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OBVESTILO 
 

Vsak prvi četrtek v mesecu od 16 – 
18 ure v pisarni občine Zgornja 
Kungota imamo uradne ure za    

člane Društva gluhih in naglušnih 
Podravja  Maribor.  

Informacije:  
Goran Jamnikar 

 
SPREMLJAJTE  

OBJAVE 
 NA INTERNETU 

Od 9. maja 2005  vse dogodke, aktivnos-
ti, programe in ostale koristne informa-
cije objavljamo tudi na internetu na naši 

spletni strani. 
http://www.dgnp-mb.si 

http://www.facebook.com 
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»9. mednarodni futsal turnir v 
Mariboru« 
25. januarja letos smo organizirali 
že 9. mednarodni turnir v futsalu, 
četrtega v odbojki ter prvič turnir 
v bowlingu.  
 
Priprave so potekale že vse od 
lanskega septembra. Kot vsako 
leto smo pri organizaciji in izved-
bi trojnega turnirja in družabnega 
srečanja pomagali sodelavci v 
strokovni službi društva, zelo 
veliko pa so pomagali tudi številni 
prostovoljci, člani društva in 
tečajniki znakovnega jezika, ki so 
s svojim delom doprinesli k uspe-
šni izvedbi turnirja.  
 
Za njihovo nesebično pomoč se 
vsem iskreno zahvaljujemo. Dru-
žabno srečanje po turnirju je bilo 
v Štuku, kjer je bila ob odličnem 
glasbeno-kulturnem programu 
podelitev pokalov in priznanj naj-
boljšim tekmovalcem.  
 
Našim športnikom čestitamo za 
osvojeno 1. mesto v futsalu. 
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»Načrti 2014« 
Skupaj s člani smo se tudi za leto-
šnje leto odločili za izvedbo šte-
vilnih aktivnostih in sodelovanje 
v širšem lokalnem okolju, ki so 
izredno pomembni za vse naše 
gluhe, naglušne in gluhoslepe lju-
di. V društvu se bomo še naprej 
prizadevali za sprotno informiran-
je članov o aktivnostih in drugih 
aktualnih zadevah. 
 
»Javna dela v letu 2014« 

Zavod RS za zaposlovanje je 
našemu društvu za leto 2014 odo-
bril tri vključitve brezposelnih 
invalidnih oseb za program javnih 
del »Pomoč in varstvo za invali-
de«  (za Snežano Pauletić je uspe-
la ponovna vključitev za največ 4 
mesece). ZRSZ bo tako s svojo 
aktivno politiko zaposlovanja tudi 
letos omogočil nemoteno izvajan-
je posebnih socialnih programov 
v društvu. Kar pomeni, da bomo 
tudi v letošnjem letu v strokovni 
službi društva skupaj z novimi 
sodelavci še naprej pomagali glu-
him, naglušnim in gluhoslepim 
ljudem, s čimer bo ohranjena nji-
hova socialna vključenost, med-
generacijsko sodelovanje in s tem 
bolj enakopravno življenje. 
 
»Poročila za leto 2013« 
V strokovni službi društva smo 
pripravili vsa poročila za preteklo 
leto in jih oddali našim sofinan-
cerjem. 

Inventura ter popis materialnih in 
nematerialnih sredstev je bila 30. 
januarja. Na 11. seji Upravnega 
odbora smo 25. februarja obrav-
navali in sprejeli poročila za pre-
teklo leto ter določili datum za 
sklic skupščine društva, ki bo 27. 
marca. Verjamemo, da se bodo 
skupščine udeležili tudi predstav-
niki Zveze društev gluhih in 
naglušnih Sloveniji. 

 
 

SEKRETARJEV KOTIČEK 
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»Sodelovanje« 
V društvu že vrsto let sodelujemo 
s posamezniki, z občinami, drugi-
mi nevladnimi organizacijami in 
javnimi institucijami v širšem 
lokalnem okolju. Na takšen način 
vzpostavljamo pogoje za širjenje 
spoznanj o življenju v svetu tiši-
ne, o gluhoti in težavah s katerimi 
se vsakodnevno srečujemo invali-
di sluha.  
Tako je na pobudo študentke 
Fakultete za socialno delo Danuš-
ke Breznik, 10. januarja potekala 
predstavitev »Živeti v tišini« v 
prostorih Univerzitetne knjižnice 
Maribor, kjer so sodelovali tudi 
naši gluhi člani kulturne skupine 
»Tihi svet«. 
 

Strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 
 

»Priprave na športno pomlad 
2014« 
V skupini za šport Sveta invalidov 
na Mestni občini Maribor smo v 
sodelovanju z organizatorji  
Športne pomladi pripravili pro-
gram za »Športne igre invalidov 
Maribora« in predstavitev invalid-
skega športa, ki jih bodo spremlja-
la razna predavanja o invalidskem 
športu.  
 

»Tečaji slovenskega znakovnega 
jezika« 
 
V začetku leta smo pričeli s tečaji 
slovenskega znakovnega jezika - 
govorice rok gluhih ljudi pod vod-
stvom mentorice Kaje Zlatke 
Hötzl, ki je lani opravila strokovni 
izpit za mentorico oz. voditeljico 
tečaja - čestitamo.  
 
Verjamemo, da bodo skozi tečaj 
številni udeleženci, tako kot doslej 
na prijeten način spoznavali naš 
svet tišine in se naučili komunika-
cije z gluhimi ljudmi. Pohvalno je, 
da se vedno več tečajnikov odloča, 
da bodo kot prostovoljci pomagali 
v številnih aktivnostih društva za 
kar jim izrekamo iskreno zahvalo 
za vso njihovo nesebično pomoč. 
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 9. MEDNARODNI TURNIR V FUTSALU, 4. MEDNARODNI 
TURNIR V ODBOJKI IN 1. MEDNARODNI TURNIR V 

BOWLINGU 

V soboto, 25. januarja, smo v Mari-
boru gostili že 9. mednarodni turnir 
v futsalu, 4. mednarodni turnir v 
odbojki in 1. mednarodni turnir v 
bowlingu. 
Priprave na sam dogodek so trajale 
kar nekaj mesecev. Pripravit smo 
morali vsa vabila, žrebanje ekip in 
še marsikaj, da je turnir bil uspešno 
izpeljan. 

Za tekmovanje v futsalu se je prija-
vilo 10 ekip. Moramo pohvaliti 
naše fante, saj so na tem turnirju 
osvojili častitljivo 1. mesto! 
 
1. mesto DGNP Maribor,  
2. mesto SDG Sloboda Skopje 
(Macedonia),  
3. mesto SDG ZLATIBORAC 
Užice (Serbia)  
 
Za tekmovanje v odbojki se je pri-
javilo 6. ekip, tekmovanja pa so 
potekala na osnovni šoli Bojana 
Ilicha. 
 
1. Budimpešta Madžarska,  
2. 2. DGN Koper,  
3. 3. PDW  
 
Turnir v bowlingu pa smo letos 
organizirali prvič, kar se je izkaza-
lo kot dobra odločitev, saj je bilo 
prijavljenih 50 tekmovalcev iz raz-
ličnih evropskih držav. 
Za bowling se je prijavilo 18 žen-
skih, 36 moških in 17 ekipnih dvo-
jic.  
 
Vsem udeležencem iz srca čestita-
mo in jim želimo še veliko šport-
nih uspehov. 

1.mesto v bowlingu (ženske posamezno) 

1. mesto v bowlingu (moški) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snežana Pauletić, sodelavka 
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veliko gluhih in naglušnih ljudi iz 

društva,vsak od njih mi je na svoj 

način pokazal, kako dobro se vsa-

kodnevno soočajo s takimi in dru-

gačnimi težavami  in koliko volje 

in moči pri tem pokažejo. Vsak od 

teh ljudi je kljub njihovim teža-

vam s sluhom poln optimizma in 

volje do  življenja,kar me je zelo 

fasciniralo in pritegnilo k delu z 

njimi. Želela sem jim pomagati 

pri premagovanju teh ovir.  

Nina: Sestra Eva je tečaj začela 

obiskovati eno leto pred mano, 

zato me je z zgodbami iz DGN 

navdušila za delo z gluhimi.  

3. Ali si se moral/a naučiti SZJ? 
kako sedaj obvladaš SZJ? 
 

Roman: Ker sem bil otrok gluhih 
staršev, kot sem že prej povedal, 
sem s tem veliko lažje vzpostavil 
komunikacijo z gluhimi in nagluš-
nimi, saj sem jih veliko lažje razu-
mel in prav tako tudi oni mene. 
Vsekakor pa je potrebno znati slo-
venski znakovni jezik gluhih in 
naglušnih in menim da je tako 
tudi prav. 
Trenutno obiskujem tečaj szj 2 in 
lahko rečem da se brez večjih 
težav lahko pogovarjam v njiho-
vem jeziku. 
 
Lana: Seveda sem se morala nau-
čiti osnove, razgibati prste, se 
navaditi na artikulacijo in delati 
na mimiki, drugače pa sem največ 
pridobila vsak dan na prostovolj-
stvu in okroglih mizah, ko sem 
bila v družbi gluhih in naglušnih 

oseb. 

 

 

Da je društvo gluhih in naglušnih 

Podravja eno najaktivnejših druš-

tev v Sloveniji, je že vsem dobro 

znano, vendar le malokdo ve, da 

se lahko na društvu pohvalimo z 

pridnimi prostovoljci, ki nesebič-

no razdajajo svoj čas za delo z 

gluhimi in naglušnimi ljudmi. 

Prostovoljcev je zares zelo veliko 

in vsi so aktivni na različnih pod-

ročjih. Poklepetali smo z najbolj 

pridnimi, vztrajnimi in prijaznimi 

prostovoljci, ki že nekaj časa 

nesebično pomagajo našim glu-

him in naglušnim članom. 

Intervjuirali smo Romana, Lano, 

Evo in Nino. 

1. Kdaj si v društvu pričel/a 
s prostovoljnim delom? 

 
Roman: V društvu sem se izklju-
čno s prostovoljstvom začel 
ukvarjati v letu 2013. 
 
Lana: S prostovoljnim delom 
sem začela januarja 2013. 
 

Eva: S prostovoljnim delom v 
društvu sem začela kmalu po 
začetku tečaja SZJ 1.  

Nina: S prostovoljnim delom sem 
začela oktobra 2013, ko sem zače-
la obiskovati začetni tečaj SZJ.  

2. Kaj je bil razlog da si se 
odločil/a za prostovoljstvo 
ravno v našem društvu? 

 
Roman: Bil sem otrok gluhih 
staršev, in tako sem veliko lažje in 
globlje razumel  
 

 
PROSTOVOLJNO DELO NA DRUŠTVU GLUHIH IN 

NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR 

njihove težave in njihovo proble-
matiko z zunanjim svetom. Zato 
sem se odločil, da jim bom s svo-
jim prostovoljstvom poskušal 
pomagati in olajšati življenje na 
nekaterih področjih. 

Roman Perkovič 

 
Lana: Kakšen mesec preden sem 
začela s prostovoljstvom sem zače-
la obiskovati tečaj SZJ in že po 
prvi uri me je navdušil 'svet' glu-
hih, njihov način sporazumevanja, 
vedno pa sem tudi rada pomagala. 

 Lana Podgorelec 

 

Eva: Za prostovoljstvo v društvu 

sem se odločila zato,ker sem med 

potekom tečaja SZJ 1 spoznala  
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Eva: Za dobro in učinkovito 
komunikacijo z gluhimi osebami 
je vsekakor pomembno znanje 
SZJ. Če pred začetkom prostovo-
ljnega dela ne bi vsaj malo pozna-
la znakovnega jezika, bi se ga 
vsekakor začela učiti. Trenutno 
obiskujem tečaj SZJ 3 in kljub 
temu,da je to trenutno zadnja sto-
pnja tečaja,znakovnega jezika še 
ne obvladam,a sem se že ogromno 
naučila. Za obvladovanje znakov-
nega jezika so potrebna leta 
komunikacije z gluhimi,a mis-
lim,da pri dosegi tega cilja nimam 
nobenih ovir.  

 
Eva Emeršič 

 
Nina: Trenutno obiskujem nadal-
jevalni tečaj SZJ. SZJ je zelo 
zanimiv in uživam ob učenju in 
uporabi v praksi.  
 
4. Ali ti je delo v društvu prines-
lo nove življenjske  izkušnje? 
 
Roman: To vsekakor, predvsem 
pa me delo z njimi osrečuje, oseb-
no bogati in mi pomaga pri osebni 
rasti. 
 
Lana: Seveda. Iz vsakega dneva, 
ki sem ga preživela v društvu sem 
pridobila malo znanja, ki ga lahko 
uporabim kadarkoli v svojem živ-
ljenju. Vsi člani društva pa so 
zame kot ena velika družina, ki 
me vsak dan uči kako biti boljši 
človek, kako pomagati.  

Eva:  Gluhim in naglušnim ose-
bam želim sporočiti,naj nikoli ne 
obupajo,naj se borijo za svoje pra-
vice in naj ostanejo polni pozitiv-
ne energije,saj jo drugi-še posebej 
jaz, črpamo iz njih. Prav tako se 
želim zahvaliti vsem gluhim,pa 
tudi slišečim prijateljem iz druš-
tva,ki ste mi ponovno vlili zaupa-
nje v ljudi in pokazali,da še zme-
raj obstajajo prijazni in dobrosrčni 
ljudje,ki te sprejmejo v družbo 
brez zadržkov in z odprtimi roka-
mi.  

Nina: Vsi dragi gluhi, zapomnite 
si, da ste odlični ljudje. Čudovito 
vas je poznati in ostanite takšni 
kot ste.  

Nina Emeršič 

 

Veseli smo, da se mladi ljudje 
zavedajo pomembnosti prostovo-
ljnega dela v invalidskih organi-
zacijah. 

Ponosni smo na prav vsakega pro-
stovoljca, ki se trudi pri delu z 
gluhimi in naglušnimi ljudmi. 

Delo je pestro in razgibano in 
zahteva veliko mero sočutja in 
empatije. 

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki 
nam tako ali drugače pomagajo. 

Snežana Pauletić, sodelavka 

Ob gluhih in naglušnih osebah sem  
spoznala, da ne glede na velikost 
mojih problemov moram ostati 
pozitivna in nasmejana, saj vse te 
težave niso primerljive z njihovi-
mi, s katerimi se oni spopadajo 
vsak dan. 
 
Eva: .Delo v društvu mi je vseka-

kor prineslo ogromno novih izku-

šenj,najbolj sem se navzela vse 

pozitivne energije in doumela,da je 

vse mogoče,če si le nečesa želiš 

dovolj in vložiš v to veliko truda in 

energije. Gluhe ljudi zato še toliko 

bolj spoštujem,saj so zaradi gluho-

te primorani za dosego svojih cil-

jev vložiti veliko več dela kot sli-

šeči. Kapo dol.  

Nina: V društvu sem spoznala 

veliko novih in zanimivih ljudi 

zaradi katerih mi še je toliko bolj 

zanimivo učenje SZJ in obisk druš-

tva, saj verjamem, da vsaka nova 

izkušnja, ki jo pridobiš v življenju 

koristi.  

5. Želiš kaj sporočiti gluhim in 
naglušnim? 
 
Roman: Borite se zase in za svoje 
pravice. Upajte si več v zunanjem 
svetu, kajti tudi vi ste ljudje tako 
kot vsi ostali. Sicer pa, ostanite 
takšni kot ste, ker ste čudoviti ljud-
je. V vaši družbi mi je zmeraj zelo 
lepo in zabavno. Vesel sem, ker 
vas imam možnost poznati in z 
vami sodelovati. Rad vas imam. 
 
 
Lana: Ponosna sem na vsako glu-
ho osebo, ki sem jo kdaj spoznala, 
saj se mora veliko več truditi in 
dati od sebe kot katera koli druga 
'slišeča' oseba, a kljub vsem ovi-
ram, ki jih vsakodnevno srečujejo, 
ostanejo pozitivni in dobre volje.  
To so lastnosti, ki jih pri njih naj-
bolj občudujem in zaradi njih spoš-
tujem vsakega posameznika.  



 

 

Otroci so bili daril zelo veseli.  

Po končanem obdarovanju je sle-
dilo slikanje z Dedkom Mrazom. 
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V sredo 11. decembra smo na druš-
tvu gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor organizirali prihod Dedka 
Mraza,  ki je obdaril otroke gluhih 
in naglušnih staršev. 
 

Program obdaritve se je pričel ob 
17 uri v klubski sobi društva.  
Prostor smo okrasili in ga spreme-
nili v pravljično sobico. 
 

Naša sodelavka Lidija Salamon je 
za otroke pripravila pravljico in jo 
pripovedovala otrokom. 
  
Pravljica je govorila o Ježku, ki je 
iskal prijatelja.  
Malčki so z velikim zanimanjem 
prisluhnili. 

Po prebrani pravljici je otroke 
čakalo presenečenje.  
Skupaj z zajčkoma jih je obiskal 
Dedek Mraz, ki je za njih pripravil 
darila. 
 

 
Otroci so skupaj z Dedkom Mra-
zom  zapeli nekaj otroških pesmic 
in zaplesali v krogu. Vsakega  
otroka posebej je Dedek Mraz 
obdaril. 
 

 

 
PRIHOD DEDKA MRAZA 
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V petek, 10. januarja,  je v Glazer-
jevi dvorani Univerzitetne knjižni-
ce potekala predstavitev sveta glu-
hih in naglušnih, ki je danes za 
širšo javnost spregledan svet.  Na 
sami predstavitvi,  je gostiteljica 
Danuška Breznik predstavila zgo-
dovino izobraževanja gluhih ljudi 

v Sloveniji, njihov položaj in mno-
ge koristne informacije, kako sli-
šeči lahko pristopijo gluhi osebi. 
Naučili smo se tudi nekaj osnov-
nih kretenj slovenskega znakovne-
ga jezika. 
Prisotna je bila tudi tolmačica slo-
venskega znakovnega jezika, ki je 
navzočim pojasnila kako gluhi 
komunicirajo. Pokazala je tudi 
najpogostejše kretnje, katere  

uporabljajo gluhi in naglušni ljud-
je. Navzoči so se tako lahko nau-
čili enoročne abecede, s pomočjo 
katere so skušali odkretati svoje 
ime. 
Mnogi so bili presenečeni nad 
dejstvom, kako zelo so gluhi ljud-
je družabni, ko sta se jim predsta-
vila naša dva gluha člana s kultur-

nima točkama. 
Prav prijetno smo se nasmejali. 
Ko smo se naučili nekaj točk eno-
ročne abecede, je gospodična 
Danuška za nas pripravila nagrad-
no igro. Vsak posameznik, ki je 
zbral pogum in prišel odkretat 
svoje ime spomočjo enoročne 
abecede je dobil praktično nagra-
do.  

Kandidatov je bilo iz minute v 
minuto več, na koncu smo že vsi 
želeli odkretati svoje ime, saj smo 
se tako dobro naučili črke enoročne 
abecede. 
 

Ob koncu predstavitve je bil čas, ko 
so gluhi člani z veseljem odgovarja-
li na vprašanja slišečih.  
Večer je bil poln lepih vtisov tako s 
strani gluhih, kot tudi s strani sliše-
čih, ki so prišli na predstavitev. 
 

Gospodična Danuška nas je ob kon-
cu predstavitve povabila tudi na 
okusen prigrizek, ob katerem smo 
si izmenjali naše vtise iz predstavit-
ve. 
 

S ponosom lahko povemo, da je 
svet gluhih in naglušnih čedalje 
manj spregledan svet v Podravski 
regiji, saj se v našem društvu zelo 
trudimo ljudi ozaveščati o proble-
matiki gluhih in naglušnih ljudi.  
V ta namen se tudi pripravljajo raz-
ne predstavitve, saj želimo slišeči 
populaciji približati naš svet tišine. 
 

Snežana Pauletić, sodelavka 
DGNP 

 
 

 

PREDSTAVITEV SVETA TIŠINE Z DANUŠKO 
BREZNIK 

 



 

 

Majda Kores: Bila sem zelo 

zadovoljna. Hrana mi je bila še 

posebej všeč. Družba je bila zelo 

prijetna. Veliko smo klepetali in 

se smejali. Plesala sicer nisem, 

čeprav zelo rada plešem, ampak 

trenutno ne smem zaradi težav z 

nogami.  

Šaljive igre so bile dobro priprav-

ljene. Marjan je dobro igral in 

nas zabaval. Malo sem celo sliša-

la glasbo in mi je bilo tako toplo 

pri srcu. Lepo je bilo tudi videti 

srečne obraze ob podelitvi priz-

nanj. Vsem prejemnikom iskreno 

čestitam. Hvala še enkrat za tako 

dobro organizacijo. 
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Kot vsako leto, smo tudi decembra 

2013 skupaj z našimi gluhimi in 

naglušnimi člani pripravili srečanje 

ob zaključku leta. 

To je čas, ki se ga vsak med nami 

veseli. Približuje se novo leto in s 

tem nov list življenja. 

Ker pa je bilo leto 2013 zelo pestro, 

zanimivo, delovno in še bi lahko 

naštevali, smo ga zaključili v družbi 

nam dragih prijateljev. 

Novoletno srečanje se je odvijalo v 

gostišču Černe, kjer so za nas prip-

ravili prostor, ga okrasili in pripra-

vili vse potrebno, da bi se vsi kar 

najbolje počutili. Tudi hrana je bila 

več kot odlična. 

Za naše dobro vzdušje je tudi tokrat 

poskrbel naš sodelavec Marjan 

Podbojec, ki nas je ves večer zaba-

val z prijetno glasbo. 

Niso manjkale niti šaljive igre, med 

katerimi smo se pošteno nasmejali 

in se iz srca nasmejali drug druge-

mu. 

Ker smo se imeli tako lepo, smo za 

mnenje o organizaciji novoletne 

prireditve povprašali tudi naše čla-

ne. Preberite si, kaj so nam imeli za 

povedat. 

 

KAKO STE BILI ZADOVOLJ-

NI Z ORGANIZACIJO NOVO-

LETNEGA SREČANJA? 

Andreja Pivec: Bila sem prezado-

voljna. Hrana je bila odlična, šalji-

ve igre so bile tako zanimive in 

pestre, da sem se tudi sama preiz-

kusila in sodelovala v igrah. Veli-

ko sem tudi plesala, tako da so me 

na koncu že bolele noge. Z prijate-

lji in prijateljicami sem se veliko 

naklepetala . Družba je bila enkrat-

na.   

Resnično bi rada pohvalila celotno 

organizacijo. Sodelavci društva so 

se res potrudili, da smo se mi lahko 

imeli lepo. 

 

 

Ivica Burggraf: Bilo je lepo, pri-

jetno, hrana je bila super, veliko 

smo se pogovarjali, smejali, itd.. 

Plesala sicer nisem, ker mi zdravje 

več ne dopušča, ampak sem uživa-

la ko sem videla mlajše kako se 

vrtijo in poplesavajo. Na novolet-

nem srečanju smo se srečali stari 

prijatelji in obujali lepe spomine s 

starimi prijatelji in obujali spomine 

na stare čase. 

 
NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV 
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Silva Pavlinek: Če bi morala oce-

njevati  organizacijo samega novo-

letnega srečanja in bi imela na raz-

polago ocene od 1-10, bi dala oce-

no 10+. 

Prehrana je bila kot vedno odlična, 

v gostišču Černe se vedno super 

potrudijo in nas postrežejo kot 

kralje. Moram povedati da sem res 

zelo veliko plesala in mi je dobro 

delo takšno razgibavanje 

Ko so bile na sporedu šaljive igre 

smo se tako nasmejali, da so nas 

bolele trebušne mišice. 

Bilo je res super in si želim še več 

takšnih srečanj. 

Janko Kar: Z samo organizacijo 

novoletnega srečanja sem bil nad-

povprečno zadovoljen. Zelo vesel 

sem bil da smo gluhi in naglušni 

prijatelji spet vsi zbrani sedeli sku-

paj in prijetno klepetali ob hrani in 

pijači. 

Šaljive igre so bile tokrat fenome-

nalne. Nasmejali smo se do solz. 

Plesal sicer nisem nič, ker nekako 

nisem vešč v plesu, ampak sem se 

zato  veliko naklepetal z prijatelji. 

Vedno znova se veselim takšnih 

srečanj, saj je to čas ko se z dobri-

mi prijatelji ob dobri hrani in pija-

či poveselimo. Pohvala vsem 

organizatorjem še posebej sodela-

vcem društva. 

 
Andrej Trifunović: Na  novolet-
nem srečanju nas je bilo okoli 100 
prisotnih. Prostor je bil res lepo 
urejen in vse je bilo pripravljeno, 
da zaključimo še eno uspešno leto. 
V gostišču Černe so za nas pripra-
vili odlično hrano in nas lepo pos-
tregli. 
Veliko sem plesal in moram pove-
dati, da sem se imel zelo lepo. 
Šaljive igre so bile zelo smešne, 
tako da smo se nasmejali do solz. 
Veliko smo klepetali, se pogovar-
jali o tem kakšno je bilo preteklo 
leto in kaj si želimo v prihodnjem 
letu 2014. 
Posebej vesel sem bil, ko sem pre-
jel priznanje za vestno opravljanje 
dela na društvu gluhih in naglušnih 
ter za vso nesebično pomoč. To 
priznanje me je res presenetilo in 
mi seveda dalo motivacijo da se 
bom od sedaj naprej še bolj trudil. 
Hvala vsem za čudovit večer in 
odlično organizacijo. 

Alojz Pavlinek: Z organizacijo 
tokratnega novoletnega srečanja 
sem bil izjemno zadovoljen. Imam 
samo besede pohvale za vse sode-
lavce, ki so dogodek organizirali 
in se potrudili, da smo kar najbolj 
uživali v programu. Gostišče Čer-
ne je tako kot vsako leto , tudi 
letos poskrbelo za odlično prehra-
no in lep ambient. 
Užival sem predvsem v šaljivih 
igrah. Mislim da takšne igre mora-
le biti še večkrat na sporedu me 
letom, saj se ob njih res nasmeji-
mo. 
 

 
Prijetno je bilo poklepetati z dob-
rimi starimi prijatelji, s katerimi se 
morda ne vidimo vsako sredo na 
društvu in si povedati naše prete-
kle izkušnje v starem letu in želje 
za novo leto. 
Z ženo sva se tudi naplesala. 
Vsakega takega srečanja se zelo 
veselim in komaj že čakam na nas-
lednje novoletno srečanje. 
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: PRVI PRIJATELJSKI TURNIR V FUTSALU DGNP, MESTNI 
SVETNIKI MESTNE OBČINE MARIBOR,SVET INVALIDOV 
MARIBOR (Objavljeno v časopisu Večer, 26. 11. 2013) 
 
Spletna povezava: 
http://novice.najdi.si/predogled/novica/21818bc84b3daf45abce4bb65a79d6db/Ve%C4%8Der/Podravje/Za-
vklju%C4%8Denost-gluhih-v-%C5%A1port  
 

RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN (Objavljeno v časopisu Večer, 22. 11. 
2013) 
Spletna povezava: 
http://ris.vecer.com/arhivi/arhiv.aspx  

  MEDNARODNI TURNIR V TREH ŠPORTNIH PANOGAH 

(Objavljeno Spletna TV,  28. 1. 2014) 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor - podružnica Ptuj je organiziralo 

mednarodni turnir v treh športnih panogah, in sicer deveti zaporedni turnir v futsa-

lu, četrti turnir v odbojki za ženske in prvi turnir v bowlingu posamezno in mešane 

dvojice.  

  http://www.zveza-gns.si/ostalo/mednarodni-turnir-v-treh-sportnih-panogah 

 

TERMINI DRŽAVNIH PRVENSTEV 

GLUHIH V LETU 2014 (Objavljeno, 20. 2. 

2014)  
 

http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2014/koledar-

drzavnih-prvenstev-gluhih-2014     

80. OBLETNICA DELOVANJA DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
PODRAVJA MARIBOR        (Objavljeno 31. 11. 2013)  
Tipk TV, dnevno-informativne oddaje 
    http://www.tipk.si/oddaje/dnevno-informativne-oddaje/31-oddaja  
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80. LET DELOVANJA DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAV-

JA MARIBOR (Objavljeno  6. 11. 2013, RTV SLO) 

 

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

FILMSKI FESTIVAL NA PTUJU (Objavljeno 22. 11. 2013) 

                                   Obiskali smo prizorišče 7. Filmskega festivala gluhih na Ptuju.  

                                          http://www.zveza-gns.si/slovenija/sedem-17-del  

http://novice.najdi.si/predogled/novica/21818bc84b3daf45abce4bb65a79d6db/Ve%C4%8Der/Podravje/Za-vklju%C4%8Denost-gluhih-v-%C5%A1port
http://novice.najdi.si/predogled/novica/21818bc84b3daf45abce4bb65a79d6db/Ve%C4%8Der/Podravje/Za-vklju%C4%8Denost-gluhih-v-%C5%A1port
http://ris.vecer.com/arhivi/arhiv.aspx
http://www.tipk.si/oddaje/dnevno-informativne-oddaje/31-oddaja
http://www.rtvslo.si/tvmaribor/regionalne_novice/573
http://www.zveza-gns.si/slovenija/sedem-17-del
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Že leta v grobu spiš  

a v naših srcih še živiš. 
Tvoj tihi dom le  

rože krasijo in sveče  
ti v spomin gorijo. 

 
 

                                     V spomin 

 
HRIBAR ANTON 

 
Zapustil si nas v cvetu mladosti pred 5. leti, toda v naših srcih boš ostal za vedno.  

Med nami spomin nate ne bo nikoli zbledel. 
 

Hvala vsem za prižgano svečo, podarjen cvet in lepo misel nanj. 
 

POGREŠAMO TE TVOJI NAJDRAŽJI 

POMLAD 
 

Poslavlja zima se, 
prebuja pa pomlad, 

iz zimskega počitka, 
v naravo jaz grem rad. 

 
Si škarje v roke vzamem 
pa stopim v sadovnjak, 
kjer čaka me že drevje, 

ki ga obrezujem rad. 
 

že kličejo me brajde, 
uredi tudi nas, 

če hočeš kaj popiti, 
ko pride zimski čas. 

 
Alojzija Lukner 

DROBNA PTIČICA 
 

Je priletela ptičica, 
na  oknu obsedela, 
milo mi zapela je 

dobro jutro zaželela. 
 

od kod si priletela, 
od kod prišla  si ti, 
prinašaš mi novice 
prinašaš srečo mi? 

 
povej mi ptička drobna, 

kdo te je poslal, 
kdo ti je naročil,  

da zapoješ mi v pozdrav. 
 

Alojzija Lukner 



 

 

 

Živali v gozdu so se dogovorile, 

da vsaka pove en vic in če se vse 

živali ne bodo smejale, bodo ubile 

pripovedovalca vica. 

 

Prva je vic povedala lisica. Vsi so 

se smejali razen medveda, zato so 

lisico ubili. 

Drugi vic je povedal volk. Spet so 

se smejali vsi razen medveda, 

zato so volka ubili. 

 

Tretji je bil na vrsti osel. Povedal 

je vic in vsi so bili tiho, samo 

medved se je začel smejati, zato 

so ga ostale živali vprašale: "Kaj 

je medo? Zakaj se smeješ?" 

 

"Oh, tisti vic od lisice je bil tako 

dober!"   

                              ~~ 

 

Je rekla ena soseda sosedi:  

"Ti, kmalu boš imela rojstni dan. 

Veš kaj ti bom kupila?  

"Nimam pojma, kaj?"  

"Zavese."  

"Zavese?? Zakaj pa zavese?"  

"Zato, da ne bom gledala, kako se 

z možem naga lovita po stanovan-

ju!"   

Druga malo pomisli in pravi:  

"Saj imaš tudi ti kmalu za mano 

rojstni dan. Tudi jaz vem, kaj ti 

bom  

kupila. Očala!!"  

"Očala!!? Zakaj pa?"  

"Zato ker tisto ni moj mož, ampak 

tvoj."   

 

                             

 

 

Stran 14 

Se jih pelje pet v renoju 4 pa jih 
ustavi mlad policist: "Vozniško in 
prometno, pa kako to, da vas je pet 
v tem avtomobilu," reče policist. 
"Saj je za pet ljudi," odvrne voz-
nik. Pa gre mlad policist h starej-
šemu in mu reče: "Tam jih je pet v 
renoju 4!" Starejši policist pa mu 
odgovori: "Samo bodi tiho, ker 
sva midva prišla s fiatom uno !"  
 
                        ~~ 
 
Gorenjcu se je vedno zdelo čudno, 
kako lahko mačka pije mleko kar 
iz tal. Od takrat, ko mu je za novo 
leto iz rok padla zadnja steklenica 
vina ga to ne čudi več.  
 
                        ~~ 
 
Pride blondinka na nabito poln 
avtobus in nagovori moškega, ki je 
sedel: "Oprostite gospod, ali mi 
lahko odstopite sedež - sem nam-
reč noseča." Moški ji odvrne: "Ja 
koliko časa pa, saj še nimate tre-
buha ?" Blondinka odvrne: 
"Približno 20 minut, vendar me še 
vedno bolijo noge."  

"Torej je vse urejeno," reče šef 
kadrovske službe, "jutri lahko pri-
čnete z delom. Plačani boste po 
učinku." 
"Žal mi je," je rekel mladenič in 
pobral svoje papirje z mize," z 
drobižem pa ne bom mogel žive-
ti!"   

 

                         ~~ 

 

Dve policijski družini se vselita v 
novo hišo. Ena živi spodaj, druga 
zgoraj. Nekega dne žena policaja 
od zgoraj pere solato v koritu. 
Nekaj solate ji je ušlo v odtok. 
Pove možu in ta se oglasi pri spo-
dnjem sosedu in pravi: "Žena je 
rekla, da nam vrneš solato!" Drugi 
se pa razpizdi: "Takoj, ko nam 
boste vi vrnili rolete!"  

 

                        ~~ 

 

Ustavi policist nekega voznika. 
Policist se počasi približuje avtu, 
voznik pa začne spuščati šipo na 
vratih. Policist najprej malo 
pogleda potem pa reče: - Gospod, 
tule pa smrdi po alkoholu! - Ja, 
prej ni!  

RAZVEDRILO 
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JANUAR: 

 

AHMETAJ Nedžmetin  

BABIČ Matilda  

BEDENIK Žiga  

BERANIČ Anita  

BRUMEN Jožica  

CAREVIČ BORIS  

FALEŽ Mihael  

FERK Rajko  

FRANGEŽ Andreja  

GAJIČ Aleksandra  

GARKOV Stefan  

GAZMEN Arifaj  

GEČ Jožef  

GOLOB Vinko  

HARTL Frančiška  

KOSER Jože  

KRONIĆ Sava  

LAH Janez  

LAH Tamara  

LEVA Bukovnik Marjana  

MAJCEN Mirko  

NAVRŠNIK Aleš  

OFIČ Jožef  

PINTARIČ Ana  

PRAPOTNIK Valerija  

PUFIČ Anica  

RECEK Janez  

ROJ Silva  

RUPNIK Alojz  

RUSJAN Hermina  

SALAMON Željko  

SAVSKI Erna  

STIPLOVŠEK Marija  

STRNIŠA Gabi  

ŠABEDER Milan  

ŠMIDLEHNER Albin  

VIRC Boris  

VREČKO Aleksandra  

VRHNJAK Anton  

ZORMAN Mirjana  

KOCIPER Jožef  

PIHLER Doris  

 

FEBRUAR: 

 

BAUMAN Marko  

BLAŽIČ Polonca  

BOSANČIČ Frančiška  

BURGAR Polonca  

ČREŠNIK Marija  

DIVJAK Andrej  

DRUMLIČ Majda  

FAJFAR Alen  

FEGUŠ Janja  

FERK Ana  

GALE Ivan  

GORIČAN Julijana  

JAMNIKAR Goran  

JELEN Darko  

JUS Danica  

KOČNIK Martina  

KOLARIČ Irena  

KOSTANJEVEC Milena  

KOTNIK Milan  

KOVAČEČ Franc  

KRAJLAH Marjan  

LETONJA Lidija  

LONGAR Jože  

LOVREC Franc  

MAJCEN VOJSK Ivanka  

MAROLT Robert  

MAVRIČ Diana  

MERTIK Milan  

MUNDA Janja  

MURKO Janez  

NEDELJKO Leonida  

POLAK Suzana  

PREDAN Jožef  

REPA Ivan  

ROŠKAR Nada  

ŠTIBERC Milena  

TERTINEK Matej  

TOMAŽIČ Irena  

TOPLAK Viktorija  

TRAMŠEK Albin  

TRAMŠEK Jovanka  

VOGLER Jožefa  

VOJSK Ivica  

LEPEJ Marija  

STRELEC Andrej  

 

 



 

 

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 so vsak DRUGI in ČETRTI petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure. 

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sre-

do ob 18.30 uri so srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, pred-
logi članov) na sedežu Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.  
Informacije predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni. 

Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri 
DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktiv-
nosti, predlogi članov) informacije podaja predsednik podružnice na 
Ptuju Sašo Letonja. Vljudno vabljeni. 

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3 

računalnike 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. 

8. MAREC—DAN ŽENA 
Vabimo Vas na srečanje ob dnevu žena, ki bo v soboto 8. 3. 2014 s pričet-
kom ob 13h v gostišču Štajerc. Na sporedu so šaljive igre, ples in druženje.  
Seveda pa ne bo manjkalo dobre hrane in pijače. 
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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. 

TRENING BOWLINGA 
 

Vabimo vas na treninge BOWLINGA vsak torek od 16h do 18h V BOWLING 
CENTRU Planet TUŠ Maribor. 
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TRENING FUTSAL/ODBOJKA 
 

Vabimo vas na treninge futsala in odbojke vsako soboto na OŠ 
Destrnik ob 16.30-18h 

 
TRENING ŠAH 

Vabimo vas na treninge šaha, ki potekajo vsako sredo popoldan v 
klubski sobi društva. 

VABILO NA SREČANJE VSEH INVALIDSKIH DRUŠTEV OB DNEVU 
ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU 

Vabimo vas na srečanje vseh invalidskih društev ob dnevu žena in materin-
skem dnevu, ki bo v petek 14. 3. 2013 v Festivalni dvorani Lent s pričetkom 
ob 18.uri 

KVIZ ZNANJA 
 V mesecu marcu in aprilu bomo organizirali različne kvize. 
 Vabljeni v prostore društva  vsako sredo ob 17h. 

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://metro-portal.hr/img/repository/2008/06/web_image/znakovni_jezik.jpg&imgrefurl=http://metro-portal.hr/vijesti/zagreb/gluhima-donirane-kamere&usg=__hgQqrNS-WY3fi00SoAx1mD16big=&h=600&w=601&sz=78&hl=sl&start=2&tb


 

 

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.  

Klicni center deluje tako, da tolmač slovenskega znakovnega jezika sprejme vprašanje uporabnika in ga v njegovem imenu pos-

reduje ustrezni instituciji, nato pa uporabniku nazaj posreduje odgovor. 

 

Klicni center lahko pokličete na mobilno številko: 031 777 600. Stik lahko vzpostavite tudi preko SMS-sporočila, videoklica, 

elektronske pošte, spletnega pogovora v živo ali pa preko telefaksa. 
 
Registracija novih uporabnikov je obvezna. Opravite jo preko spretnega mesta http://kc.tolmaci.si. 

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  

 

http://kc.tolmaci.si/


 

 

 

 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

 

Stran 19 

AA Bb Cc Čč Dd EE 

Ff Gg Hh Ii Jj Kk 

Ll Mm Nn Oo Pp RR 

Ss Šš Tt Uu Vv Zz 

Žž XX YY WW Žž QQ 

TUJI ZNAKI 

 ŠTEVILKE 

00 11   

22 33 44 

55 615 725 835 945 



 

 

 TELEFON ELEKTRONSKA POŠTA 

DRUŠTVO 02/ 252 21 82 
02/ 620 88 51 (faks) 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/ 777 132  

BEDRIJA ČREŠNIK 
(predsednik društva) 

041/ 331 287  

STUDIO  dgn1.maribor@guest.arnes.si 

ALEŠ ŠKOF (predsednik 

športne sekcije) 
070/ 337 642  

SAŠO LETONJA (predsednik 

podružnice Ptuj) 

031/ 809 841  

DOSEGLJIVOST: 
URADNE URE: 

MARIBOR 

Ponedeljek: 9:00 - 12:00 

Sreda: 9:00 - 12:00 
            16:00 - 18:00 

PTUJ 

2x mesečno  
(prvi in tretji petek v mesecu) 
Petek: 16:00 - 18:00 

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. 

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, http://www.facebook.com/

drustvo.maribor 

Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humani-

tarnih organizacij, Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor, Mestna 

občina Ptuj, ZRSZ - OS Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica 

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 in 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: 300 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja: 26. 2. 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 

 


