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V
 T

EJ
 Š

TE
V

IL
K

I:
 

Stran 2 

KAZALO:  

SEKRETARJEV KOTIČEK 3, 4 

DAN MOBILNOSTI INVALIDOV 5 

KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI 6, 7 

KOHEARNI IMPLANT - DR. ROBEL 8, 9 

ZAHVALA DONATORJEMA EMO CELJE IN GOSPE MAJDI 
SIMONIČ 

10. 11 

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V BALINANJU  
 
DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V KOŠARKI 

12 
 
13 

KAKO SE IZOGNITI IZČRPANOSTI? 14 

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE  

GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

15 

SPREJET PRAVILNIK O TEHNIČNIH   PRIPOMOČKIH IN  
PRILAGODITVAH VOZIL ZA INVALIDE 

16, 17 

POMOČ NA DOMU - JAVNA DELA - Tomislav Divjak 18 

DRUŽENJE 19 

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH 

DELAVNICA 

20 
21 

RAZVEDRILO 22 

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU 23 

SVETOVANJE IN POMOČ 24, 25 

 INFO, TOLMAČI 26  

 

 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE 27 

 INFORMACIJE 28 



 

 

»Zakonodaja – Končno sprejet 

Pravilnik o tehničnih pripomoč-

kih in prilagoditvah vozila v 

okviru ZIMI-ja« 

Po desetih letih pozivov vsem 

aktualnim vladam in pristojnemu 

ministrstvu smo končno dočakali 

potrditev ZIMI-ja in sprejem Pra-

vilnika o tehničnih pripomočkih in 

prilagoditvah vozil.   
 

Z uveljavitvijo tega zakona in pra-

vico do tehničnih pripomočkov 

smo v RS nekoliko uspeli izboljša-

ti enake  
 

možnosti gluhih, naglušnih in glu-

hoslepih, slepih in gibalno ovira-

nih državljanov. Za izboljšanje 

življenja invalidov sluha si bomo 

prizadevali še naprej, saj je še 

veliko odprtih problemov 

(neenakopravno izobraževanje v 

slovenskem znakovnem jeziku, 

zaposlitvene ovire, 100% telesna 

okvara in pravica do invalidnine 

za 100% gluhoto, …). 
 

»Svet invalidov Maribor« 

Okrogla miza o problematiki inva-

lidskih društev in invalidov z nas-

lovom »Prihodnost – enake mož-

nosti za vse«. S skupnimi prizade-

vanji vodstva našega društva z 

Mestno občino v Mariboru in na 

Ptuju ter številnimi gluhimi, 

naglušnimi in gluhoslepimi člani 

in ostalimi vključenimi invalidski-

mi društvi ter javnimi institucijami  

Stran 3 

V Društvu smo v zadnjih treh 

mesecih delovno ter zagnano izve-

dli vse načrtovane aktivnosti in 

sodelovali na številnih drugih pod-

ročjih; meddruštveno sodelovanje, 

sodelovanje z občinami ter v Sve-

tu invalidov MOM in MOP. 

 

»Trojna številka« 

V tokratni številki našega glasila 

bo veliko zanimivega branja o 

dogodkih, ki smo jih doživeli med 

letos kljub deževnemu vremenu 

delovno aktivnim poletjem. Zaradi 

številnih akcij, kjer smo sodelovali 

smo prejšnjo številko našega glasi-

la ponatisnili še v 200 izvodih, kar 

kaže, da ljudje zelo radi prebirajo 

naše glasilo. 

 

Vabimo vas, da tudi za naslednjo 

številko napišete o vaše zgodbe in 

nam jih pošljete po e-pošti ali pa 

prinesete v pisarno društva do 

konca septembra. Vsak vaš članek 

bomo z veseljem objavili. 
 

Vljudno vabljeni k branju 

Vljudno vabljni k branju 
 
»Delo strokovne službe društva« 

V strokovni službi Društva se 

zavedamo, da samo z dobrim in 

strokovnim delom, stalnim objav-

ljanjem vseh aktivnosti ter sprot-

nim informiranjem članov zagota-

vljamo pravočasno pomoč, sveto-

vanje in informiranje v različnih 

življenjskih situacijah.  

Ob tem opozarjam na dejstvo, da 

velika večina populacije gluhih ob 

rednem vključevanju v društvo 

pridobi osnovne informacije o nji-

hovih pravicah ter o možnostih 

enakopravnega vključevanja v živ-

ljenje in delo v družbi. Glede na 

veliko območje delovanja našega 

društva v Podravju z 41 občinami  

se pojavlja skrb, da je kljub našim 

prizadevanjem še vedno veliko lju-

di, ki imajo težave s sluhom pa 

zaradi različnih razlogov zelo poz-

no poiščejo pomoč v Društvu. 

Zavedamo se, da bo tudi v prihod-

nosti posvetiti še več moči osveš-

čanju gluhih, naglušnih in gluhos-

lepih ljudi. 

 

»Pregled tedna na PeTV Ptuj v 

znakovnem jeziku« 

Ptujska televizija PeTV, ki je pri-

čela z delovanjem v letu 2005 in 

obvešča javnost o problematiki, 

pridobitvah in dogodkih na Ptuju 

ob sodelovanju z našim društvom 

zagotavlja dostopnost informacij v 

slovenskem znakovnem jeziku. S 

tolmačem so opremili oddajo Pre-

gled tedna, ki je predvajana vsako 

soboto. Prispevke si lahko pogle-

date tudi na internetu http://

www.petv.tv/category/video/

informativne-oddaje/.  

 
»Pomoč starejšim članom« 

V okviru posebnega socialnega 

programa »Pomoč ostarelim glu-

him, naglušnim in gluhoslepim 

osebam-osebna asistenca« nudimo 

pomoč, spremstvo in različne obli-

ke druženja vedno več uporabni-

kom. Z izvajanjem programa omo-

gočamo gluhim, naglušnim in glu-

hoslepim starejšim osebam bolj 

polno življenje. 

 

 

 

          SEKRETARJEV KOTIČEK 

  

Tehnični pripomočki 

http://www.petv.tv/category/video/informativne-oddaje/
http://www.petv.tv/category/video/informativne-oddaje/
http://www.petv.tv/category/video/informativne-oddaje/
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»Tečaji znakovnega jezika« 

Jeseni smo začeli izvajati 1x 

tedensko začetni in 2x tedensko  

nadaljevalni tečaj učenja sloven-

skega znakovnega jezika. Veseli 

smo zelo velikega odziva udele-

žencev, ki prihajajo iz različnih 

delovnih sredin in bodo skozi 30 

in 40-urne tečaje spoznali sloven-

ski znakovni jezik. 

 

»Gledališki festival gluhih v 

Brežicah« 

V mesecu oktobru so člani kultur-

ne skupine »Tihi svet« nastopili 

na Gledališkem festivalu gluhih 

kulturno umetniških ustvarjalcev 

iz vse Slovenije v Brežicah. Čla-

nice in člani kulturno umetniške 

skupine so se intenzivno priprav-

ljali na nastop z naslovom 

»Sprevodnik in potnik«. Veseli 

smo, da kljub gluhoti članice in 

člani najdejo toliko volje in 

vztrajnosti za delovanje na kultur-

nem področju. V strokovni služ-

bi . 

bomo še naprej predstavljali in 

iskali rešitve za zagotavljanje bolj-

šega življenja za populacije invali-

dov. 

 

»Pri županu MO Ptuj« 

V mesecu avgustu smo se sestali 

(vodstvo društva in podružnice 

Ptuj) z županom Mestne občine 

Ptuj g. Čelanom. Ob tem sem izpo-

stavil najbolj pereče probleme s 

katerimi se srečujemo invalidi sluha 

(slabe zaposlitvene možnosti, upo-

raba dvigala v prostorih podružnice 

Ptuj, javni prevozi, plačilo tolmače-

nja na PeTV in vedno manjše sofi-

nanciranje naših posebnih progra-

mov s strani ptujske občine). V 

pogovoru je župan podprl naša pri-

zadevanja, hkrati pa opozoril, da se 

moramo proaktivno truditi še naprej 

in se ob tem povezovati z drugimi 

javnimi institucijami. 

 

»Kuharske delavnice« 

Člani v vedno večjem številu obis-

kujejo kuharske delavnice, kjer se 

ob pomoči naše sodelavke v progra-

mu javnih del naučijo kako se sku-

ha okusen in cenovno dostopen 

obrok. Ob tem smo izredno hvalež-

ni številnim donatorjem, ki poma-

gajo (Rdeči križ Maribor, Hlebček 

d.o.o., Majda Simonič, Mercator, 

Franc Petrišič). Z dobro voljo in 

medsebojnim sodelovanjem verja-

memo, da bomo vsaj nekoliko olaj-

šali socialne stiske vedno večjega 

števila ljudi z okvaro sluha. 

 

društva se bomo še naprej trudili, 

da bomo zagotavljali pogoje in s 

pravim pristopom in spodbujan-

jem omogočili razvoj kulture glu-

hih in jo predstavljali širši javnosti 

 

»Evropski teden mobilnosti-dan 

mobilnosti invalidov« 

Člani društva smo se tudi letos 

množično udeležili akcije v orga-

nizaciji Sveta invalidov Mestne 

občine Maribor in sodelovali v tej 

mednarodni akciji »Evropski 

teden mobilnosti« , ki je potekal 

med 17. septembra. »Dan mobil-

nosti invalidov« je vsekakor prava 

priložnost, da se društvo predstavi 

širši javnosti in jo seznani s svoji-

mi dejavnostmi s katero omogoča-

mo številnim gluhim, naglušnim 

in gluhoslepim prebivalcem ena-

kopravnejše vključevanje v življe-

nje in delo v družbi.  

 

Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 

  

Svet invalidov Maribor 

Tečaj Znakovni jezik SZJ 

Gledališki festival gluhih v 

Brežicah 

Evropski teden mobilnost-dan 

mobilnosti invalidov 

Kuharskie delavnice 
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DAN MOBILNOSTI INVALIDOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Sodelovalo je 12 invalidskih in 

humanitarnih društev.  

Vsako društvo se je predstavilo na 

svoj način.  

Tako se je Društvo gluhih in 

naglušnih Podravja Maribor pred-

stavilo z zloženko v katerih je bilo 

razvidno delovanje društva, znako-

vno abecedo za gluhe, s svojim 

glasilom »Naš glas«, z otroško pra-

vljico zapisano v znakovnem jezi-

ku za gluhe in še marsikaj drugega. 

Veliko zanimanje mimoidočih je 

pokazala prav zanimanje za abe-

cedo v znakovnem jeziku za glu-

he.  

Seveda pa ni zmanjkalo vprašanj 

o težavah s sluhom, ki so jih zas-

tavljali obiskovalci naše stojnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica: 

Lidija Salamon 

strokovna sodelavka 

Dan mobilnosti 
invalidov 

Sreda 17. september 2014 je bila na 

trgu Leona Štuklja v Mariboru pol-

na ljudi.  

Potekal je  »Dan mobilnosti invali-

dov«, ki ga je organiziral Svet inva-

lidov Mestne občine Maribor.  

 

Tako kot vsako leto smo tudi letos 

sodelovali na tem dogodku, ki pote-

ka v okviru Evropskega tedna 

mobilnosti.  

Lidija Salamon - strokovna sodelavka  

Milan Kotnik - strokovni delavec - 

sekretar 

Igra - spretnosti 

Predstavitev društva 

Ljiljana Podpečan in Danijel Gru-

Igra - sestavljenka 

Igra dajanje navodil 

Društvo se predstavlja 

Pravljica v znakovnem jeziku 

"Peter Klepec" 

Trg Leona Štruklja 
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Pri načrtovanju požarne varnosti je 

treba pomisliti tudi na gluhe in 

naglušne, slepe in slabovidne, glu-

heslepe ter gibalno ovirane osebe. 

Načrtujte pravočasno 

Ogenj se lahko hitro razvije v požar, 

zato je ustrezen odziv odločilnega 

pomena. Pri gluhih in naglušnih, 

slepih in slabovidnih, gluhoslepih 

ter gibalno oviranih osebah se lahko 

zaradi zmanjšanje slušne in vidne 

zaznave ali mobilnosti možnosti hit-

rega odziva zmanjšajo. Da bi v 

nevarnosti lahko hitro in pravilno 

ukrepali, je treba ukrepe varstva 

pred požarom za te osebe načrtovati 

pravočasno. 

 

Za varno izvajanje evakuacije 

morajo biti evakuacijske poti proste 

in prehodne, vratne odprtine in 

hodniki dovolj široki, tla nedrseča, 

nakloni klančin ustrezni in drugo. 

Osebe, ki bodo pomagale 

Pri načrtovanju ukrepov varstva 

pred požarom je treba ugotoviti, 

koliko gluhih in naglušnih, slepih 

in gluhoslepih ter gibalno ovira-

nih oseb je v stavbi, kje se naha-

jajo in kakšno pomoč bodo potre-

bovale. Dogovorite se, koliko 

oseb bo pomagalo pri evakuaciji 

in kakšne bodo njihove zadolžit-

ve. 

Vaje evakuacije 

Vaje evakuacije izvajajte skupaj z 

gluhimi in naglušnimi, slepimi in 

slabovidnimi, gluhoslepimi ter 

gibalno oviranimi osebami, ki jim 

pomagajo. Na vaji preverite, ali 

so načrtovane rešitve ustrezne. Po 

vaji odpravite ugotovljene nepra-

vilnosti. Vajo evakuacije ponovi-

te najmanj enkrat na leto. 

Pripomočki 

Razmislite o namestitvi mehan-

skih pripomočkov za premagova-

nje višinskih razlik (stopniščna 

dvigala, klančine ipd.) in o upora-

bi pripomočkov za evakuacijo 

(stopniščni vpenjalnik, evakuacij-

ski stol, deska, nosila ipd.). Ose-

be, ki bodo pomagale, naj se sez-

nanijo, kje so ti pripomočki in 

kako se uporabljajo. Praviloma se 

ob požaru dvigala ne smejo upo-

rabljati.  

 

  

Na številko 112 

lahko pošljete 

tudi kratko spo-

ročilo (SMS). 

 

  

Delovni prostori, 

učilnice, stanova-

nja, bolniške sobe 

in so namenjeni 

gibalno oviranim 

osebam, naj bodo 

v nižjih nadstrop-

jih, blizu izhoda. 

 

KO ZAGORI, POMOČ  

POTREBUJEMO VSI 

Pri evakuaciji gluhih in naglušnih, 

slepih in  slabovidnih, gluhoslepih 

ter gibalno oviranih oseb je treba 

poskrbeti za pripomočke, nujne za 

ohranitev življenja (respirator, 

aspirator, nahrbtnik s kisikom 

ipd.), bergle, invalidski voziček, 

belo palico, psa vodnika in drugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivni ukrepi in priporoči-

la 

Gluhe in naglušne, slepe in slabo-

vidne, gluhoslepe ter gibalno ovi-

rane osebe morajo biti seznanje-

ne: 

 s preventivnimi ukrepi varstva 

pred požarom; 

 

 kako prepoznati nevarnost za 

nastanek požara; 

 

 kako in kdaj poklicati številko 

112, 

 

 kako ravnati ob požaru. 
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Povejte, da potrebujete pomoč! 

Gluhe in naglušne, slepe in slabo-

vidne, gluhoslepe ter gibalno ovi-

rane osebe oziroma njihovi družin-

ski člani ali skrbniki naj obvestijo 

sosede, sodelavce, sošolce, učitelje 

in osebe, odgovorne za izvajanje 

ukrepov varstva pred požarom, da 

bodo ob evakuaciji potrebovali 

pomoč in kakšna naj bo ta pomoč. 

Ste že pomislili, kako bi ob evaku-

aciji pomagali gluhim in nagluš-

nim, slepim in slabovidnim, glu-

hoslepim ter gibalno oviranim ose-

bam? Te te osebe delajo in živijo 

skupaj z nami in v nevarnosti bodo 

morda potrebovale našo pomoč. 

 

Načrt evakuacije 

Uporabniki stavbe naj se seznanijo 

z načrtom evakuacije, ki mora biti 

prilagojen tudi gluhim in nagluš-

nim, slepim in slabovidnim, glu-

hoslepim ter gibalno oviranim ose-

bam. 

 
 

 

  

Namesto sto-

pnic naj se 

zagotovi mož-

nost uporabe 

klančin z 

ustreznim 

naklonom. 

Več o preventivnih ukrepih varstva 

pred požarom, o priporočilih in 

načinih pomoči gluhim in nagluš-

nim, slepim in slabovidnim, gluhos-

lepim ter gibalno oviranim osebam 

lahko preberete na spletni strani 

www.sos112.si. 

 kdo kliče, 

 kaj se je zgodilo, 

 kje se je zgodilo, 

 kdaj se je zgodilo, 

 koliko je ponesrečen-

cev, 

 kakšne so poškodbe, 

 kakšne so okoliščine 

na kraju nesreče, 

 kakšna pomoč je pot-

rebna. 

 
  

  

 

Razmislite o 

namestitvi ustre-

znih naprav ali 

sistemov za jav-

ljanje in alarmi-

ranje 

(opozarjanje z 

zvokom, svetlo-

bo ipd.). 

Klic v sili: 112 

Na številko 112 lahko pokličete 

ali pošljete kratko sporočilo 

(SMS), če potrebujete pomoč 

gasilcev, nujno medicinsko 

pomoč, druge reševalne službe ali  

policijo. Na številko 112 lahko 

brezplačno kličete s stacionarnega 

ali mobilnega telefona (čeprav je 

račun prazen) v vseh državah 

Evropske Unije. 

 

Ob klicu na številko 112 povejte 

ali sporočite:  

 
 

Vir: 
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Kohlearni implant ali polžev vsadek je 

medicinsko-tehnični pripomoček, ki ose-

bam s hudo ali popolno izgubo sluha lahko 

omogoča sposobnost zaznave zvokov, pos-

lušanja in s tem povezanega razvijanja 

govorno-jezikovnih sposobnosti. Pri teh 

dveh vrstah izgube sluha slušni aparati 

lahko nudijo le omejeno pomoč, saj so 

zasnovani tako, da zvok ojačajo, notranje 

uho pa je še vedno nezmožno pretvoriti 

zvok. Kohlearni implant obide nedelujoč 

del notranjega ušesa in dovede signale 

zvoka neposredno do slušnega živca. Delu-

je tako, da električno draži dlačice notran-

jega ušesa. Uporablja se lahko pri otrocih, 

mladostnikih ali odraslih ljudeh. Pogoj za 

vsaditev je, da je uho dovolj razvito, da 

lahko sprejme elektrodo, oziroma, da je 

slušni živec ohranjen, nepoškodovan. 

 

 

 

 

 

 

V svetu tišine gluh posameznik skozi celo-

tno življenje išče odgovore na marsikatera 

življenjsko pomembna vprašanja. Eno 

izmed teh je, ali se odločiti za vsaditev 

kohlearnega implanta, ali živeti v svetu 

tišine in komunicirati spomočjo rok. Pred 

veliko dilemo so prevsem starši, ki imajo 

gluhe ali težko naglušne otroke. 

Mnogo je bilo napisanega in izgovorjenega 

na to temo. Vendar so si informacije vča-

sih toliko nasprotne, da smo se odločili 

zadevo raziskati in o tem povprašati izjem-

nega specialista na področju otorinolarin-

gologije.  

Doc. dr. Janez Rebol dr.med se z otorino-

laringologijo ukvarja že 25 let in je eden 

od treh otokirurgov, ki v Sloveniji oprav-

ljajo operacije vsaditve kohlearnega  

implanta. Med pomembnejša izobraževa-

nja šteje čas, ki ga je prebil pri prof. Mir-

ku Tošu v Copenhagnu, dr. Samuelu Sele-

snicku v New Yorku in prof. Robu Brigg-

su v Melbournu.  

 

 

Doc. dr. Janez Rebol dr.med velja za ene-

ga največjih specialistov na področju oto-

logije v Sloveniji, pacienti pa ga opisujejo 

kot zelo prijaznega, dostopnega in izjem-

nega zdravnika. 

Ker se tudi sam zaveda problematike glu-

hih in težko naglušnih ljudi, ki so pred 

dilemo ali se odločiti za implant, je bil 

pripravljen odgovoriti na naša vprašanja, 

ki bodo morda komu, ki je pred takšno 

življenjsko odločitvijo pomagala razumeti 

kaj pomeni odločitev za vsadek, kakšen je 

potek same operacije in kakšna je poope-

rativna rehabilitacija. 

 

Nam lahko opišete kaj pomeni operaci-

ja kohlearnega implanta?  

Vstavitev kohlearnega implanta je opera-

cija, ki jo napravimo pri gluhih in težko 

naglušnih bolnikih. V notranje uho se 

vstavi elektroda in v kost za ušesom spre-

jemnik naprave, ki stimulira slušni živec. 

Poseg se napravi v splošni narkozi. 

Govorni procesor, ki ga bolnik nosi za 

ušesom, ima obliko slušnega aparata, iz  

njega izhaja še vrvica z  

 

KOHLEARNI IMPLANT - DR. REBOL 

Doc. dr. Janez Rebol dr. med  

magnetom preko katerega je zunanji del 

naprave povezan z notranjim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliko operacij letno naredite? 

Letno napravimo v UKC Maribor prib-

ližno 10 kohlearnih implantacij. Tekom 

časa pa se je formirala čakalna doba za 

operacije, ki za odrasle znaša več kot 

eno leto. Otroci imajo seveda prednost 

in jih operiramo čim prej. 

Kdaj je operacija najbolj uspešna 

( ali kakšni dejavniki vplivajo na to? 

Npr. starost?) 

Operacija je primerna za gluhe otroke in 

odrasle , ki so v teku življenja izgubili 

sluh, ob tem pa razvili dober govor.  

Kandidati opravijo preiskave sluha in 

slikovno diagnostiko. Testirajo pa tudi 

slušni aparat in če z njim ne dosežejo 

zadovoljivega razumevanja govora, 

pridejo v poštev za kohlearno implanta-

cijo. Sicer pa operiramo otroke po enem 

letu starosti. V razvtem svetu se v zad-

njih letih veliko operira tudi starostni-

kov, pri nas je njihov delež majhen.  
 

Kako izveste za paciente, ki so pri-

merni za vstavitev kohlearnega 

implanta? So to pacienti, katere obra-

vnavate v ambulantah, ali jih kdo 

napoti k vam? 

Za odkrivanje gluhih in težko naglušnih 

otrok se v Sloveniji izvaja presejalni test 

z otoakustičnimi emisijami v vseh poro-

dnišnicah. Od tam so oroci z negativnim 

odgovorom referirani v audiološke  

Kohlearni implant 

 

 

Implant 
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delovanja naprave se spremlja njeno 

delovanje in procent okvar okvar, ki tudi 

po mnogih letih pri kvalitetnih proizva-

jalcih v rangu procenta.  

Glede same operacije ob primerni anato-

miji notranjega ušesa ni večjih zapletov 

oziroma so ti zelo redki.  

Zato je pomembno izobraževanje in 

izkušnje kirurga, pa tudi ostalih članov, 

ki delajo v timu za kohlearno implanta-

cijo. V svetovnem merilu je število kom-

plikacij manjše od 5%.  

Kako preverjate uspešnost operacij? 

Že med operacijo vedno opravimo meri-

tve impedance elektrod, pa tudi odgovor  

 

 

slušnega živca pri stimulaciji vsake elek-

trode posebej. Položaj elektrode v notra-

njem ušesu kontroliramo tudi z rentgen-

skim slikanjem. Po operaciji se ponovno 

ob nastavitvah preverja delovanje posa-

meznih elektrod. Seveda pa uspešnost 

določa razumevanje govora. Uspešni 

bolniki so zmožni tudi komunikacije s 

telefonom.   

 

Kakšne so prednosti in kakšne slabos-

ti implanta? 

 

Nekateri bolniki se bojijo operacije, ki 

pa je rutinski poseg in se izvja v splošni 

narkozi. Bolniki poopretivno nimajo 

večjih težav. Prednosti implanta so veli-

ke. Če  gluh otrok dobi implant v starosti 

okrog enega leta starosti, se lahko ob 

ustrezni rehabilitaciji pridruži  slišečim 

vrstnikom v osnovni šoli. Kohlearni  

 

implant skratka omogoči vstop v svet sliše-

čih, olajša izobraževanje, komunikacijo in 

je v medicini ena od naprav, ki najbolj  

izboljšajo kvaliteto življenja. 

Morda nekatere bolnike skrbi operativni 

poseg, ki pa je rutinski in bistveno ne obre-

meni bolnika. 

Kakšna je rehabilitacija pacientov po 

operacij kohlearnega implanta? 

Po operaciji je potrebna nastavitev implan-

ta  v specializiranih ustanovah. V mariboru 

je to Center za sluh in govor. Majhne otro-

ke nato več let obravnavajo logopedi in jim 

pomagajo pri razvoju govora. Odrasli, ki 

imajo razvit govor potrbujejo bistveno 

manj logopedske obravnave.  

Naš pogovor Doc. dr Rebol dr.med., zak-

ljuči z naslednjimi besedami: Sluh je eno 

najpomembnejših človekovih čutil. Kohle-

arni implant je trenutno edina naprava, ki 

lahko uspešno nadomesti izgubljeno čutilo. 

Prisostvoval sem tudi vstavitvi vidnega 

implanta, kjer pa še še zdaleč niso tako 

uspešni in lahko bolniki razlikujejo le med 

temo in svetlobo.  

 

Vsekakor je pomembno čim prej odkriti 

gluhost pri majhnem otroku, saj lahko tudi 

ob kasnejši impantaciji zamudimo razvoj 

akustiče proge.  

Največ informacij v zvezi s kohlearno 

implantacijo pa lahko bolniki dobijo v 

UKC Maribor in na Centru za sluh in 

govor.  

 

Pripravila: Snežana Pauletič  

DGN Podravja Maribor 

 

 

 

ambulante večjih otorinolarigoloških 

oddelkov. Bolnike, ki so izgubili sluh v 

teku življenja, večinoma pošljejo kolegi 

otorinilaringologi, ki se ukvarjajo z izgu-

bo sluha.  

 

Nujno stanje lahko predstavlja gluhost po 

meningitisu, ko lahko pride zakostenitve 

notranjega ušesa in vstavitev elektrode ni 

več mogoča. 

 

Koliko zdravnikov v Sloveniji opravlja 

takšne operacije? 

Operacije se izvajajo v  Mariboru in Lju-

bljani.  V Slovenij jih opravljamo  trije 

otokirurgi.  

 

Se povezujete s tujino? 

Glede novosti pri kohlearni implantaciji 

se vsekakor povezujem s tujino. Tam sem 

bil tudi na izobraževnju pred začetkom 

implantacij. Tudi sam pa pomagam kole-

gom v tujini, ki začenjajo s tovrstnimi 

operacijami ali imajo malo izkušenj z 

njimi.  

 

Na kak način se obvešča starše otrok, 

ki bi bili primerni kandidati? 

Starši z naglušnim ali gluhim otrokom so 

glede rehabilitacije napoteni v Center za 

sluh in govor, kje surdopedagogi sprem-

ljajo njihov govorni razvoj. Tam tudi 

večinoma dobijo informacije o kohlear-

nem implantu. 

Kakšen je procent uspešnosti operacij?  
Gre za napravo, ki ostane v notranjem 

ušesu vse življenje. Na svetu so samo 

štirje proizvajalci kohlearnih implantov, 

ki vlagajo veliko v razvoj. Z vidika     

  

Polžkov vsadek 

Implant 

Vgrajeni polžkov vsadek 
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Novi in gospe Meliti za podarjeno 

posodo, ki jo bomo z pridom upo-

rabljali in bo služila  svojemu 

namenu  v društvu  še dolga leta. 

Vašemu podjetju pa želimo še 

veliko delovnih uspehov, saj je 

vaša posoda kvalitetna in lepa, za 

kupce zelo privlačna, tudi sama 

imam veliko vaše posode in zado-

voljstvo pri kuhanju v njej je 

popolno.  

EMO Nova, hvala vam! 

 

 

Avtorica: 

Dragica Tkalec 

 

ZAHVALA DONATORJEMA EMO CELJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soočili smo se z naslednjim prob-

lemom, saj stari štedilnik, ki ga 

imamo za kuhanje ni primeren za 

kuhanje večje količine hrane.   

Klicala sem na oglase z primerno 

ceno in kmalu se mi je oglasila 

prijazna gospa Majda Simonič iz  

Zavrča, ki mi je povedala, da šte-

dilnika še ni prodala, cena je bila 

60 €, vendar mi je takoj povedala,  

da za naše društvo pa ga bo proda-

la za polovično ceno. S sodelav-

cem sva se v deževnem ponedelj-

kovem  dopoldnevu podala v 

nakup  štedilnika v Zavrč.  

Ko sva parkirala na dvorišču  

gospe Majde vsa se pogledala in  

zasmejala,ter v en glas rekla, da 

bova imela srečo, saj je bil pri gos-

pe Majdi takrat dimnikar, ki nosi 

srečo.  

 

Dimnikar se je poslovil in gospa 

Majda mi je rekla, da si je ponoči 

premislila, z sodelavcem vsa se 

znova pogledala, vendar ne z 

takim nasmehom kot takrat, ko sva 

zagledala dimnikarja.  

Jaz sem razmišljala da gospa Maj-

da ne bo spustila cene, kot je 

obljubila, Seadu pa se je zdelo, kot 

da ga sploh ne bo prodala.  

Najinih ugibanj je bilo kmalu 

konec, saj je gospa Majda nadalje-

vala, da ne bo prodala štedilnika,  

ampak  nam ga bo podarila. Torej 

še vedno velja stari pregovor, dim-

nikar prinaša srečo.  

 

Gospa Majda naju je povprašala, 

če potrebujemo še kaj drugega, pa 

sem z veseljem povedala, da pot-

rebujemo veliko stvari, krožnike, 

pribor, kozarce, skratka vse, kar 

spada v kuhinjo za dobro in kvali-

tetno kuhanje. Obljubila nama je, 

da bo uredila tudi to in naju bo 

poklicala, da prideva še po druge   

Svežo zelenjavo nam je podaril 

gospod Petrišič Franc 

Lonce nam je podarilo podjetje 

Emo Celje 

Hrana, ki smo jo dobili v dar 

Poklicala sem v EMO Novo in gos-

pa Melita je zelo prijazno sprejela 

mojo prošnjo, če bi nam bili pripra-

vljeni podariti  kakšen večji lonec 

za pripravo hrane za kuharske dela-

vnice. Akcija s strani  donatorja je 

stekla, in sredi avgusta so nam 

podarili nekaj posode, katero smo z 

veseljem sprejeli in nam bo zados-

tovala za naše delavnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na okrogli mizi je naš predsednik 

Bedrija Črešnik povedal našim čla-

nom za lepo gesto EMO Nove, da 

nam je podarila potrebno posodo za 

nemoteno delovanje naših kuhar-

skih delavnic in člani so z navduše-

njem sprejeli veselo novico,ter 

dogodku bučno zaploskali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zato se društvo gluhih in naglušnih 

Maribor skupaj z vodstvom in vse-

mi člani  zahvaljuje podjetju EMO.  

  

Kruh zelenjava in lonci, ki so 

nam jih podarili 
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kuhinjske  stvari, ki jih bo, tako 

nama je rekla nabral  kar po celi 

vasi. 

Da imajo ljudje še vedno  posluh 

za soljudi, ki potrebujejo kako 

pomoč  je dokazala gospa Majda 

iz Zavrča. S solznimi očmi je 

rekla, da tega štedilnika ne bo 

pogrešala, grela pa jo bo topla 

misel na to, da  je pomagala veliko 

ljudem, ki štedilnik potrebujejo. 

Marsikaj se bo še našlo v njenem 

domu, tudi hčerka bo poiskala 

stvari, ki jih ne potrebuje več, 

sicer pa bo zaprosila celo vas, naj 

kaj prispevajo. Verjamem, da se 

bo Majda zelo potrudila, saj mama 

je povedala, da je zelo srečna, da 

je njen vnukec zdrav, žal pa vidi, 

da vsi ljudje nimajo te sreče, zato 

je pripravljena pomagati. Ko je 

naš predsednik sporočil na okrogli 

mizi veselo novico našim članom, 

da nam je gospa Majda štedilnik 

podarila, so navdušeno zaploskali, 

meni pa pomahali v pozdrav. Vid-

no veselje naših članov je mi je  

dalo novih moči, veselila sem se z 

njimi in vem, da bom še koga zap-

rosila za kako pomoč društvu. 

Gospa Majda Simonič, podarili ste 

nam to, kar potrebujemo in trudite  

se še naprej za naše društvo.  

 

Vaš lepi štedilnik bo krasil našo 

kuhinjo, vsekakor pa se bomo ob 

vsaki kuharski delavnici spomnili 

na vas, na prijazno in dobrosrčno 

gospo, ki nam je v veliko pomoč 

pri uresničevanju našega zastavlje-

naga cilja, urediti kuhinjo do take 

mere, da bo prikladna za kuhanje 

večjih obrokov hrane. Naši člani so 

zaradi gluhote prikrajšani za 

kuharske recepte po televiziji, pa 

tudi sicer počasneje dojemajo  

stvari, kajti če ne slišijo jim je tre-

ba stvar večkrat povedati in poka-

zati.  

 

Prav zaradi tega  delamo kuharske 

delavnice, da naši člani vidijo pos-

topek kuhanja, zato jim je recept 

potem tudi dovolj jasen, da lahko  

 

ZAHVALA GOSPE MAJDI SIMONIČ 

kasneje sami skuhajo to jed. Gos-

pa Majda, naj vam bo beseda hva-

la, ki je prišla iskreno iz ust  vseh 

naših članov vsaj delček plačila za 

podarjen štedilnik.  

 

Vedite, da je vaša pomoč prišla v 

prave roke, ter da se vaše dobrote 

ne veseli le en človek, temveč celo 

naše društvo gluhih in naglušnih iz 

Maribora, zakar se vam tudi zares 

zahvaljujemo za vašo dobroto. 

Sprejmite tudi mojo in Seadovo 

zahvalo, saj ste naju pozitivno pre-

senetili, želiva vse lepo vam in 

vaši družini.  

 

Akcija, podari česar ne potrebuješ 

je stekla, verjamem, da bo morda 

še kdo našel doma, česar več ne 

potrebuje pa je še uporabno  in  

podaril nam, našim članom, ki 

potrebujejo. 

 

 

Avtorica: 

Dragica Tkalec 

Dragica Tkalec in Majda Simonič 

Gospa  Majda nam sporoča, da nas 

ima rada 

  

Gospa Majda Simonič je podari-

la električni štedilnik 
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH  

V BALINANJU 

Zbor tekmovalcev je bil ob 8.00 

uri. Pričetek tekmovanja se je 

pričel ob 9.00 uri.  

Tekmovanje je potekalo ekipno v 

ženski in moški konkurenci. 

Po končanem tekmovanju je bila 

razglasitev rezultatov in podeli-

tev medalj. 

Organizator je za konec poskrbel 

tudi za skupno kosilo. 

Rezultati Državnega prvenstva  

EKIPA:  ŽENSKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DGN LJUBLJANA 

2. DGN CELJE 

3. DGN POMURJA - MURSKA SOBOTA 

4. DGN PODRAVJA MARIBOR 

5. MDG LJUBLJANA 

6. MDGN AURIS KRANJ 

1. MDG LJUBLJANA 

2. DGN LJUBLJANA 

3. DGN  CELJE 

Društvo Auris iz Kranja je objavil 

razpis v Državnem prvenstvu v 

balinanju na katerega se je prijavila 

tudi naša moška ekipa in ženska 

ekipa. 

 

Rezultati Državnega prvenstva  

EKIPA:  MOŠKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši člani obiskujejo redno trenin-

ge, ki potekajo na balinišču  

Balinarskega društva Angel Besed-

njak. 

 

Podelitev medalj 

Pričetek tekmovanja 
Moška ekipa DGNP Maribor 

Ženska in moška ekipa  

Trening  

Adolfina Vodušek 

Trening  

Na treningu 

 

 

Avtor: Tomislav Divjak 
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Po zaključku tekmovanja je sledila 

še slavnostna razglasitev rezulta-

tov in seveda podelitev pokalov. 

Državno prvenstvo v košarki je 
bilo v soboto 13. septembra  v 
Športni dvorani  gimnazije na Ptu-
ju. 
Tekmovale so 4 ekipe: 
1. DGNP MARIBOR 

 
2. MDGN VELENJE 

 
3. DGN LJUBLJANA 

 
4. DGN SEVERNE PRIMORSKE 

 

 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH  

V KOŠARKI  

DGN MARIBOR 47:58 DGN LJUBLJA-
NA 

MDGN VELENJE 29:68 DGN SEVERNE 
PRIMORSKE 

DGN LJUBLJANA 50:47 MDGN VELENJE 

DGN SEVERNE 
PRIMORSKE 

48:13 DGN MARIBOR 

DGN LJUBLJANA 44:37 DGN SEVERNE 
PRIMORSKE 

DGN MARIBOR 49:50 MDGN VELENJE 

  Št. točk 

DGN LJUBLJANA - državni prvak 6 

DGN SEVERNE PRIMORSKE 
NOVA GORICA 

5 

MDGN VELENJE 4 

DGN PODRAVJA MARIBOR 3 

Otvoritev tekmovanja je opravil 

župan Mestne občine Ptuj dr. Šte-

fan Čelan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovalni pari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrstni red tekmovanja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDGN Velenje 

DGN Ljubljana 

DGN Severne Primorske 

DGN Podravja Maribor 

Pokali in medalje 

Sodnika 

Skupinska slika 

Otvoritev 

Zbor tekmovalnih ekip 

 

 

Avtor: Tomislav Divjak 
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SLOVENCI SMO PONOSNI NA 

SVOJO PRIDNOST. KO KOMAJ 

ŠE ZMOREMO NOSITI BREME 

NA PLEČIH IN NAM NEKDO 

DODA ŠE NOVEGA, SMO PREP-

RIČANI, DA BOMO ZMOGLI 

TUDI TEGA. DOKLER NAS NE 

ZLOMI. 

Kadar telo dlje časa daje več, kot 

prejme, se izčrpa. Če to traja leta, 

se pojavi izgorelost, ki trajno posla-

bša naše telesne sposobnosti. Po 

tistem nikoli več nismo, kar smo 

bili.  

V teh časih, ko je za enak rezultat 

treba delati več in dlje, se z izgore-

lostjo srečuje vse več ljudi. Zato ni 

nič čudnega, da po raziskavi ljub-

ljanskega Inštituta za razvoj človeš-

kih virov kar 58°% Slovencev kaže 

znake izčrpavanja in nagnjenosti k 

izgorelost. 

Izgorelost nastaja postopoma in se 

pojavlja v treh stopnjah. Po prvih 

dveh stopnjah si telo še lahko opo-

more, po zadnji fazi izgorelosti pa 

se ne more več popolnoma popravi-

ti in nikoli nismo več to, kar smo 

bili. Zato moramo paziti, da pravo-

časno prepoznamo svojo izčrpanost 

in da se pred njo zaščitimo.  

 

Najočitnejši znaki so: izguba moči 

in volje, padec učinkovitosti in 

čustvena otopelost. Nenehno se 

počutimo utrujeni. Mislimo, da 

nalogam nismo več kos. Ne more-

mo se sprostiti ali spočiti, včasih 

niti naspati.  

Preveva nas občutek čustvene pra-

znine. Sčasoma izgubimo samoza-

upanje in veselje do življenja. V 

zadnji fazi izčrpanosti se naša spo-

sobnost in učinkovitost že zelo 

zmanjšata, odmaknemo se od pri-

jateljev in znancev, ker nimamo 

več dovolj energije za njih in se  

bojimo, da bi prepoznali našo nes-

posobnost. Oslabi nam naravna 

odpornost, pogosto zbolevamo, 

telo ne zmore več delovati in dobe-

sedno izgorimo. Nikoli več si 

popolnoma ne opomoremo. 

Telesa ne zanima, od kod pride 

stres. Zanj je vsak stres enako ško-

dljiv. Vendar pa telo ni vedno ena-

ko pripravljeno nanj. Izčrpavanje 

in stres močno povečata količino 

prostih radikalov v telesu. To so 

izjemno škodljive molekule, ki 

prek sprememb na celicah povzro-

čijo bolezenska stanja in zlom. 

za enega najmočnejših antioksi-

dantov na svetu.  

 

KAKO SE IZOGNITI IZČRPANOSTI? 

Poskrbimo, da bomo v telo vne-

sli dovolj antioksidantov 

Enega najmočnejših antioksidan-

tov, ki jih poznamo, pridobivamo 

ravno iz slovenske narave. To je 

izvleček iz skorje bele jelke iz 

kočevskih gozdov, imenovan 

Abigenol. Prav antioksidativna 

moč polifenolih spojin v njem pa 

je osupnila strokovno javnost. 

Dokazali so namreč, da je kar 

dvakrat večja od antioksidativne 

moči francoskega bora, ki je do 

zdaj veljal za enega najmočnejših 

antioksidantov na svetu. Raziska-

va je bila objavljena v eni naju-

glednejših mednarodnih revij na 

področju prehranske industrije in 

biotehnologije. 

Najmočnejša zaščita pred izgo-

relostjo je Enduranza® 

Abigenol® skupaj z izbranimi 

vitamini in minerali v izdelku  

Enduranza® pomaga odstraniti 

posledice stresa, zmanjša utruje-

nost in izčrpanost. Znatno se 

zmanjša količina uničujočih pros-

tih in izčrpani. Enduranza® je 

popolnoma varna tudi za dolgot-

rajno uporabo in brez stranskih 

učinkov. 

Darja Hrastnik, mag. farm. 

Vir: Revija Moje Zdravje 
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Družba Racio iz Celja ima od 1. 1. 

2014 s strani Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake 

možnosti podeljeno sedemletno 

koncesijo za izvajanje storitev 

zaposlitvene rehabilitacije in zapo-

slovanje gluhih in naglušnih. V 

vseh območnih službah Zavoda 

RS za zaposlovanje izvaja zaposli-

tveno rehabilitacijo za gluhe in 

naglušne. V celjski območni služ-

bi pa smo pridobili še koncesijo za 

izvajanje storitev zaposlitvene 

rehabilitacije za osebe s težavami 

v duševnem zdravju in ostalimi  

invalidnostmi.  

Brezposelne gluhe in naglušne v 

storitve zaposlitvene rehabilitacije 

napotuje Zavod RS za zaposlovan-

je. Posamezni osebi rehabilitacij-

ska svetovalka na Zavodu RS za 

zaposlovanje predstavi proces in 

izda napotnico za proces zaposlit-

vene rehabilitacije.   

V večini primerov so brezposelni 

gluhi in naglušni najprej napoteni 

v storitev B, v kateri pripravimo 

mnenje o ravni delovnih sposob-

nosti, znanj, delovnih navad in 

poklicnih interesov.  Na podlagi 

tega mnenja je brezposelna oseba 

vabljena na rehabilitacijsko komi-

sijo Zavoda RS za zaposlovanje, 

na kateri pridobi status invalida in 

pravico do storitev zaposlitvene 

rehabilitacije.  

Po pridobitvi pravice do zaposlit-

vene rehabilitacije se brezposelna 

oseba prične vključevati v druge 

storitve zaposlitvene rehabilitacije, 

kot so usposabljanje na konkret-

nem delovnem mestu, razširitev 

poklicnih ciljev, motiviranje inva-

lidov k aktivni vlogi, razvijanje 

socialnih spretnosti in veščin in 

druge, ki so usmerjene v aktivno 

iskanje zaposlitve.  

V letu 2013 se je v storitve zapos-

litvene rehabilitacije vključevalo 

114 gluhih in naglušnih oseb iz 

celotne Slovenije.  V drugih storit-

vah zaposlitvene rehabilitacije pa 

se je 71 oseb usposabljalo na kon-

kretnem delovnem mestu pri razli-

čnih delodajalcih in si na ta način 

večalo zaposlitvene možnosti.  V 

času usposabljanja smo jim poma-

gali pri vključevanju v delovno 

okolje, seznanili delodajalce in 

sodelavce z omejitvami ter analizi-

rali in prilagodili delovno mesto in 

delovne naloge njihovim potre-

bam.  

V letu 2013 se je s pomočjo Racia 

zaposlilo 49 gluhih in naglušnih. 

10 oseb se je zaposlilo v običajnem 

delovnem okolju, 3 osebe so se 

zaposlile v običajnem delovnem  

okolju s podporo, 8 oseb se je 

zaposlilo v invalidskih podjetjih, 7 

oseb v zaposlitvenih centrih, 21 

oseb pa se je zaposlilo v progra-

mih javnih del.  

1 oseba je pridobila odločbo o 

nezaposljivosti in se vključila v 

program socialne vključenosti, 1 

oseba je proces zaposlitvene reha-

bilitacije prekinila, pri 4 osebah pa 

je proces zaposlitvene rehabilitaci-

je v mirovanju zaradi osebnih oko-

liščin. 

Kljub veliki gospodarski in finanč-

ni  krizi, ki vpliva na poslovanje 

številnih podjetij in drugih subjek-

tov,  ki zaposlujejo, se trudimo 

iskati vedno nove možnosti in pri-

ložnosti za zaposlovanje gluhih in 

naglušnih oseb. 

 

Uspešno sodelovanje z regijskimi 

društvi gluhih in naglušnih po vsej 

Sloveniji, delodajalci, Zavodom 

RS za zaposlovanje in njegovimi 

območnimi enotami,  Zvezo druš-

tev gluhih in naglušnih Slovenije, 

tolmači za slovenski znakovni 

jezik in drugimi, ki delujejo na 

področju gluhih in naglušnih, nam 

omogoča doseganje tako odličnih 

in izjemnih rezultatov pri zaposlo-

vanju.  

 

Urška Pocajt Sumrak, Racio  

d. o. o. 

 

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN  

ZAPOSLOVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

 

 



 

 

Ministrstvo bo tehnične pripomo-

čke in prilagoditev vozila finan-

ciralo v višini 85%. Socialno 

ogroženim (prejemniki denarne 

socialne pomoči) in tistim s statu-

som invalida po Zakonu o druž-

benem varstvu pa bo ministrstvo 

pripomočke in prilagoditve finan-

ciralo v celoti. Posameznik bo 

lahko pripomoček ali prilagodi-

tev avtomobila kupil oziroma 

naročil pri katerem koli dobavite-

lju v Sloveniji. Uveljavljal oz. 

pridobil bo lahko več pripomoč-

kov (ne le enega).   
 
Predvidevamo, da bo za plačilo 

tehničnih pripomočkov in prila-

goditev vozil v prvem letu izvaja-

nja potrebno zagotoviti 2-3 mili-

jone evrov, v naslednjih letih 

nekoliko manj.  (Upravičencev je 

okoli 4 tisoč). 
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Pravilnik o tehničnih pripomoč-

kih in prilagoditvi vozila 
 

S 3. 10. 2014 je bil v Uradnem 

listu (UL RS, 72/14) objavljen 

Pravilnik o tehničnih pripomoč-

kih in prilagoditvah vozil, ki 

invalidom daje pravico do brez-

plačnih ali pa skoraj brezplačnih 

tehničnih pripomočkov in prila-

goditev vozil. Gre za zelo veliko 

pridobitev za invalide. Na ta 

način bo marsikomu šele prvič v 

zgodovini RS omogočen dostop 

do pripomočkov, ki jih potrebu-

jemo v vsakdanjem življenju. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z današnjim dnem tudi v praksi 

delamo velik korak k izenačujemo 

možnosti invalidov, kar je  ključni 

cilj Zakona o izenačevanju možnos-

ti invalidov (ZIMI). Namen zakona 

je preprečevati in odpravljati diskri-

minacijo invalidov, ki temelji na 

invalidnosti in je življenjskega 

pomena za tiste invalide, ki potre-

bujejo več podpore za samostojno 

življenje.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot enega izmed ukrepov za izena-

čevanje možnosti invalidov zakon 

predpisuje sofinanciranje tehničnih 

pripomočkov za invalide s senzor-

nimi okvarami (gluhi, naglušni, 

slepi, slabovidni in gluhoslepi). 

Drugi ukrep, ki ga predpisuje 

zakon, pa je sofinanciranje prilago-

ditve vozila gibalno oviranim inva-

lidom, ki sicer vozijo sami. Prav 

tako pa te pravice do prilagoditve 

vozila lahko koristijo tudi invalidi, 

ki sami ne vozijo, pač pa so sopot-

niki.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob tem je treba poudariti, da pri 

tehničnih pripomočkih in prilago-

ditvah ne gre za podvajanje s pri-

pomočki, ki jih invalidi lahko uvel-

javljajo pri zdravstveni zavaroval-

nici (npr. proteze udov ali invalid-

ski voziček, bela palica za slepe ali 

slušni aparat za naglušne (gluhi 

niso upravičeni do nobenega pripo-

močka iz tega naslova). 
 

Gre torej za tehnične pripomoč-

ke, ki so namenjeni večji socialni 

vključenosti, gre za pripomočke, 

ki jih invalidi potrebujejo pri 

vsakdanjem vključevanju v dru-

žbo, oziroma jih  potrebujejo v 

življenju za premostitev komuni-

kacijskih ovir za omogočanje var-

nega in samostojnega življenja. 
 

 

SPREJET PRAVILNIK O TEHNIČNIH   

PRIPOMOČKIH IN PRILAGODITVAH 

VOZIL ZA INVALIDE 

  

Analogna vibracijska budilka VC 10 

Vrvični telefon z ojačevalcem 

FM sistem „Hear it all“ (slišite 

vse ) 

Elektronska tv zanka LA 240 

Svetlobni hišni zvonec 
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Za kakšne pripomočke gre in kako 

jih bodo invalidi uveljavljali: 
 
Gre za tehnične pripomočke kot so: 

elektronska varuška, svetlobni hišni 

zvonec z alarmom, videofon, induk-

cijska zanka, vibracijska zapestna 

ročna ura, govoreča zapestna ura,  

telefonski aparat z ojačevalnikom, 

govoreči kalkulator, govoreči dikta-

fon, govoreča osebna tehtnica, razli-

čni programski vmesniki za računal-

nike, tablični in prenosni računalniki 

(glej seznam spodaj)… 

Podobno kot senzorno ovirani invali-

di tehnične pripomočke, bodo gibal-

no ovirani invalidi lahko uveljavljali 

sofinanciranje različnih prilagoditev 

vozila. Tudi pri prilagoditvi vozil, ki 

so jih invalidi doslej financirali v 

celoti sami, posameznik lahko izbe-

re več prilagoditev oziroma toliko in 

takšne, ki jih potrebuje. Do prilago-

ditve vozil bodo upravičeni tako 

invalidi vozniki, kot tudi invalidi 

sopotniki. Gre pa za od enostavnih 

prilagoditev kot je npr: ročno uprav-

ljanje zavode, plina in sklopke pa 

vse do dvigal, za vstop invalida v 

avto in tudi za popolno elektronsko 

Postopek uveljavljanja prilagodi-

tve vozila je podoben kot pri teh-

ničnih pripomočkih, prav tako je 

nabor prilagoditev razviden iz 

liste – seznama prilagoditev vozi-

la, ki je priloga pravilnika. Sku-

paj je na seznamu 42 različnih 

prilagoditev.  

 

Milan Kotnik 

Strokovni delavec-sekretar,  

predsednik Sveta invalidov Mest-

ne občine Maribor 

 

 

upravljanje vozila z upravljalno 

ročico (vredno 35.000 evrov). 

Seznama (tehničnih pripomočkov 

in prilagoditev) se bosta glede na 

potrebe s časom lahko tudi dopol-

njevala. 
 

Kako jih bodo uveljavljali in na 

kolikšno obdobje jim pripada-

jo: 

 

Oseba, ki potrebuje tehnični pri-

pomoček, bo šla na upravo enoto 

in vložila vlogo. Upravna enota 

bo na podlagi vloge izdala odloč-

bo in vrednotnico. Vrednotnico 

bo oseba predložil kateremu koli 

dobavitelju tehničnih pripomoč-

kov v Sloveniji in bo veljala kot 

»plačilno sredstvo«, saj bo minis-

trstvo, do višine navedene na vre-

dnotnici,  sofinanciralo (plačalo) 

pripomoček.  

 

Upravičenci bodo lahko zbirali 

tehnične pripomočke z liste – sez-

nama, ki je del pravilnika, posa-

meznik pa bo upravičen do več 

pripomočkov – toliko, kot jih pot-

rebuje. Na seznamu je trideset 

pripomočkov. Pri vsakem pripo-

močku je tudi navedeno, kolikšna 

je njegova »življenjska doba«. 
 

 
 

Elektronska TV zanka Z3 

Elektronska varuška-sprejemna 

enota-vibrator 

Indikator dima (požara) 

Analogna budilka z bliskavico 



 

 

opravilih okrog hiše. Rad pa 

pomagam tudi v varstvu otrok pri 

sestri. Veliko svojega časa pa 

posvetim moji krščenki Neži.  
Delo mi je resnično zelo všeč, 

ker je vsak dan drugačno in ker 

sem v krogu ljudi s katerimi se 

lahko sporazumevam tudi z zna-

kovnim jezikom. S sodelavci: 

Seadom Mešanovičem, Dragico 

Tkalen in Ljiljano Podpečan 

obnavljamo znakovni jezik, da ga 

ne pozabimo. Tako tudi sam spet 

bolje kretam in se lažje sporazu-

mevam z gluhimi. Doma v druži-

ni ne uporabljam kretenj, ker se 

dovolj dobro sporazumem z 

govorom.  

Ob koncu bi rad napisal, da se v 

službi med gluhimi in naglušnimi  

 

dobro počutim. Želim si le, da bi 

imel službo za dalj časa in bi tako 

bil finančno neodvisen od star-

šev. 

Vsem naglušnim in gluhim pa 

želim, da bi se čim bolje vključili 

v okolje v katerem živijo.  

Avtor: 

 Tomislav Divjak  
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 Sem Tomislav Divjak, rojen leta 

1981 v Mariboru in živim v okolici 

Cerkvenjaka. Star sem 33 let in sem 

naglušen od rojstva. OŠ sem obis-

koval v MB na Centru za sluh in 

govor. Končal sem Srednjo šolo za 

lesarskega tehnika v Ljubljani, kjer 

sem študiral za mizarja in končal V. 

stopnjo. Nato sem študij nadaljeval 

na FERI – Fakulteta za elektroteh-

niko, računalništvo in informatiko. 

Žal študija nisem dokončal, saj sem 

kljub temu, da sem bil vpisan kot 

študent s posebnimi potrebami, 

imel premalo prilagoditev. Težko 

sem sledil predavanju in sem nato 

moral študirati snov doma, ki pa je 

zaradi preobsežnosti pozneje nisem 

mogel naštudirati.  

Želel sem si zaposlitve in sem se 

prijavil na Zavodu za zaposlovanje 

leta 2010. Od tega sem bil zaposlen 

pol leta v Papir servisu v Lenartu. 

Rad sem opravljal to delo, saj sem 

imel stike z ljudmi. Žal sem ostal 

brez službe, ker so zaprli del obrata. 

Pošiljal sem prošnje, pa žal neuspe-

šno. S pomočjo podjetja Racio, ga. 

Urške Sumrak Pocajt sem dobil 

zaposlitev v Bodočnosti v Maribo-

ru, ki pa je žal trajala 1 mesec. Spet 

sem postal višek in znova sem bil 

prisiljen iskati novo zaposlitev. 

  

Junija sem bil povabljen na razgo-

vor v Društvo gluhih in naglušnih  
Podravja Maribor, kjer me je  

sprejel strokovni delavec – sekretar 

g. Milan Kotnik in mi predstavil 

dela in naloge, ki jih je potrebno 

opravljati. 9. julija 2014 sem v 

Lenartu na ZRSZZ podpisal zapos-

litveni načrt. Pogodbo o zaposlitvi 

o  opravljanju javnih del, sem pod-

pisal 11.07.2014 v Društvu gluhih 

in naglušnih Podravja Maribor. V 

Društvu gluhih in naglušnih Podra-

vja Maribor sem začel delati  

14.07.2014.  

  

V novem delovnem okolju se zelo 

dobro počutim in grem zelo rad in 

z veseljem na delo.  

 

Delam skupaj s Seadom Mešanovi-

čem, ki mi je pokazal dela, ki jih 

opravljam v društvu: fotografiram 

društvene prireditve, pomagam pri 

družabništvu, pri oblikovanju gla-

sila Naš glas…  

  

 

V prostem času sem rad na raču-

nalniku, kjer miksam glasbo, ure-

jam računalniške programe, poma-

gam pri gospodinjskih opravilih in  

 

POMOČ NA DOMU - JAVNA DELA 

Tomislav Divjak 

V pisarni 

Oblikovanje časopisa 

Pečenje kostanja - družabništvo 

Kuharska delavnica 
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V petek 3. oktobra je bilo že 4. družabno srečanje, ki ga pripravi Društvo Dom invalidskih društev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tako kot na vseh predhodnih srečanjih, so se tudi tokrat srečanja udeležili skoraj vsi predstavniki  

društev ali njihovi zaposleni delavci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrot kot so : domače pecivo in pečeni kostanj ni primanjkovalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživali smo ob dobrotah, ki so jih  pripravili člani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselimo se naslednjega druženja.                                                      Avtorica: Ljiljana Podpečan 

 

DRUŽABNO SREČANJE 
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: 
Državno prvenstvo gluhih v košarki  
13. september 2014, Ptuj 
(OBJAVLJENO 18.9.2014) 
Spletna stran: 
http://www.zveza-gns.si/2014/09/18/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-kosarki-13-

september-2013-ptuj/ 

http://www.youtube.com/watch?v=c7j-gvGb5Ns 

Urbani sprehod čez Maribor 
(OBJAVLJENO 17.9.2014) 
Spletna stran: 
http://maribor24.si/lokalno/urbani-sprehod-cez-maribor/18379 

Odbojka na mivki za gluhe in  
gluhoneme (OBJAVLJENO 6.9.2014) 
Spletna stran: 
http://www.petv.tv/novice/sport/odbojka-na-mivki-za-gluhe-in-gluhoneme/ 

http://www.petv.tv/video/informativne-oddaje/ptujska-kronika-sobota-6-

september-2014/ 
 

Ko sluh žogo preda vidu  
(OBJAVLJENO 16.9.2014) 
Spletna stran: 
www.dgnp-mb.si/Dokument/VECER4.pdf  
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Državno prvenstvo gluhih v balinanju 
2014 – ekipno (OBJAVLJENO 13.9.2014) 
Spletna stran: 
http://www.zveza-gns.si/2014/09/13/razpis-drzavno-prvenstvo-v-balinanju-2014-

ekipno-auris-karnj/ 

 
 
 

Lažje premagovanje stopnic 
(OBJAVLJENO vir: Večer, 18.9.2014)  
Spletna stran: 
http://www.soncek-maribor.si/component/content/article/1-zadnje-novice/416-laje-

premagovanje-stopnic-vir-veer-1892014.html 
http://www.soncek-maribor.si/images/stories/novice/Vecer-18-9-2014.jpg 

http://www.zveza-gns.si/2014/09/18/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-kosarki-13-september-2013-ptuj/
http://www.zveza-gns.si/2014/09/18/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-kosarki-13-september-2013-ptuj/
http://www.zveza-gns.si/2014/09/13/razpis-drzavno-prvenstvo-v-balinanju-2014-ekipno-auris-karnj/
http://www.zveza-gns.si/2014/09/13/razpis-drzavno-prvenstvo-v-balinanju-2014-ekipno-auris-karnj/
http://www.soncek-maribor.si/component/content/article/1-zadnje-novice/416-laje-premagovanje-stopnic-vir-veer-1892014.html
http://www.soncek-maribor.si/component/content/article/1-zadnje-novice/416-laje-premagovanje-stopnic-vir-veer-1892014.html
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Zahvaljujemo se Rdečemu križu Območne enote Maribor za pomoč v obliki hrane, ki so jo darovali naše-

mu društvu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrano smo uporabili v naših kuharskih delavnicah in s tem omogočili topel obrok našim socialno ogrože-

nim članom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člani, ki so uživali topli obrok hrane so tudi sami  sodelovali pri pripravi hrane. V veselje lahko povemo, 

da so pripravi hrane sodelovali tudi moški. Na vso presenečenje so pokazali prav velik interes za kuhanje. 

Hvala gospodu Alojzu Kovačiču, da je prisluhnil naši stiski in poskrbel, da so nam hrano dostavili. 

Od prejetih dobrin smo skuhali fižolovo juho z makaroni in korenčkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljiljana Podpečan 

Hrana 

 

DELAVNICA KUHANJA 

ZAHVALA RDEČEMU KRIŽU  

OBMOČNA ENOTA MARIBOR 

Kuhati moramo po receptu 

Čebulo smo očistili Priprava  

Dober tek 
Fižolova juha 

 

 



 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženska je odšla k jasnovidki v 

upanju, da ji bo uspelo kontakti-

rati svojo drago preminulo babi-

co. Jasnovidkine oči so se začele 

tresti, njen glas je začel žvrgoleti, 

njene roke so začele lebdeti nad 

mizo in začela je stokati. 

Končno se zasliši glas: 

'Vnukinja? Si tam?' 

Stranka, šokirana, z odprtimi 

očmi na robu svojega sedeža 

odgovori: 'Babica? Si to ti?' 

'Ja vnukinja, jaz sem.' 

'Si res ti, res ti babica?' ponovi 

ženska. 

'Ja, res sem jaz, vnukinja.' 

Ženska je videti zmedena: 'Si 

prepričana, da si ti, babica?' 

'Ja vnukinja, prepričana sem, da 

sem jaz.' 

Ženska se za trenutek zamisli: 

'Babica, samo eno vprašanje 

imam zate ...' 

'Karkoli, otrok moj.' 

'Babica, kdaj si se pa naučila 

govoriti angleško??' 

 

                      ~~ 

 

Ob koncu razgovora za službo 

vpraša vodja HR oddelka mlade-

ga inženirja, kakšno začetno pla-

čo si želi. 

Inženir se odloči nastopiti korajž-

no in reče: »Hja, okrog 125 tisoč 

letno, odvisno od nadomestil.« 

 

»Hmmm. No, kaj pravite na pet 

tednov plačanega dopusta, 14 

plačanih praznikov, polno zdrav-

stveno in zobozdravstveno zava-

rovanje ter pokojninsko zavaro-

vanje vsaj v višini 50% ter nov 

služben avto vsaki dve leti, npr. 

kakšen porsche?« odgovori vod-

ja. 
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»Čakaj, no,« odgovori tast. 

»Ravnokar si postal solast-

nik  donosnega podjetja, a ne maraš 

niti tovarn niti pisarniškega dela. 

Kaj naj naredim s teboj?« 

 

»Ni problema,« odgovori mladi 

mož. »Izplačajte me.«  

 

~~ 

 

.. ko ga po telefonu pokliče zaskrb-

ljena žena. 

 

»Srček,« mu reče zaskrbljena. 

»Bodi previden! Ravnokar sem sli-

šala novico, da neki norec na avto-

cesti vozi v nasprotno smer.« 

 

»V resnici je še huje!« ji odgovori 

mož. »Na stotine jih je!«  

 

~~ 

 

Natakar, ali vaš ansambel zaigra 

tudi kaj po želji gostov? "Seveda!" 

"Potem pa članom ansambla povej-

te, naj zaigrajo biljard, da bom lah-

ko v miru pojedel večerjo." 

Inženir hlastne za zrakom  in odgo-

vori: »Vau, se hecate?« 

 

»Ja,« odgovori vodja, »ampak vi 

ste začeli.« 

 

                       ~~ 

 

Zelo uspešen poslovnež ima sesta-

nek s svojim zetom. »Svojo hčer 

imam zelo rad in zdaj si tudi ti del 

naše družine,« reče. »V dokaz spo-

štovanja ti nudim enakovredno par-

tnerstvo v mojem poslu. Vse, kar 

moraš narediti, je, da greš vsak dan 

v tovarno in se priučiš našega 

dela.« 

 

Zet ga prekine. »Sovražim tovarne. 

Ne prenesem hrupa.« »Aha,« odvr-

ne tast. 

 

»Potem pa boš delal v pisarni in 

boš odgovoren za določen del pos-

lovanja.« 

 

»Sovražim pisarniško delo,« odgo-

vori zet. »Ne prenesem celodnev-

nega sedenja za pisalno mizo.« 

 

 

 

RAZVEDRILO 
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BIZJAK Deja 

BURK Vesna 

CAPL Tjaša 

ČASEK Ivan 

FLEGAR Zdenka 

HOLC Danilo 

KANCLER Valerija 

KLEMENŠEK Miran 

KOROŠEC Franci  

KOTNIK Franc 

KOVAČ Marta 

KRONIČ Stevica 

LETONJA Sašo 

LEVA Bukovnik Franc 

MAJHENIČ Vili 

MAROLT Miro 

MEDIK Nastja 

MEDIK Sara 

MODRINJAK Sandi 

PODGORŠEK Roman 

POLIČ Grujić Zlatko 

RAKUŠA Edita 

ŠKOF Vlasta 

TOŠ Vladimir 

VIVOD Andrej 

 WEISS Ana  

DACAJ Shkelzen 

DIVJAK Tomislav 

HADŽISELIMOVIČ Esher 

IVANJŠIČ Ivan 

LORBER Jana 

LORGER Vladimir 

NAGLIČ Milena 

OTOREPEC Zdenka 

REPNIK Sonja 

STEINER Milan 

JULIJ 

AVGUST 

SEPTEMBER 

CAFUTA Saška 

ČEH Silvo 

FICKO Damjana 

FLAŠKO Jošef 

GRAGAR Ivan 

KOS Ljuba 

PIHLER Srečko 

PIŠOTEK Dragica 

PODGORŠEK Rozika 

POSEL Franjo 

SOK Vladka 

ŠKET Matevž 

ŠKRABL Irena 

ŠMIGOC Kogelnik Jasna  

TOPLAK Kokol Marjana 

TRIFUNOVIČ Andrej  

VERLIČ Magdalena 



 

 

SVETOVANJE IN POMOČ  
nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njiho-
vim svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični 
pripomočki, socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah 
invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine, 
…) v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 

15, 2000 Maribor. Uradne ure so vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 
9.00 do 12.00 ure in 16.00 do 18.00 ure. Za dodatne informacije lahko pokličete: 
telefon 02/2522182, 041/777132 oz. pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti: 
dgn.maribor@guest.arnes.si. 

IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE, za člane s slušnim aparatom. 

Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur. 

SVETOVANJE IN POMOČ v podruž nici Ptuj na Potrc evi 34.  
Uradne ure v mesecu maju so 9.5 in 23.5, v juniju 13.6 in 27.6  

od 16.00 do 18.00 ure. 

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV  
Vsako sredo ob 18.30 uri so srec anja c lanov (napoved tekoc ih 
aktivnosti, predlogi c lanov) na sedež u Drus tva v Mariboru,  
Trubarjeva ulica 15. Informacije podaja predsednik drus tva 
Bedrija Č res nik. Vljudno vabljeni. 

Vsak drugi petek v podruž nici Ptuj, Potrc eva ulica 34, ob 18.00 
uri DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved 
tekoc ih aktivnosti, predlogi c lanov). Vljudno vabljeni. 

Vsak sredo od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3 

rac unalnike ža brskanje po spletu, video klepet in e-

uc enje v druž abnih prostorih drus tva. V sejni sobi druš-

tva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer 

lahko c lani uporabljajo žmogljiv rac unalnik ža video mon-

taž o, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obde-

lavo slik ž aktivnosti. 

TERME PTUJ - KARTE LAHKO KUPITE V DRUŠTVENI  
PISARNI V ČASU URADNIH UR 
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DOPISUJTE V NAŠ GLAS 
Vabimo vas, da pis ete vas e žgodbe in dogodivs c ine in nam jih 
pos ljete po e-pos ti ali pa prinesete c lanek in fotografije v 

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si  
in  http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse 
informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in  
podružnice na Ptuju. 

GLEDALIŠČE FESTIVAL GLUHIH V KRŠKEM 

11. 10. 2014 
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8. FILMSKI FESTIVAL GLUHIH IZOLA  

                                   22. 11. 2014 Ob 16h 

 

BREZPLAČNI TEČAJ NEMŠČINE 
Vabimo vas, da se nam pridružite na tečaju nemščine, ki bo  

potekal vsako sredo od 16.30—18h.  
Pričetek tečaja bo 23. 4. 2014 ob 16.30h. 

Prijave in dodatne informacije v pisarni društva. 

DELAVNICE KUHANJA 
Vsako drugo sredo ob 16.30 bomo na društvu organizirali delavnico 

kuhanja, kjer nam bo sodelavka Liljana Podpečan predstavila, kako se 
skuha okusno in cenovno dostopno kosilo.  

KOSTANJEV PIKNIK IN DRUŽABNO SREČANJE  

22. 10. 2014 

MARTINOVANJE  

12. 11. 2014 

DAN SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA—

PRIREDITVE 

14. 11. 2014 



 

 

NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA 
 
Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega 
centra je možno le za registrirane uporabnike.  V pisarni društva dobite vse informacije in pomoč pri prvi 
prijavi. 
 
Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031 354 600, 031 752 554) 
in  spletnega obrazca. 
 

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu. 
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TOLMAČI - PODRAVJE NASLOVI GSM DOSEGLJIVOST 

KAJA ZLATKA HÖTZL Maribor  040/241 505 od 8.00 do 18.00 

SUZANA KRSTESKI Maribor  041/600 201  dopoldan in popoldan 

LIDIJA LETONJA Destrnik 041/282 344  dopoldan in popoldan 

MARIJA KOSER  Maribor  031/316 040  dopoldan in popoldan 

DORIS PIHLER Maribor 041/616 089 od 8.00 do 18.00 

 

INFO, TOLMAČI 

Kungota 

Šentilj 

Sv. Ana 

Selnica ob 

Dravi 
Maribor 

Pesnica Sv. Jurij 

Lenart 

Cerkvenjak 

Lovrenc na 

Pohorju 
Ruše 

Hoče 

Duplek 

Sv. Trojica v Sl. goricah 

Sv. Andraž Trnovska vas 

Sv. Tomaž Juršinci 
Destrnik 

Ptuj 

Dornava 

Ormož 

Središče ob Dravi 

Zavrč 

Cirkulane 

Gorišnica 

Podlehnik 

Videm 

Markovci 

Hajdina 

Kidričevo 

Majšperk 

Makole 

Poljčane 

Slovenska 

Bistrica 
Oplotnica 

Rače-Fram 

Miklavž 

Starše 

Žetale 

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju  

  



 

 

 

 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  
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PTUJ: Petek: 18:00 - 22:00 

 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo  

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in 

podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. 

Izid brezplačne številke so omogočili: 

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina 

Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Maribor,  

Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane 

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na področju        
Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim 
popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s področ-
ja delovanja društva in ostale pomembne informacije.  Glasilo preje-
majo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva 
v Podravju. 
 

Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji. 
 

Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica     
Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim bral-
cem v branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora. 
 

Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu ali 
podružnici na Ptuju v sredo oz. petek popoldan v času družabništva 
članov. Glasilo je prosto dostopno.    Info Društva 

Naslov: NAŠ GLAS 

Glasilo urejajo: 

Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

Lidija Salamon, 

strokovna sodelavka 

Tomislav Divjak, sodelavec 

 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

Naklada: 250 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja: 17. 10. 2014 

Digitalna izdaja objavljena na:  

http://www.dgnp-mb.si, 

http://www.facebook.com/

drustvo.maribor 

MARIBOR: Sreda in petek: 15:00 - 22:00  

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI: 

 

 

INFORMACIJE 

Uradne ure:  
MARIBOR 

 

PTUJ 

 

Ponedeljek: 9:00 – 12:00 

Sreda: 9:00 – 12:00 

16:00 – 18:00 

2x mesečno 

(vsak drugi in četrti petek v 

mesecu) 

16:00 – 18:00 

 DOSEGLJIVOST: TELEFON: ELEKTRONSKA POŠTA: 

PISARNA 

DRUŠTVO 

02 / 25 22 182 

02/6208851 (faks) 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

MILAN KOTNIK 

(strok. del.-sekretar) 

041/777 132  

BEDRIJA ČREŠNIK 

(predsednik društva) 

041331 287  

   

ALEŠ ŠKOF  
(predsednik športne sekcije) 

070/337 642  

 
 


