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SPREMLJAJTE  

OBJAVE 
 NA INTERNETU 

Od 9. maja 2005  vse dogodke, aktivnosti, programe 
in ostale koristne informacije objavljamo tudi na 

internetu na naši spletni strani. 
http://www.dgnp-mb.si 

http://www.facebook.com 
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»Predstavitev znakovnega 

jezika na 3. gimnaziji 

Maribor« 

Na podlagi dobrega sodelovanja s 

številnimi izobraževalnimi usta-

novami smo letos že tretje leto 

predstavili slovenski znakovni 

jezik in delček iz življenja v svetu 

tišine na 3. gimnaziji Maribor za 

dijakinje in dijake drugih letni-

kov. Predstavitve, ki so potekale v 

sklopih 3 dni po so 2 šolski uri se 

je skupno udeležilo kar 100    

dijakinj in dijakov.   
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Veliko zanimivega branja boste 

našli v junijski številki našega 

časopisa Naš glas. 

 

Tudi v teh vročih poletnih dneh 

smo zelo pridni in organiziramo  

številne aktivnosti ter veliko sode-

lujemo z drugimi organizacijami 

ter občinami. Verjamem, da bo 

tudi v tej številki našega glasila 

ogromno zanimivega branja. Gle-

de na velik odziv članov društva 

in ostalih bralcev lahko samo 

rečemo, da smo ponosni, da so 

naše številne aktivnosti Društva  

gluhih in naglušnih Podravja 

Maribor dobro obiskane. 

Še naprej vas vabimo, da pišete v 

naše in vaše glasilo. Veseli bomo 

vaše pohvale ali vaših člankov o 

vašem življenju v svetu tišine za 

»Naš glas«. 

 

Vljudno vabljeni k branju 

Vljudno vabljeni 

k branju 

»Seminar ZDGNS v       

Laškem« 
 

Na letošnjem seminarju, ki je 

namenjen predsednikom in sekre-

tarjem v društvih ter na Zvezi smo 

pridobili veliko informacij o tre-

nutni finančni nestabilnosti, ki v 

veliki meri vpliva na delovanje in 

izvajanje posebnih socialnih pro-

gramov v društvih in na Zvezi. 

Sekretarji smo velik del časa 

namenili pripravam na pisanje in 

poenotenje programov za nasled-

nji razpis. Pridobili smo veliko 

novih in kvalitetnih znanj ter si 

med seboj izmenjali izkušnje. 

 

 

 

 

 

 

          SEKRETARJEV KOTIČEK 

Tolmačica Kaja Zlatka Hötzl in  

Andrej Vivod 

Srednješolke III. Gimnazije se učijo znakovnega jezika 

Čestitke ob "Abrahamu" 

Učenje znakovnega jezika 

Andrej Vivod prestavlja "gluhoto" 

Kuharska delavnica v društvu 

Alen Kotnik in Sead Mešanovič  

urejata dvorišče DOMA 
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V Svetu invalidov si bom kot 

predsednik še naprej prizadeval za 

uresničevanje Akcijskega načrta 

za izboljšanje enakih možnosti za 

invalide v Mestni občini Maribor. 

 

»ART kamp - Festival 

Lent« 
Letos se je naše društvo že drugič 

vključilo v dogajanje na Festivalu 

Lent in ART kamp. Veliko kultur-

nih prireditev v sklopu festivala je 

tudi priložnost za naše društvo, da  

 

 

se predstavi širši javnosti in obis-

kovalcem Festivala Lent. 

Tudi letos smo v Mariborskem 

mestnem parku od 23. junija do 6. 

julija 2014, v popoldanskem času 

od 16 do 20 ure imeli predstavitve 

društva in življenja v svetu  

»Predsednik Sveta invali-

dov Mestne občine Mari-

bor« 
V torek 23. junija je bil za naše 

društvo še posebej svečan dan, saj 

sem bil ob soglasni podpori izvol-

jen za predsednika Sveta invalidov 

Mestne občine Maribor. V društvu 

se zavedamo velikega pomena 

dobrega sodelovanja in ta izvolitev 

je vsekakor dokaz, da s strokov-

nim in prizadevnim delom lahko 

zelo dobro sodelujemo z vsemi 

invalidskimi in humanitarnimi 

organizacijami ter Mestno občino 

Maribor in drugimi javnimi insti-

tucijami. Pet let aktivnega sodelo-

vanja je tudi na področju reševanja 

invalidske problematike izjemno 

pomembnih za številno populacijo 

ljudi z različnimi oviranostmi. 

Vodenje Sveta invalidov MOM je 

izjemno odgovorno in zahteva 

usklajeno in povezovalno delo, saj 

je v Svet invalidov vključenih kar 

22 invalidskih in humanitarnih 

organizacij s preko 10.000 člani, 

prebivalci Mestne občine Maribor. 

tišine ter slovenskega znakovnega 

jezika. Predstavitve so izvedli naši 

člani društva: Bedrija Črešnik, 

Milan Kotnik, Daniel Grubor, 

Marija Črešnik, Doris Pihler- 

 

 

tolmačica in Kaja Zlatka Hötzl-

tolmačica. Verjamemo, da smo se 

tudi letos uspešno predstavili, saj 

je bil odziv obiskovalcev izredno 

aktiven in pozitiven. Z zaniman-

jem so prisluhnili predstavitvi in 

se z veseljem preizkušali v učenju 

slovenskega znakovnega jezika. 

Med obiskovalce smo v dveh 

popoldnevih razdelili več kot 600 

izvodov zloženke z enoročno abe-

cedo.   

Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 

Čestitke ob izvolitvi 

Med sejo Sveta invalidov MOM 

Člani se predstavijo na ART 

kampu 

Tudi najmlajši se radi učijo    

znakovni jezik 

Obiskovalke se z zanimanjem 

učijo znakovnega jezika 

Srečanje z našim prijatelji na 

ART kampu 

Bedrija Črešnik in Alojz 

Pavlinek "ata" 
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14. OBLETNICA IZHAJANJA ČASOPISA NAŠ GLAS 

V mesecu juniju mineva polnih 14 

let odkar smo prvič objavili prvo 

številko časopisa Naš glas. 

 

V svetu tišine je za nas bil to en 

velik mejnik. Lasten časopis, nove 

informacije in veliko slikovnega 

gradiva je bil velik dosežek za vse 

nas. Še kako se strinjamo z beseda-

mi naše že pokojne sekretarke Pike, 

ki je ob prvi izdaji zapisala takole: 

 

»Ponosna sem na vas, spoštovane 

članice in spoštovani člani druš-

tva, da ste se odločili izdajati 

informativni časopis »Naš glas«. 

Tak projekt zahteva veliko pogu-

ma, znanja in drugih sposobnosti. 

Čestitam vam, da ste pokazali vse 

te svoje sposobnosti ter namenili 

ogromno prostega časa za nasta-

nek novega časopisa gluhih in 

naglušnih, pa tudi slišečih članov 

našega društva. 

Nihče ne more drugemu povedati, 

kakšen okus ima jabolko, če ga ni 

sam okusil. Nihče ne more pove-

dati, kakšne barve je poletni trav-

nik, če ga ni še sam videl. Nihče 

ne more drugemu sporočiti, kaj 

čuti človek z večjo ali manjšo 

izgubo sluha, če to ni sam doživel. 
 

In vi to doživljate. Zato je prav, 

da po svoje oblikujete svoj časo-

pis, po svoje sporočate  svoje pot-

rebe, želje, dosežke, probleme, 

veselje, ideje, občutke, šale, male 

oglase, skratka sporočila vseh 

vrst.«  vaša PIKA. 
 

Piki smo hvaležni za vse spodbudne 

pri naših začetkih ustvarjanja naše-

ga glasila. V društvu se bomo še 

naprej trudili, da bomo pripravljali 

kvalitetno (glasilo časopis). Naš 

glas. 

 

Ustvarjalci in uredniki časopisa 

Naš glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Naslovnice glasila Naš glas 

Prva številka glasila »Naš glas« Časopis »Naš glas« danes 

 



 

 

V degustacijski sobi, prijetno in 

sodobno urejenem ambientu, je 

prostora za vinsko uživanje skupi-

ne do 55 ljudi. Ob degustaciji pos-

trežejo znamenito belokranjsko 

pogačo, lahko pa dodajo tudi sir 

ali domači narezek.  
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Člani smo bili navdušeni nad izbi-

ro različnih vrst vin. Degustacija 

je bila odlična, osebje v vinski 

kleti pa je bilo zelo prijazno in 

uslužno. 

Pot nas je iz vinske kleti popeljala 

do gostišča Štajdohar, kjer nas je 

čakalo odlično kosilo. 

 

 

Restavracija Štajdohar je 

novozgrajeni in sodobno zasnova-

ni obrat, ki dnevno pripravlja 

1000 obrokov in je plod 25-letnih 

izkušenj družinskega podjetja 

Štajdohar d.o.o.  

V gastronomski ponudbi turistič-

ne destinacije Bele krajine je res-

tavracija uvrščena med reprezen-

tančne lokacije konferenčnega, 

poslovnega in rekreativnega turiz-

ma. Nahaja se v mirni zeleni oazi, 

obdani s smrekovim gozdom, 

neposredno ob cesti Črnomelj-

Vinica, natančneje v naselju Kani-

žarica. 

 

 

 

V soboto, 17. 5. 2014, smo  na 

društvu gluhih in naglušnih Pod-

ravja Maribor organizirali izlet v 

Belo Krajino. 

Kar nekaj mesecev so potekale 

priprave na ta dogodek, zato smo 

se že vsi veselili odhoda. 

Z avtobusom smo se odpeljali iz 

Maribora. Ker so naši člani doma 

v različnih krajih smo člane... 

Prvi večji postanek smo imeli v 

Metliki. Tam smo si ogledali Met-

liško vinsko klet. 

Bela krajina je deželica belih 

brez, bele narodne noše, ustrežlji-

vih in prijaznih ljudi ter obilo son-

ca in vinske trte. Lahko rečemo da 

je kakor ustvarjena za lepote žejne 

popotnike.  

 

Mila klima in za vinsko trto prija-

zna zemlja dajeta prečudovita 

bela in rdeča vina. Najboljše vino-

gradniške lege se nahajajo na pod-

ročju Vinomerja in Vidošičev. 

Nič manj primerne niso niti lege 

na Radovici, Drašičih, Repici, 

Plešivici, Semiču ali Stražnjem 

vrhu.  

Mogočna, pod zemljo zgrajena 

zadružna Vinska klet KZ Metlika 

vabi v svoja nedrja vse ljubitelje 

pristnega in žlahtnega belokranj-

skega vina. Vas in vaše prijatelje 

pričakujeta ne samo izjemno lepo 

urejena podzemna vinska klet, 

ampak tudi popolnoma nov pros-

tor za degustacijo vin.  

 
ENODNEVNI IZLET V BELO KRAJINO 

Police z vinom 

Razstava žlahtnih sort vina 

Predstavitev v kleti 

Pokušina žlahtno kapljice 

Okrepčilo pri Štajdoharju 
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Vinsko vigred so letos v Metliki 

pripravili že 32. Gre za največjo 

belokranjsko vinarsko-turistično-

kulturno prireditev. Organizatorji 

tudi letos pričakujejo, da bo ta na 

tri metliške trge v treh dneh priva-

bila več kot 20.000 obiskovalcev 

z vseh koncev Slovenije in sosed-

nje Hrvaške. Na njej so letos 

posebno pozornost namenili sožit-

ju med vinom in šparglji. Te je 

mogoče okušati le v nekaterih 

gostinskih lokalih, sicer pa pov-

sod ponujajo tradicionalne odojke 

in jagenjčke ter belokranjske 

pogače in pristna belokranjska 

vina.  

 

Veliko smo se nasmejali, naklepe-

tali in uživali v različnih točkah, 

ki so jih predstavile folklorne sku-

pine. 

 

Veseli smo se ob zaključku dneva 

odpravili na pot proti Mariboru. 

Zahvaljujemo se vsem organiza-

torjem, še posebej naši sodelavki 

Dragici Tkalec, ki je vse zelo lepo 

organizirala, nikakor pa ne sme-

mo pozabiti naših mladih prosto-

voljcev Romana, Lane, Moritza in 

Nine, ki so pomagali pri vodenju 

izleta. 

 

Vsekakor si želimo še več takšnih 

izletov. 

 

Snežana Pauletić, sodelavka 

 

 

 

Deževen dan se je popoldan prele-

vil v prelep  sončen dan in pot nas 

je odpeljala na prireditev »Vinska 

Vigred«. 

Restavracija, ki razpolaga 

z velikim parkirnim prostorom, 

je primerna za manjše in večje 

skupine in lahko sprejme do 350 

gostov. V spodnjih prostorih je na 

voljo 100 sedišč, v načrtno zasno-

vani večnamenski dvorani zgoraj 

pa je prostor za dodatnih 250 gos-

tov. V poletnem času je na razpo-

lago tudi terasa s 50 sedišči. 

Ne rabimo posebej poudarjati, da 

smo bili s hrano in postrežbo zelo 

zadovoljni. 

S polnimi želodčki smo se odpra-

vili na ogled domače obrti 

»Cvitkovič pri Adlešičih«. 

Času ne pustijo, da bi izbrisal 

belokranjske značilnosti, zato jih 

ohranjajo, negujejo z ljubeznijo in 

jih prenašajo na vse vedoželjne. 

Z obiskom domačije Cvitkovič 

smo se preselili v čas, ko ljudje 

niso tako hiteli kot danes, v čas ki 

nas je popeljal nekaj desetletij 

nazaj. Spoznali smo predelavo 

lanu, popestreno z ogledom dejav-

nosti in izdelkov, ki so vsaki belo-

kranjski hiši dajali domačnost in 

toplino.  

Mnogo znanja, ljubezni do dela, 

dobre volje in časa je vtkanega v 

te izdelke, ki so na ogled; po želji 

pa smo si lahko kupili spominček, 

ki nas bo spominjal na čas, ki se 

nikoli več ne vrne. 

Naučili smo se tudi pisanja belo-

kranjskih pisanic, ki slovijo daleč 

po svetu in so najbolj značilne 

prav za kraj Adlešiči. 

Ročna dela iz lanu 

Člani smo z zanimanjem 

pogledali razstavo 

Barvanje pirhov 

Belokranjska narodna noša 

Udeleženci izleta v Belo krajino 



 

 

Osebno sem vesela, da se čutijo  

drugačni pristopi, da se povezuje-

mo, da se pogovarjamo o proble-

mih in jih skupaj rešujemo, ali pa 

si enostavno povemo kaj lepega 

in mislim, da se ne motim, da se 

tako počutijo tudi vse ostale ude-

leženke, zato v imenu vseh velja 

zahvala za pozornost. 

Seveda si želim, da bi bilo tak-

šnih srečanj več.  

Mesečno bi se morala organizira-

ti srečanja, na katerih bi si lahko 

izmenjali izkušnje pri delu z 

invalidi. 

Pripravila: Dragica Tkalec 

Sodelavka 
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V petek, 7. marca 2014, smo s  

strani društva Dom invalidskih dru-

štev bili povabljeni na pogostitev 

ob dnevu žena. 

 

V prostorih Društva gluhih in 

naglušnih Podravja Maribor smo v 

klubski sobi pripravili vse potrebno, 

da bi se ženske predstavnice ob 

svojem dnevu počutile prijetno. 

Pripravili smo majhna darilca, kot 

znak pozornosti in vsaki ženski 

podarili dišeč cvet. 

 

Na mizi so nas čakale sladke dobro-

te. Sodelavke vseh društev smo 

tako imele priložnost, da se bolje 

spoznamo.  

Poklepetale smo o delu v društvih o 

problemih s katerimi se srečujemo, 

na koncu pa smo si vsi skupaj zaže-

leli veliko lepih skupnih trenutkov.  

 

Kolegica iz društva invalidov 

Maribor Jana Lorber, nam je ob tej 

priložnosti napisala nekaj spodbu-

dnih besed s katerimi je opisala 

naše srečanje. 

 

Ženske iz društev, ki delujejo na 

Trubarjevi ulici 15, smo bile ob 

mednarodnem dnevu žena povab-

ljene na skupno druženje v prosto-

re MBDGN, kjer nas je pozdravil 

Milan Kotnik, predsednik Društva 

Dom invalidskih društev.  

 

Ob priliki, da skupaj nekaj popije-

mo in se posladkamo, smo dobile 

vse prisotne tudi priložnostna 

darilca in rožico. Najboljše od vse-

ga je bilo medsebojno spoznavan-

je, saj se kljub temu da delamo v 

isti stavbi, nismo dovolj poznale. 

 

DAN ŽENA DRUŠTVO DOM 

 

Predsednik in podpredsednica 

Društva DOM 

Veselo razpoloženje 

Sodelavke invalidskih društev 

na Trubarjevi 15 

Pogovor in druženje za dan 

žena 

Predsednik je izročil darilo 

ob dnevu žena 
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V sredo, 23. aprila 2014, je Druš-

tvo gluhih in naglušnih Podravja 

Maribor obiskala delegacija stro-

kovnih delavcev in raziskovalcev s 

področja gluhih iz Turčije.  

 

Na enotedenskem obisku v Slove-

niji so poleg društva obiskali še 

Univerzo v Mariboru, Zvezo glu-

hih in naglušnih Slovenije, Zavod 

za gluhe in naglušne Ljubljana, 

TIPK TV, Društvo gluhoslepih 

Slovenije Dlan in Akademijo za 

likovno umetnost in oblikovanje. 

 

 Slovenijo so obiskali v okviru 

projekta, v katerem preučujejo 

metode izobraževanja v zvezi z 

znakovnim jezikom v evropskih 

državah. 

 

Na mariborski univerzi so turško 

delegacijo sprejeli prof. dr. Mat-

jaž Debevc, Ines Kožuh in Simon 

Hauptman, dobrodošlico v druš-

tvu pa sta jim zaželela predsednik 

in sekretar društva. Navzoči so se 

pogovarjali o razmerah na podro-

čju delovanja društev gluhih in 

naglušnih v Turčiji in v Sloveniji. 

 

 Ugotovili so, da obstajajo precej-

šnje razlike med načinom financi-

ranja društev v obeh državah. 

Gospod Kotnik je predstavil tudi 

dejavnosti društva, nad čimer so 

bili gostje zelo navdušeni.  

 

Člani društva in turški gostje so 

se pogovarjali v angleškem jezi-

ku, sporazumevali pa so se tudi v 

mednarodnem znakovnem jeziku.  

Društvo so zapustili z lepimi vtisi, 

na obisk pa jih bodo spominjali tudi 

izdelki, nastali izpod rok članov 

društva ob 80. obletnici delovanja 

Društva gluhih in naglušnih Podra-

vja Maribor. 

 

 

Pripravila: Ines Kožuh, FERI 

UNIVERZA V MARIBORU 

 

OBISK DELEGACIJE IZ TURČIJE 

Obdaritev turških gostov 

Izmenjava izkušenj 

Objem za slovo 

Pogovor s članom iz Turčije 

Predsednik in sekretar s tolmačico 

iz Turčije 

Gostje iz Turčije z gostitelji v Društvu 
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Z namenom vračanja dobrega v 

lokalno okolje, v katerem deluje, je 

Mercator v mesecu aprilu v izbra-

nih stotih lokalnih, sosedskih trgo-

vinah po vsej Sloveniji izvajal pro-

jekt Radi delamo dobro.  

V okviru projekta je Mercator ob 

pomoči svojih kupcev med sto zma-

govalnih lokalnih društev v Slove-

niji razdelil donacije v skupni vred-

nosti 100.000 EUR.  

V času od 1. aprila do 30. aprila 

2014 je v stotih izbranih Mercator-

jevih trgovinah po celi Sloveniji 

potekalo prav posebno glasovanje.  

V teh trgovinah so kupci do konca 

aprila ob vsakem nakupu prejeli 

poseben žeton, s katerim so lahko 

oddali svoj glas podpore enemu 

izmed treh predlaganih kandidatov 

za prejem donacije.  

Žetoni so se oddajali v posebne gla-

sovalne skrinjice, ki so bile nameš-

čene v izbranih Mercatorjevih pro-

dajalnah.  

Ob zaključku akcije, je društvo, ki 

je prejelo največ žetonov, prejelo 

Mercatorjevo donacijo, sredstva pa  

namenilo za izvedbo konkretnega 

projekta, s katerim se potegujejo za 

donacijo.  

Nagrajeni sta bili tudi ostali dve 

udeleženi društvi.  

Projekt 

Radi delamo dobro je konec lan-

skega leta 2013 že potekal v štiri-

h izbranih Mercatorjevih trgovi-

nah.  

Aktivnost je bila med lokalnimi 

prebivalci deležna zelo dobrega 

sprejema, povezala je lokalno 

okolje ter kraju prinesla konkret-

no izboljšavo. Zato se je Mercator 

odločil, da v letošnjem letu ta 

projekt razširi na področje celotne 

Slovenije. 

 

Trgovine, ki so bile vključene v 

projekt Radi delamo dobro so bile 

predstavljene na spletni stra-

ni www.mercator.si, hkrati pa so 

te trgovine tudi posebej označene.  

Na omenjenem spletnem mestu 

pa je bilo prav tako predstavljenih 

300 vključenih društev, ki so se 

potegovali za Mercatorjevo dona-

cijo. 

Naše društvo je tokrat doseglo 3. 

mesto. Rezultata  smo se seveda 

razveselili, vendar smo glede na 

problematiko s katero se srečujejo 

gluhi in naglušni ljudje, ki živijo 

v svetu tišine pričakovali višjo 

uvrstitev.  

 

MERCATOR - DOBRODELNA AKCIJA  

RADI DELAMO DOBRO 

 

Nagrado za 1. mesto je dobilo 

Društvo za pomoč otrokom z avti-

zmom, 2. mesto pa so tokrat osvo-

jili prijatelji iz društva za cerebral-

no paralizo Sonček.  

 

Iz srca čestitamo vsem sodelujo-

čim, še posebej pa se želimo 

zahvaliti prijazni poslovodji Mar-

keta Maja gospe Sandri Čaušević, 

ki je tudi sama donirala del sred-

stev za pomoč našemu društvu. 

 

Veseli in hvaležni smo, da obstaja-

jo ljudje, ki se zavedajo naše stis-

ke in so nam pripravljeni nesebič-

no pomagati. 

 

Pripravila: Snežana Pauletić 

Podelitev donacij 

 

http://www.mercator.si/
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V našem društvu se zavedamo, da 

je izobraževanje naših gluhih in 

naglušnih članov pomembno, zato 

smo tudi za našega mladega glu-

hega člana Marcela Mertika že 

drugo leto zapored organizirali 

učno pomoč s pomočjo tolmačice  

slovenskega znakovnega jezika in 

prostovoljcev in prostovoljk. 

Ker je delo z gluhim otrokom zah-

tevno in je potrebno vložiti veliko 

truda, smo naše prostovoljce pov-

prašali kako oni gledajo na delo, 

ki ga opravljajo. 

 

ROMAN PERKOVIČ: 

Kako je učiti Marcela? 

Učiti Marcela je super.  Je pa to 

zame nekaj drugačnega, a seveda 

zelo pozitivnega. Tako kot se Mar-

cel nauči nekaj novega, tako se 

naučim tudi jaz. Čudovita izkušnja 

je to. 

 

Ali je težko znanje posredovati v 

znakovnem jeziku? 

Menim, da če dobro poznaš zna-

kovni jezik in ga obvladaš, potem 

ni težav. Vsi prostovoljci pa se 

trudimo, da znanje Marcelu posre-

dujemo na čim bolj zanimiv, zaba-

ven in zanj najbolj razumljiv 

način. 

 
Ali opazite napredek pri učenju? 

Osebno lahko rečem, da odkar ima 

Marcel to učno pomoč, se zares 

vidi napredek, predvsem na oce-

nah. Marcel pa bolje razume snov, 

lažje rešuje naloge in s tem tudi 

lažje sodeluje v šoli. 

 

Želite Marcelu kaj sporočiti? 

Marcelu bi rad sporočil, da naj se 

uči še naprej, naj bo delaven in 

priden še naprej, ker je zelo pame-

ten fant in lahko doseže v življenju 

še veliko lepega. 

 

 

LANA PODGORELEC: 

Kako je učiti Marcela? 

Je zelo zanimivo, včasih naporno 

in poučno tudi za nas prostovoljce. 

 

Ali je težko znanje posredovati v 

znakovnem jeziku? 

Na začetku je seveda bilo. sedaj je 

vsak dan lažje. Je pa odvisno tudi 

od učne snovi. 

 
Ali opazite napredek pri učenju? 

S sprotnim delom se seveda opazi. 

 

Želite Marcelu kaj sporočiti? 

Kar tako še naprej. 

 

NINA EMERŠIČ: 

Kako je učiti Marcela? 

Marcela je zelo zanimivo učiti,saj 

sproti tudi mi obnavljamo svoje 

znanje medtem, ko ga posreduje-

mo njemu. 

 

Ali je težko znanje posredovati v 

znakovnem jeziku? 

Ker vsi prostovoljci obiskujemo 

tečaje znakovnega jezika,znanja ni 

težko posredovati, če pa česa ne 

vemo pravilno posredovati, nam 

pomaga tolmačka.  

 
Ali opazite napredek pri učenju? 
Učenje Marcela je zelo odvisno od 

tega kako je spočit in kakšne volje 

je. Opazili smo napredek predvsem 

pri matematiki.  

Želite Marcelu kaj sporočiti? 

Marcel, si prijazen in sposoben 

fant, zato pri učenju vztrajaj in se 

potrudi. 

 

Kako pa na pomoč gleda naš Mar-

cel?  

Preberite si kaj nam je povedal: 

 

Kako si zadovoljen s pomočjo, 

ki se zate organizira v Društvu? 

Zelo sem zadovoljen in veliko se 

naučim. 

 

Ali razumeš prostovoljce, ki ti 

pomagajo? 

Ja, jih vse razumem, saj se zelo 

potrudijo, da mi vse razložijo v 

znakovnem jeziku. 

 

Ali imaš v šoli zdaj boljše ocene? 

Ja prej sem imel veliko enk. Sedaj 

pa se napredek vidi predvsem na 

mojih boljših ocenah, saj imam 

sedaj tudi štirice in petice. 

 

Ali si tudi v prihodnje želiš 

pomoči pri učenju? 

Ja, seveda si želim, saj mi veliko 

pomaga. 

 

Kaj bi rad  sporočil tolmačici in 

prostovoljkam, ki ti pomagajo 

pri učenju? 

Vsem skupaj  

hvala za pomoč. 

 

UČNA POMOČ GLUHEMU  

MARCELU MERTIKU 

Marcel se uči ob pomoči           

tolmačice in prostovoljke 

Pomoč pri učenju 

 



 

 

Ivica Burggraf: Petek je moj 

dan, ko pozvoni osebna asistent-

ka na domu. Seveda sem vesela 

njenega obiska, saj v starosti člo-

vek ni več tako gibčen, kot v 

mlajših letih. Ko Ljiljana pride k 

meni, se zmeniva, kaj je v planu 

za ta dan in to narediva. Moram 

povedati, da se mi zdi to zelo 

lepa gesta Društva gluhih in 

naglušnih Podravja Maribor. 

Izredno veseli smo vsi, ki smo se 

odločili in zaprosili za to pomoč.  

 

Mi starejši imamo radi, da se po 

končanem delu tudi malce vsede-

mo, se pogovorimo kar nam leži 

na duši. Upam, da bo še naprej 

tako lepo poskrbljeno za nas sta-

rejše gluhe člane, saj resnično 

potrebujemo pomoč pri naših 

vsakodnevnih opravilih. 

 

Sem zelo zadovoljna in vesela 

vsak petek dopoldan, ko na vratih 

zagledam svojo osebno asistent-

ko.  
 

Dragica Tkalec: 

Na društvu gluhih in naglušnih 

sem se zaposlila preko javnih del 

z namenom, da pomagam našim 

članom, ki so pomoči potrebni. 

Nekateri naši člani so gluhi in 

slepi, Živeti v temi in tišini pa je 

v vsakdanjem življenju zelo 

moteče, saj človek, ki je poleg 

gluhote še slep, sam ne zmore 

ničesar. Moje poslanstvo je, da 

takim ljudem pomagam pri opra-

vilih, ki jih sami ne zmorejo. 

 

Moja službena pot  ob ponedelj-

kih me odpelje v najstarejše mes-

to, na Ptuj. Tam me pričaka gluh 

in slep, vendar vedno optimisti-

čen gospod Janko Plesec. 
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V društvu smo v letošnjem letu 

zaposlili dve novi osebi v programu 

osebna asistenca. Naš cilj je nuditi 

pomoč starejšim gluhim in nagluš-

nim članom, ki potrebujejo pomoč 

pri lažjih gospodinjskih opravilih in 

družabništvu.  

Seveda smo želeli iz prve roke 

izvedeti, kako programi potekajo, 

zato smo udeležence programa pov-

prašali kako se počutijo ko sodelu-

jejo v programu. 

Ljiljana Podpečan: 

 

Na obiske hodim k gospe Burggraf 

in zakoncema Ivanjšič.  Gospo 

Burggraf obiskujem ob petkih zjut-

raj.  Vedno, ko pridem se z gospo 

vsedeva, pogovoriva in se dogovo-

riva za dnevni delovni plan, kaj 

bova počeli. 

Gospa mi tudi rada pove kaj o svo-

jem življenju, o svojih dogodivšči-

nah in pripetijah. Ko posesam, pob-

rišem prah in pomijem tla se z gos-

po vsedeva in si poveva kakšno 

hecno stvar. Velikokrat se do solz 

nasmejiva. Vzdušje je dobro in ta 

najin skupni čas zelo hitro mine. 

 

 

Ob ponedeljkih imam na razporedu 

gospoda in gospo Ivanjšič. Gospa 

me vsak ponedeljek, ko pridem 

objame, gospod pa me prisrčno 

pozdravi. Na začetku se najprej 

dogovorimo kakšen je plan dela za 

ta dan. Po končanih opravilih se z 

gospo Ivanjšič velikokrat pogovar-

java o kuhanju, peki peciva, si 

izmenjava kakšne recepte in se 

pogovarjava kako je bilo včasih.  

Ker se šele učim znakovnega jezi-

ka, me gospod in gospa večkrat 

naučita kakšno novo kretnjo. Vča-

sih kakšno kretnjo narobe pokažem 

in potem se vsi iz srca nasmejimo. 

Čas mi mineva zelo hitro, tako da 

včasih sploh ne opazim da je ura 

že 12 in je potrebno zaključiti. 

Vedno je zanimivo in pestro ko 

smo skupaj. Veliko se smejimo in 

se kdaj pa kdaj tudi pohecamo. 

Moram priznati, da so moji občutki 

zelo dobri. Obe stranki sta zelo 

hvaležni, zato se počutim zaželjena 

in koristna.  Med obema strankama 

in menoj se je že razvila čustvena 

navezanost in zaupanje tako, da mi 

to zelo veliko pomeni. Veseli me, 

da si zaupamo in si vse povemo. 

Še posebej mi  je toplo pri srcu, ko 

odhajam domov in vem, da so 

stranke vesele in zadovoljne. Ved-

no znova se veselim naših ponov-

nih srečanj. 

 

 
POMOČ NA DOMU - JAVNA DELA 

Na tečaju kuhanja 

Ljiljana z go. Burggraf in 

g. Ivanjšičem 
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Med tem časom jaz posesam sta-

novanje, umijem elemente in tla, 

uredim kopalnico, a še vedno  mi 

ostane nekaj časa za kramljanje, 

česar je še najbolj vesel. 

 

Mene osebno je zelo pohvalil, ob 

mojem vprašanju, kaj bo povedal o 

meni je rekel, naj ne skoparim pri 

pohvali zame, sam me je sprejel 

dobro, hitro sva se ujela, zanj nare-

dim vse, kar potrebuje, zadnjič 

sem  mu prinesla nekaj konzerv rib 

iz morja, bil jih je vesel. Obiskala 

sva servis za slušni aparat, ker se 

mu je pokvaril in ko sem prišla ni 

nič slišal, skratka skrbim zanj, kot 

da je moj sorodnik. Po nesreči mu 

je pralni stroj odtrgal rokav na sraj-

ci in odnesla sem jo domov, ter mu 

zašila rokav, saj  mu je bila srajca 

zelo ljuba. Vedno je dobre volje, 

hvaležen je za vsak dan, ki mu je 

podarjen in moje mnenje je, da si 

še kako zasluži pomoč od povsod, 

od koder mu je namenjena. Rada 

delam z njim in zelo sem vesela, če 

ga spravim s kakšno mojo šalo v 

smeh, tudi on mi je povedal, da mu 

v življenju ni izpadlo kaj dosti 

stvari dobro, edino zares dobro so 

mu izpadli lasje in zobje. Tudi on 

me je nasmejal, skratka prijeten 

človek je ta naš Janko. 

 

Ob četrtkih se odpeljem v Hoče. 

Tam me čaka gluha in zelo slabo 

pokretna Jana Longar. Jana je zelo 

urejena gospa, vendar žal gluha, 

slabovidna in nepokretna brez ber-

gel oz. invalidskega vozička. 

Pravi, da že 30 let ne more hoditi, 

z berglami pa se zelo počasi premi-

ka. Veliko mi pripoveduje o  njeni 

bolezni, o družini in ljudeh, ki so  

kakorkoli povezani z njo.  

 

Ob četrtkih ji pospravim stanovan-

je, posesam, umijem tla, ter ji ved-

no prinesem od doma sestavine za 

kuhanje. Skuham ji kaj dobrega, 

da ima za dva dni, saj sama si ne 

more kuhati, gostilna pa je zanjo 

predraga. Tudi sestra, ki živi blizu 

ji prinese kdaj, drugače se pa more 

znajti sama.  

 

Petek pa imam rezerviran za naše-

ga člana Danija Gruborja, ki me 

potrebuje za trgovino, saj je zelo 

slaboviden in ne more prebrati 

drobnega tiska, ki je na embalaži 

izdelkov. Prebrati ne more niti 

datuma uporabe, tudi cena je 

pomembna, pa je največkrat pisa-

na zelo drobno. Doma mu posto-

rim stvari,  ki jih zaradi slabovid-

nosti ne more sam, rad pa ima tudi 

pogovor, saj živi sam in čas zapol-

niva prijetno s koristnim. 

Delo imam zagotovljeno še do 

konca tega leta, če ne bo več asis-

tenc pa bom žalostna, saj sem se 

zelo navezala na društvo in ljudi v 

njem, predvsem na naše člane, ki 

so me lepo sprejeli.  

 

Intervju pripravila Snežana 

Pauletič 

 

Janko se je rodil slep, vendar mu 

je operacija pripomogla, da je vsaj 

nekaj let lahko videl, bil je tudi 

zaposlen. Ko pa je čisto izgubil 

vid, se je pa upokojil. Vesel je, da 

vsaj malo sliši s slušnim aparatom, 

brez njega pa je izgubljen in prav 

ničesar ne sliši. Njegovo življenje 

ni bilo posuto z cvetjem, stopal je 

po trnovi poti,vendar  ni obupal, 

ne tarna da je slep le želi si 

druženja z ljudmi, saj je zelo osa-

mljen. živi sam, sorodniki pa so 

daleč vstran, tako da mu niso v 

pomoč. Pomagamo mu v društva, 

v katero je včlanjen in komaj čaka, 

da pridem, saj  zelo rad pokramlja 

ob kavici. Ko pridem, najprej 

zmeriva pritisk, se stehto, potem 

pa pride posvet o planu dela. Ob 

kavici obdelava politiko, aktualne 

teme po svetu, novice iz društva, 

pa tudi kakšno pripoved iz njego-

vega težkega življenja mi rad 

pove. Odpraviva se v trgovino po 

nakupih, ima posneto vse, kar je 

treba kupiti, tako da v trgovini 

nimava problema. Ko se vrneva iz 

trgovine si Janko sam zloži stavi v 

hladilnik in elemente, moram 

povedati, da ima vse skrbno pos-

pravljeno, tako da točno ve, kje 

ima katero stvar.  

Spremstvo v trgovino 
Pomoč v kuhinji 

Pomoč pri obuvanju 



 

 

 Naši člani so veseli, vsakega 

podarjenega hlebčka kruha. Vsi 

sodelavci smo veseli, da obstaja-

jo tako dobri ljudje, ki se zaveda-

jo problematike socialno ogrože-

nih gluhih in naglušnih ljudi. 

 

Ljiljana Podpečan 
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Na društvu gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor opažamo vedno 

več socialnih stisk članov in njiho-

vih družin. Zato že od meseca apri-

la vsako drugo sredo organiziramo 

kuharske delavnice. 

Naš cilj je, da bi se naši gluhi in 

naglušni člani naučili kuhati na pre-

prost in cenovno ugoden način. 

Sodelavka Ljiljana vsako drugo sre-

do vodi kuharske delavnice katerih 

so naši člani še posebej veseli, saj 

se veliko naučijo o kuhanju okusnih 

jedi.   

Povprašali smo jo, kako se ona 

počuti v svoji novi vlogi. 

Sem mentorica kuharskih delavnic 

in sem vesela, da se je delavnica 

tako lepo uveljavila med gluhimi. 

Prihajajo tako ženske, kot tudi moš-

ki. 

Vsak teden je vse več članov, ki si 

želijo sodelovati, zato se bom še 

naprej trudila in kuhala po svojih 

najboljših močeh. 

Ne znam opisati veselja, ki ga 

občutim, ko vidim kako naši gluhi 

in naglušni člani, ki so socialno 

ogroženi z veseljem pojedo topel 

in zdrav obrok vse do zadnje žlice. 

Naš namen je že od vsega začetka 

skuhati dober in poceni obrok, 

katerega si lahko privoščijo tudi 

socialno ogroženi člani in ga tudi 

sami skuhajo doma. 

Pri naši akciji so nas velikodušno  

podprli v pekarni Hlebček d.o.o., 

saj nam vsako sredo podarijo več 

štruc kruha, ki jih razdelimo med 

socialno najbolj ogrožene člane. 

 

 

KUHARSKE DELAVNICE 

PEKARNI HLEBČEK d.o.o. 

SE IZ SRCA ZAHVALJUJEMO, DA VSAKO SREDO           

PODARIJO DOBER IN OKUSEN KRUH SOCIALNO NAJBOLJ 

OGROŽENIM ČLANOM DRUŠTVA. 

Na koncu udeleženci 

poskusijo dobrote 

HVALA 

 



 

 

Stran 15 

Mariborska knjižnica letos praznu-

je 65 let od ustanovitve in vse, kar 

namenja svojim obiskovalcem, je 

zaznamovano s številkama 6 in 5. 

Rdeča nit je 65 obrazov, poveza-

nih s knjižnico in okoljem, v kate-

rem knjižnica deluje. Te obraze 

spoznavamo skozi Literarne posta-

je, Odprte horizonte in številne 

druge prireditve, ki jih je in jih  

še bo v vseh enotah knjižnica niza-

la skozi vse leto. Najbolj skoncen-

trirani bodo dogodki v času Mese-

ca Mariborske knjižnice, ko bodo 

med 6. 5. in 5. 6. ob sloganu  

Pod arkadami modrosti, na pozab-

ljenem trgu s knjižnico zaživeli 

Rotovški trg in krajevne knjižnice 

od Lovrenca do Šentilja. Prazno-

vanje sovpada z izdajo težko pri-

čakovanega gradbenega dovoljen-

ja za drugo fazo načrtovane inves-

ticije v našo osrednjo knjižnico. 

Mariborska knjižnica je leto po 

uvedbi članarin, s katerimi ji je 

uspelo ublažiti svojo finančno  

stisko, zastavila kot praznično 

leto. Svojim članom in uporabni-

kom se želi z res bogatim  

celoletnim programom različnih 

dejavnosti zahvaliti za naklonje-

nost in jih povabiti, da uporabijo  

njene različne storitve. V njeni 

bogati ponudbi so prav dejavnosti 

tiste, ki ostajajo v celoti  

brezplačne. Rdeča nit prireditev, 

ki potekajo že od januarja, je 65 

obrazov z različnih področij, ki  

soustvarjajo naš prostor,  

so povezani z lokalnimi okolji kra-

jevnih knjižnic ali so vplivali na 

razvoj in položaj knjižnice. Za por-

trete obrazov bo poskrbel fotograf 

Branimir Ritonja. Ob tem teče cela  

vrsta vzporednih akcij, s katerimi 

knjižnica opozarja na bogastvo 

svojih zbirk in vabi tudi uporabni-

ke, da sooblikujejo razstave in dru-

ge dogodke. 

Ravno v času priprav na Mesec 

Mariborske knjižnice s simbolič-

nim naslovom Pod arkadami  

modrosti, na pozabljenem trgu, pa 

je knjižničarje razveselila novica, 

da je Upravna enota izdala  

težko pričakovano gradbeno dovo-

ljenje za drugo fazo od leta 2008 

načrtovane investicije za  

osrednjo knjižnico in Rotovški trg. 

  

Ko bo gradbeno dovoljenje prav-

nomočno, ne bo več pravno  

formalnih ovir za premik z mrtve 

točke.  

Ob zaključku Meseca Mariborske 

knjižnice, 5. junija, bo dopoldan-

ska gostja ustvarjalka in arhitektka 

Manica Klenovšek Musil, ki je 

soustvarjala Pionirsko knjižnico 

Rotovž, popoldne bo pripovedo-

valsko položeno k Hišam pravljic, 

večer pa bo prinesel Odprte hori-

zonte s Karmino Šilec in kratkim 

koncertom njene Carmine Slove-

nice.  

Ves čas uvodnega in zaključnega 

dne bo na Glavnem trgu vabil med 

police in na ustvarjalnice biblio-

bus, ki sicer svoje poti ubira v bolj 

oddaljene kraje, kjer ni krajevnih 

knjižnic. Bibliobus Mariborske 

knjižnice ima že štiridesetletno 

tradicijo, sedanje tretje vozilo obi-

skuje kraje šestnajsto leto. Pravkar 

potekajo aktivnosti za nakup nove-

ga vozila, ki ga bodo sofinancirale 

občine ob izdatnem deležu Minis-

trstva za kulturo. Ves mesec med 

obema mejnima dnevoma bo v 

krajevnih knjižnicah potekala 

množica prireditev in predstavitev 

obrazov, o vseh 65-ih pa nastaja 

tudi baza za spletni biografski lek-

sikon Štajerci.si, s katerim se 

Mariborska knjižnica pridružuje 

drugim slovenskim knjižnicam pri 

ustvarjanju leksikona Znani Slo-

venci.  

Vir: spletna stran MB knjižnice 

 

65. OBLETNICA MARIBORSKE KNJIŽNICE 

 



 

 

Povedati moram, da imam zelo 

malo izkušenj v igranju pikada, 

nazadnje sem ga igrala pred enim 

letom in pol. Zanj sem se navdu-

šila in se tudi naučila pri družini 

od moje nečakinje. 

Na samem tekmovanju sem vide-

la, da veliko invalidov tekmuje v 

igranju pikada. Sama sem igrala 

sproščeno, brez naprezanja in 

pričakovanja. 

Vso pozornost sem usmerjala v 

pravilno metanje puščice, pri tem 

pa sem opazila, da sem najbolj 

uspešna v svoji skupini. Tega 

sem se zares zelo razveselila in to 

me je motiviralo v nadaljnji igri. 

Po tekmovanju smo imeli kosilo. 

Ko smo se dodobra najedli, smo 

željno pričakovali podelitev 

pokalov. Ko je tolmačica Kaja 

poklicala moje imeni sem mogla 

verjeti, da sem zmagovalka v 

igranju pikada. Ob razglasitvi mi 

je bilo malo nerodno, saj sem bila 

zelo presenečena nad dejstvom 

da sem osvojila 1. mesto. 

Nato sem veselo odkorakala proti 

podpredsedniku Sveta invalidov 

Milanu Kotniku, ki je tudi sekre-

tar našega društva gluhih in 

naglušnih, ki mi je čestital in 

izročil pokal. Prejetje pokala me 

je izredno navdušilo, saj se v 

društvu nikoli nisem udeležila 

kakšnih športnih aktivnosti. 

Letos pa sem prišla, odigrala in 

na koncu zmagala. Vsekakor si 

želim, da bi tudi naslednje leto 

sodelovala. Definitivno se še 

bom udeleževala športnih iger 

invalidov.  

Pripravila: Snežana Pauletić 
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Svet invalidov Mestne občine Mari-

bor je priredil Športne igre invali-

dov, ki so potekale v okviru športno 

zabavne prireditve Športna pomlad 

2014. Športne igre invalidov so 

potekale že peto leto zapored. 

 

V soboto, 10. maja 2014, so se čla-

ni šestnajstih invalidskih društev iz 

Maribora pomerili v kar devetih 

športnih panogah.  

V Ledni dvorani, ter v dvorani 

Tabor so se  pomerili v pikadu, 

šahu, steznem kegljanju, ruskem 

kegljanju, namiznem tenisu, malem 

nogometu, ulični košarki na vozič-

ku, metu na koš in metu na koš na 

vozičku.  

Prireditev smo slovesno začeli s 

kulturnim programom, ki so ga pri-

pravili člani Medobčinskega druš-

tva Sožitje, Društva invalidov Mari-

bor in Društva gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor. 

 

 

Med invalidi je za omenjeno šport-

no prireditev zelo veliko zaniman-

je. Letos je bilo prijavljenih kar 

256 tekmovalcev in okrog 250 

navijačev. Najboljši tekmovalci so 

bili nagrajeni s pokali, vsi tekmo-

valci pa so prejeli spominske maji-

ce. 

Kljub veliki vnemi in tekmovalno-

sti invalidov pa glavni namen 

Športnih iger invalidov ostaja dru-

ženje in sklepanje prijateljstva med 

člani različnih invalidskih društev, 

kajti samo z združenimi močmi 

bomo lažje uresničevali naš skupni 

cilj, izboljšanje enakih možnosti za 

invalide v Mariboru. 

Iger se je udeležila tudi naša gluha 

članica Marija Šmid. Opisala nam 

je svoj tekmovalni dan. 

 

 

V soboto 10. maja sem se udeležila 

športnih iger invalidov, ki so pote-

kale v Mariboru. Na igre sem se 

prijavila  v DGNP Maribor. Ker 

smo lahko izbirali med različnimi 

igrami, sem se odločila da si izbe-

rem pikado. 

Vsi tekmovalci smo se zbrali ob 9. 

uri v Ledni dvorani tabor v Mari-

boru, ki deluje v sklopu dvorane 

Tabor. 

Bila sem v skupini petih članov iz 

našega društva in vsi smo igrali 

pikado. 

 

ŠPORTNE IGRE INVALIDOV V MOM 

Kulturni program ob           

zaključku športnih iger 

Ekipa gluhih v futsalu 

Marija Šmid 1. mesto pikado 
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V soboto 10. 5. 2014 smo organi-

zirali meddruštveni turnir v ribolo-

vu v Nebovi, zbralo se je 19 ribi-

čev iz 7 društev. Ob 7:00 smo se 

zbrali, pozdravili, izžrebali lovna 

mesta ter ob 8:00 pričeli s turnir-

jem. Vreme smo imeli naročeno, 

tako, da smo imeli ravno prav vet-

ra, ravno prav sonca in ribe so pri-

jemale tako, kot se spodobi. Ob  

 

 

 

 

Rezultati ekipno: 
 

DGN Ljubljana             21.450 g 

DGN Podravja Maribor            13.600 g 

MDGN Sl. Konjice                     12.650 g 

DGN Velenje                      12.600 g 

DGN Dravograd            11.850 g 

DGN Celje                       4.900 g 

 

Rezultati posamezno: 
 

Šmidlehner Albin                   10.050 g 

Mežnar Igor                      9.600 g 

Žnidar Klemen                     8.650 g 

Govedič Alojz                     6.450 g 

Gotovnik Ljubo                     6.000 g 

Marinko Matevž                     5.400 g 

Buljubašić Edin                     5.350 g 

Klančnik Andrej                     5.250 g 

Koser Jože                      4.250 g 

Šabeder Milan                     4.100 g 

Rednak Ciril                      3.200 g 

Kolar Miran                      1.850 g 

Brunšek Drago                     1.800 g 

Kolar Silva                      1.250 g 

Kos Franc                      1.250 g 

Gruber Tomaž                     1.150 g 

Vrečko Franc                     0.800 g 

Knez Marjan                      0.650 g 

Pavlinek Dušan                     3.600 g 
 

 

MEDDRUŠTVENI TURNIR  

V RIBOLOVU - NEBOVA 

12:00 smo zaključili s tur-

nirjem. Sledilo je tehtanje 

dnevnega ulova, ki je skup-

no znašal 80.650 g. Tokrat 

nismo imeli ribiča brez ulo-

vljene ribe. S ponosom smo 

razglasili rezultate. 

Prejemniki pokalov 

Tekmovalci ribniškega 

tekmovanja 

Kapetan ribiške sekcije, 

Jože Koser 

Podelitev pokalov 
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IGRALCI: 

1. GABRIJEL KRAVANJA 

2. ŽIGA BEDENIK 

3. SHKELZEN DACAJ 

4. ZLATKO GRUJIĆ-

POLIČ 

5. SILVO ČEH 

6. PETER MEŠKO 

7. MATEJ LEŠNIK 

8. ROBERT DEBEVEC 

9. DRAGIŠA DVORANĆIĆ 

10. BOŠTJAN OSTERC 

 

TRENER: 

ALEŠ ŠKOF 

POMOČNIK TRE-

NERJA: 

MUSTAFA BULJUBAŠIĆ 

 

Državno prvenstvo gluhih v futsalu 

je potekalo v Ljubljani. 

 

Skupina B 

1. kolo DGNP Maribor : 

DGN Celje 2:3 

2. Kolo DGNP Maribor : 

DGNP Nova Gorica 4:1 

Društvo gluhih in naglušnih Podra-

vja Maribor smo osvojili 2. mesto 

v skupini B in se tako uvrstili v 

POLFINALE, kjer smo dosegli 

naslednje rezultate: 

DGNP Maribor : DGN Lju-

bljana 2:0 

Dosežen rezultat je bila odlična 

motivacija za nadaljnjo igro v fina-

lu, kjer smo igrali z Društvom glu-

hih in naglušnih Celje. 

DGNP Maribor : DGN Cel-

je 5:0 

Po dolgih 23 letih smo končno 

PRVAKI!! S tem smo dobili 

vstopnico za DEAF CHAMPI-

ONS LEAGUE. Liga prvakov 

PRIHAJAMO! 

Našim športnikom  

ČESTITAMO za uspeh. 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V FUTSALU 

Veselje prvakov 

Čestitke 

Počitek med tekmami 

Pozdrav nasprotnih akcij Zbor pred tekmovanjem 

Državni prvaki v futsalu 
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Ko osebni zdravnik oceni, da zavarovana oseba potrebuje ali bi bila    

upravičena do SA, jo napoti k pooblaščenemu zdravniku –  specialistu. 

 

Ko napotni zdravnik- otorinolaringolog ugotovi potrebo po SA, izda zavaro-

vani osebi naročilnico za testni SA, na kateri označi, da gre za izposojo 

testnega SA za obdobje največ 3 mesecev. 

 

Zavarovana oseba na osnovi naročilnice prejme testni SA pri dobavitelju, 

ki ima z ZZS sklenjeno pogodbo. Dobavitelj izdela tudi olivo. 

 

Zavarovana oseba izbere ustrezni testni SA ob pomoči slušnega akustika, 

ki slušni aparat nastavi in zavarovano osebo navaja na uporabo aparata 

ter jo nauči z njim ravnati. 

 

Zavarovana oseba se s testnim SA oglasi pri napotnem zdravniku –      

otorinolaringologu, kjer opravi vaje s poslušanjem. 

 

Ko akustik ugotovi, da je zavarovana oseba navajena na uporabo          

slušnega aparata ( p o uporabi SA vsaj 14 dni )  izda o tem potrdilo. 

 

Napotni zdravnik –  otorinolaringolog potrdi z izdajo naročilnice za slušni 

aparat, da je bil s SA dosežen ustrezen slušno-rehabilitacijski učinek.  

V primeru, da zavarovana oseba s testnim SA ni dosegla ustreznega     

slušno rehabilitacijskega učinka, ji napotni zdravnik –  otorinolaringolog 

naročilnice za izdajo SA ne izda, testni SA  pa je zavarovana oseba   

dolžna vrniti dobavitelju.  

Kotiček za naglušne:  

KAKO DO NOVEGA SLUŠNEGA APARATA? 
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: DP V ODBOJKI NA MIVKI (Objavljeno 30. junij 2014)  
Spletna povezava: 
http://www.zveza-gns.si/2014/06/30/dp-v-odbojki-na-mivki/ 
 

MEDNARODNI TURNIR V TREH ŠPORTNIH PANOGAH 
(Objavljeno 28. januar 2014) 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor - podružnica Ptuj je organiziralo mednarodni 

turnir v treh športnih panogah, in sicer deveti zaporedni turnir v futsalu, četrti turnir v odbojki za 

ženske in prvi turnir v bowlingu posamezno in mešane dvojice.  

                  Spletna povezava: 
                      http://www.zveza-gns.si/2014/01/28/mednarodni-turnir-v-treh-sportnih-panogah/ 

POPOTNIŠKI KOTIČEK – POTOVANJE OKOLI SVETA 
(Objavljeno 8. julij 2014)  

V popotniškem kotičku nam je Andrej Vivod pripovedoval o svojem trimesečnem potovanju 

okoli sveta.  

Spletna povezava: 
                      http://www.zveza-gns.si/2014/07/08/popotniski-koticek-potovanje-okoli-sveta-2/ 

PROSTOVOLSTVO V MARIBORU - DRUŠTVO GLUHIH IN    

NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR (Objavljeno 18. junij  2014) 
Spletna povezava: 
http://www.prostovoljstvo-mb.si/?p=184 
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80. LET DELOVANJA DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH           

PODRAVJA MARIBOR (Objavljeno  9. 10. 2013, RTV SLO) Spletna povezava: 

http://www.rtvslo.si/tvmaribor/regionalne_novice/573  

http://www.youtube.com/watch?v=gzG7bMb37Jg 

 POPOTNIŠKI KOTIČEK – TAHITI IN BORA BORA 

(Objavljeno 8. julij 2014)  

V Popotniškem kotičku vam bo Andrej Vivod predstavil Tahiti in otok Bora Bora.  

Spletna povezava: 
http://www.zveza-gns.si/2014/07/15/popotniski-koticek-tahiti-bora-bora/ 

POPOTNIŠKI KOTIČEK – AVSTRALIJA  
                    (Objavljeno 30. junij  2014) 
                       V Popotniškem kotičku nam je Andrej Vivod predstavil svoje popotovanje po Avstraliji.  

                   Spletna povezava: 
                       http://www.zveza-gns.si/2014/06/30/popotniski-koticek-avstralija/ 

MARIBORSKA KNJIŽNICA - BRALNO SREČANJE V KNJIŽNICI 
(Objavljeno  22. oktober 2013) 
Spletna povezava: 
http://www.mb.sik.si/sporocila_opis.asp?lang=sl&str=617&id=502 

 

DOKAZUJEJO, DA JE ŠPORT NADINVALIDEN 
(Objavljeno  15. maj 2014, VEČER) Spletna povezava: 
http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201405156028260 

http://www.rtvslo.si/tvmaribor/regionalne_novice/573
http://www.zveza-gns.si/2014/07/15/popotniski-koticek-tahiti-bora-bora/
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"Nič ni redkejšega, ne 

lepšega, kot ženska,  

 

ki je neopravičljivo 

takšna kot je;  

 

 

udobna v svoji       

nepopolnosti.  

 

Zame je to tisto pravo 

bistvo lepote."  

 

(neznan avtor) 

Ostani močen, ko misliš 

da si omagal, 

 

bojuj se, ne misli na 

rane, 

 

ljubi in ne misli na     

sovraštvo! 

 

če imaš rad, potem to  

 

dokaži! 

 

(neznan avtor) 



 

 

 
Pogovarjata se dva direktorja: 

"Poslušaj, ali ti svojim daješ    

plačo?" 

"Ne, že dolgo ne, ampak oni    

vseeno prihajajo v službo." 

"Jaz mojim tudi nič ne plačam, pa 

vseeno prihajajo." 

"A veš, da pa imam odlično    

poslovno idejo - od jutri jim bom 

začel na vratih zaračunavati   

vstopnino." 

Čez mesec dni se spet srečata in 

eden vpraša drugega: "Kako se je 

obnesla ideja z vstopnino?" 

"Slabo, zelo so iznajdljivi. Sedaj 

prihajajo v ponedeljek in ostanejo 

v firmi do petka."  
 

                      ~~ 

Pred kratkim je nek novozeland-

ski časopis poročal, da je gospa 

Anne Maynard vložila tožbo proti 

Wellington State bolnici zato, ker 

je njen mož po opravljeni operaci-

ji izgubil vso voljo do seksa. 

Zastopnik bolnišnice je v        

zagovoru povedal da so gospodu 

Maynardu z operacijo sive mrene 

zgolj popravili vid. 

                      ~~ 
 

Črnogorec je na gradbišču dobil 

odpoved in gre k šefu vprašat, 

zakaj.  

"Ker ti škripa samokolnica,"  

odvrne šef.  

"Kako, če pa samokolnice vsem 

škripajo?"  

"Res je, ampak tvoja škripa ciiiiii-

iijjjjuuuuuuu, ciiiiiijjjjuuuuuuu, 

vse druge pa ciju, ciju, ciju, 

ciju..." :))  
  

                     ~~ 

Kaj je za Gorenjca sreča v       

nesreči?  

Če ga elektrika strese po nižji   

tarifi.  :) 
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Hčerka vpraša svojo mamo: 

“Mami, ali se vse pravljice prične-

jo z nekoč pred davnimi časi?” 

“Ne hčerka”. Tvoj oče jih na pri-

mer prične z, ”draga, danes zvečer 

imam ponovno poslovni sesta-

nek!” :) 

 

                        ~~ 

 

Papež Frančišek zahteva od svojih 

kardinalov, škofov in ostalih 

popolno skromnost. 

Pa vpraša nadškof Stres kardinala 

Rodeta, kaj bo naredil s svojim 

avtom Mercedes SL55 AMG. 

Kardinal Rode odgovarja: Avto 

sem že prepisal na sina :) 

Blondinka v družbi pove vic:  

"Danes je težko biti glup, ker je 

velika konferenca.":)  

 

                         ~~ 

 

Voditeljica aerobike se zasopiha-

no dere: Dajmo punce, majhne 

ritke, raven trebuh, to hočemo!  

Pa se oglasi ena prešvicanih punc: 

Ne, to tipi hočejo, jaz hočem 

čokolado  :))  

 

                         ~~ 

 

Za pravilno izbiro letne vinjete 

moraš sam izmerit višino vozila 

nad prvo osjo … in kako to izme-

rit? Postaviš Kučana k prednjemu 

kolesu in greš na drugo stran 

avtomobila. Če ga vidiš, je vinjeta 

110€, če ga ne vidiš pa 220€.:)  

 

RAZVEDRILO 

 



 

 Č
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MAJ: 
 
BARL Marija 

BERGHAUS Anton 

BRAČKO Janez 

CEHTELJ Andrej 

ESIH Vilma 

GRAJFONER Pavla 

JELENKO Lojzka 

KOKOL Darko 

KOLARIČ Milan 

KOSTANJEVEC Sandra 

KOTNIK Marija 

KRAJNC Radovan 

KRONIČ Melita 

KUBALE Slavko 

LEBREHT Ivan 

LEŠNIK Giudita 

LUKNER Lea 

 

 
 

 

MODRINJAK Marko 

MOHORKO Dominik 

NOVAK Zvonko 

PAVLINEK Alojz 

PETRUŠEVSKI Spase 

REPNIK Alojzij 

STEINBACHER Alojz 

ŠKET Alojzija 

ŠKOF Valerija 

ŠMIT Ivan 

ŠPES Janez 

ŠPES Marija 

TERTINEK Anja 

VODUŠEK Adolfina 

ZUPANC Ferdo 

ŽUNIČ Janja 

MAČEK Marija 

MERTIK Jana 

JUNIJ: 

AVGUŠTIN Ivan 

BEDENIK Magdalena 

BELE Anton 

BELŠAK Boris 

BEZJAK Alojzija 

BIZJAK Zvonko 

CEBEK Boris 

CRNČIČ Aleksandra 

ČAD Alfred 

GAP Dusica 

GRADIŠNIK Anton 

HITER Alojz 

KMETEC Anton 

KORBAR Jasmina 

KORES Majda 

KRAVANJA Gabrijel 

LIPIČNIK Berisha Erika 

LORENČIČ Adolf 

MAJCEN Branko 

MASTNAK Ida 

MIŠIĆ Milica 

MUHIĆ Hirkija 

MUSTER Suzana 

PERC Vida 

PODGORŠEK Alojz 

PODLESNIK Janez 

PUŠNIK Aleks 

RAMPRE Alojzija 

RIBIČ Ana 

RUDOLF Stefanija 

SAVEC Slavica 

SKAMLIČ Čiril 

ŠABEDER Franc 

ŠMIDLEHNER Jožica 

TETIČKOVIČ Alojz 

THUMA Bojan 

TOPOLOVEC Ana 

TUŠ Zoran 

ŠMIDLEHNER Jožica 

TETIČKOVIČ Alojz 

THUMA Bojan 

TOPOLOVEC Ana 

TUŠ Zoran 

VALENKO Mira 

VALJAN Ivica 

VESELAK Pavlič 

Andreja 

VIRC Alojzija 

VRŠIČ Ignac 

ZAFOŠNIK PETER 

ZAMUDA Ema 

ČUK Jasmina 

 

Članici  

 

Alojziji Šket 
 

Iskreno čestitamo in ji 

želimo še veliko     

zdravja ob              

praznovanju              

90 letnice. 

 

 

 

 

 

 

člani 

Društva gluhih in 

naglušnih Podravja 

Maribor 

 

ČESTITKA 
 

Slavica Savec 
 

 

Iskrene čestitke ob 

praznovanju 

ABRAHAMA 

ti želita  

Bernarda in Marija 

 



 

 

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 podružnici Ptuj na Potrčevi 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 srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, pre-

dlogi članov) na sedežu Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.  

Informacije podaja predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni. 

Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri 

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved teko-

čih aktivnosti, predlogi članov). Vljudno vabljeni. 

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

nike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v družabnih 

prostorih društva. 

V sejni sobi društva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI          

PROSTOR, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik za 

video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in 

obdelavo slik z aktivnosti. 

RAZSTAVA V MARIBORSKI KNJIŽNICI OB 65. OBLETNICI 

 

V mesecu maju in juniju mariborska knjižnica praznuje častitljivih 65 let delo-

vanja. Od 6.5. do 5.6 se bodo zvrstile različne kulturne točke, razstave in druge 

prireditve. Vljudno vabljeni 
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DOPISUJTE V NAŠ GLAS 

Vabimo vas, da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih pošljete po e

-pošti ali pa prinesete članek in fotografije v pisarno društva. Vaš članek 

bomo z veseljem objavili. 

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

ŠPORTNE IGRE INVALIDOV 
Vabimo vas, da se nam pridružite na športnih igrah invalidov, ki bodo 

10. maja 2014 v dvorani Tabor. 

Za dodatne informacije povprašajte v pisarni društva. 
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ART KAMP - FESTIVAL LENT V PARKU 

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi društva in znakovnega 
jezika, ki bo  

26. 6. in 27.6. in 3. 7. in 4.7. 2014 v mestnem parku. 

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 kuhan-
ja, kjer nam bo sodelavka Liljana Podpečan predstavila, kako se skuha oku-

sno in cenovno dostopno kosilo.  
Vabljeni, da se nam pridružite. 

DRUŽABNO SREČANJE-PIKNIK NA DVORIŠČU DRUŠTVA 
 

Vabljeni na družabno srečanje vseh članov, ki bo v soboto 5. 7. 2014 ob 
13.00 uri na dvorišču društva Dom invalidskih društev. 



 

 

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: 17:00 - 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,  

Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane, 

ZRSZ - OS Maribor 

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 

Snežana Pauletić, sodelavka 

 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

Naklada: 200 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja: 26. junij 2014 

Digitalna izdaja objavljena na:  

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

http://www.facebook.com/

drustvo.maribor 

MARIBOR: Sreda in petek: 17:00 - 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 

(Drugi in petek v mesecu) 

Petek: 16:00 – 18:00 

 DOSEGLJIVOST: TELEFON: ELEKTRONSKA POŠTA: 

DRUŠTVO 02/2522182 

02/6208851 (faks) 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

MILAN KOTNIK 

(Sekretar) 

041/777 132  

BEDRIJA ČREŠNIK 

(predsednik društva) 

041331 287  

STUDIO   dgn1.maribor@guest.arnes.si 

ALEŠ ŠKOF 

(predsednik športne 

sekcije) 

070/337 642  

 


