

Klicni center za osebe 
z okvaro sluha

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 
24 ur dnevno vse dni v letu. 

Klicni center osebam z okvaro sluha omogoča 
komunikacijo z javnimi službami – na primer 
pri urejanje dokumentov na občini, pri 
urejanju vloge za otroški dodatek na centru 
za socialno delo, pri naročanju pri zdravniku 
in pridobivanje drugih želenih informacij 
javnega značaja – s pomočjo tolmača 
slovenskega znakovnega jezika.

Pred uporabo Klicnega centra je obvezna 
registrac i ja  preko spretnega mesta 
h�p://kc.tolmaci.si.

Uporabniki se lahko s Klicnim centrom 
povežejo preko mobilne številke 031 777 600, 
ki omogoča video pogovor s tolmačem v 
znakovnem jeziku. S�k s tolmačem lahko 
vzpostavijo  tudi preko SMS‐sporočila, 
elektronske pošte, spletnega pogovora v živo 
ali preko telefaksa. 
Tolmač sprejme vprašanje uporabnika in ga v 
njegovem imenu posreduje ustrezni 
ins�tuciji, nato uporabniku 
v najkrajšem možnem 
času posreduje odgovor.
h�p://zveza‐gns.si/
klicni‐center/
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