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OBJAVE 

 NA INTERNETU 
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macije objavljamo tudi na internetu na naši spletni strani. 
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SEKRETARJEV KOTIČEK  

  

 Veliko zanimivega branja boste našli v avgustovski številki časopisa Naš glas. Tudi v teh vročih 
poletnih dneh smo zelo pridni in organiziramo različne aktivnosti ter še naprej sodelujemo z dru-
gimi organizacijami ter občinami. Vabljeni, da še naprej pišete v glasilo. Veseli bomo vaše pohva-
le ali člankov o življenju v svetu tišine. 
 

»Seminar ZDGNS v Mokricah« 
Na letošnjem seminarju, ki je namenjen predsednikom in sekretarjem v društvih ter ga organizira 
Zveza društev in naglušnih Slovenije smo pridobili informacije o trenutni finančni nestabilnosti, ki 
v veliki meri vpliva na delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov v društvih in na Zvezi. 
S tem namenom smo obravnavali metodologijo FIHO, na podlagi katere so sofinancirani naši 
posebni socialni programi. Ugotovili smo, da je potrebno metodologijo poenotiti in določiti natanč-
ne kriterije, ki bodo vplivali na delitev sredstev. Sekretarji smo izpostavili vedno več različnih nad-
zorov s strani sofinancerjev ter državnih institucij in kaj je potrebno zagotoviti in upoštevati za 
uspešno prestajanje nadzora. Pridobili smo veliko novih in kvalitetnih znanj ter si med seboj 
izmenjali izkušnje. 
 

»Svet invalidov Mestne občine Maribor« 
Letos sem že drugo leto v funkciji predsednika Sveta invalidov Mestne občine Maribor. Prizade-
vam si za odgovorno vodenje Sveta invalidov MOM, ki zahteva usklajeno in povezovalno delo z 
vsemi 24 invalidskimi in humanitarnimi organizacijami v katere je vključeno preko 10.000 članov. 
V SIMOM-u aktivno sodelujemo tudi s predstavniki mestnih uradov in še posebej z vodstvom 
Mestne občine Maribor. V okviru SIMOM deluje tudi devet delovnih skupin za različna področja, 
kjer se obravnavajo različne invalidske tematike.  Skupaj si prizadevamo za uresničevanje Akcij-
skega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor kar vsako leto 
predstavimo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Vse informacije o delovanju Sveta 
invalidov so objavljene na spletni strani: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=744.  
 

»Član društva dr. Matjaž Debevc je imenovan v ekspertno skupino za tehnologijo na     
Svetovni zvezi gluhih« 
Dr. Matjaž Debevc je že več kot 25 let aktiven član društva. Na podlagi dobrega sodelovanja z dr. 
Debevcem, ki je izredni profesor na Fakulteti za elektroniko, računalništvo in informatiko, smo v 
društvu podprli njegovo kandidaturo v ekspertno skupino Svetovne zveze gluhih, saj že vrsto let 
uspešno in intenzivno pomaga gluhi skupnosti v Sloveniji in v Evropi s pomočjo razvoja tehnološ-
kih orodij za spremljanje znakovnega jezika na svetovnem spletu ter izobraževalnih spletnih 
mest, prilagojenih za gluhe in naglušne. Za svoje delo na tem področju je prejel tudi ugledne 
mednarodne nagrade. 
 

V društvu smo izredno ponosni na imenovanje našega člana izr. prof. dr. Matjaža Debevca v 
ekspertno skupino za dostopnost (področje tehnologije in uporabe znakovnega jezika) na Svetov-
ni zvezi gluhih, ki je mednarodna nevladna organizacija, ki zastopa okrog 70 milijonov ljudi po 
vsem svetu. Organizacija, v katero je vključenih 132 držav, je zadolžena za zaščito in podporo 
pravic gluhe skupnosti tako v razvitih kot tudi v razvijajočih državah, za promocijo izobraževanja 
gluhih, za njihovo kulturo in pravno zaščito. Je priznana tudi s strani Združenih narodov kot urad-
na organizacija, ki tvori del Združenih narodov za globalno zaščito človekovih pravic in enakosti. 
 

Kot član ekspertne skupine, ki je zadolžena za uporabo tehnologij za gluhe uporabnike znakov-
nega jezika, bo izr. prof. dr. Matjaž Debevc svetoval in vodil revizije obstoječih dokumentov Sve-
tovne zveze gluhih, kot so določila, deklaracije, komentarji za druge organizacije, kot so Združeni 
narodi, WHO, UNESCO, UNICEF, Evropsko komisijo, Evropski parlament, in druge svetovne 
humanitarne organizacije. Prav tako eksperti pomagajo pri delu mednarodne telekomunikacijske 
zveze ITU (Sektor za telekomunikacije ITU-T) ter skrbijo za promocijo in osveščanje javnosti o 
uporabi tehnologij za gluhe uporabnike znakovnega jezika. Izr. prof. dr. Matjaž Debevc bo deloval 
kot ekspert najmanj do 31. decembra, 2019. 

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=744


 

 

Stran 4 

 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK  

»Redna letna skupščina društva« 
Na letošnji redni seji skupščine smo obravnavali poročila za preteklo leto in potrdili plan za leto 2016. 
Skupščine Društva se je udeležil g. Mladen Veršič, predsednik Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. 
Pohvalil je dobro pripravljeno poročilo o delu v Društvu ter izvajanje posebnih socialnih programov. Pou-
daril je potrebo po boljšem medsebojnem sodelovanju članov z vodstvom društva. 
 

»Volilna skupščina društva« 
Lani decembra smo začeli s pripravami na letošnje volitve v organe društva, ki so potekale od marca do 
junija. Izbrali smo delegate skupščine za nov 4-letni mandat. Na volilni skupščini pa smo izvolili predsed-
nika Bedrijo Črešnika in namestnico predsednika Ernestino Savski. Delegati so izvolili tudi nove člane 
upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. Volilne skupščine Društva se je udeležila 
ga. Darja Pajk, podpredsednica Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Pohvalila je dobro opravljeno delo v 
Društvu ter izpostavila problematiko naglušnih oseb in medsebojno spoštovanje drugačnosti. 
 

»Novo vodstvo športne sekcije« 
Naši športniki so maja meseca imeli sestanek, kjer so izvolili novo vodstvo športne sekcije. Predsednica je 
Valerija Škof, podpredsednica pa Sanja Debevec. Skupaj so se dogovorili za priprave in organiziranje 
športnih aktivnosti v tekočem letu. Novemu vodstvu želim veliko dobrega sodelovanja in uspešnega dela 
na področju športa. 
 

»Srečanje mladih gluhih – EUDY v Ljubljani« 
Naši mladi člani so se maja meseca udeležili srečanja s predstavniki EUDY-ja v Ljubljani. Pogovarjali so 
se z vodilnimi predstavniki Evropske zveze mladih gluhih in imeli priložnost podrobno spoznati delo te 
organizacije in izpostavili svoje potrebe in želje mladih gluhih v Sloveniji. 
 

»ART kamp - Festival Lent« 
Tudi letos so se člani našega društva vključili v prireditve na Festivalu Lent v sklopu katerega deluje ART 
kamp, kjer smo se predstavili širši javnosti. Predstavili smo delo v društvu in življenje v svetu tišine ter slo-
venski znakovni jezik. Predstavitve so izvedli društva: Tomislav Divjak, Danilo Žižek, Jože Trefalt, Bedrija 
Črešnik, Milan Kotnik, Daniel Grubor ter Doris Pihler in Kaja Zlatka Hötzl kot tolmačici. Verjamemo, da 
smo se tudi letos uspešno predstavili, saj je bil odziv obiskovalcev, ki so se preizkušali v učenju sloven-
skega znakovnega jezika, pozitiven. Med obiskovalce smo v treh dneh razdelili 1.600 izvodov zloženk, 
pobarvank in letakov z enoročno abecedo. 
 

»Prostovoljna akcija urejanja prostorov v podružnici na Ptuju« 
V podružnici na Ptuju smo v mesecu juniju na pobudo članov organizirali akcijo urejanja prostorov. Števil-
ni ptujčani so se udeležili te prostovoljne akcije kjer so domiselno prebarvali prostore in opremo v podruž-
nici. Po uspešno zaključeni akciji smo pripravili mini otvoritev prostorov. Vsem sodelujočim prostovoljcem 
smo se za njihovo nesebično delo iskreno zahvalili in pripravili družabno srečanje, kjer smo se ob dobri 
jedači v družbi sprostili in družili. 
 

»Socialno podjetništvo« 
V društvu potekajo priprave za ustanovitev socialnega podjetja. Idejni vodja projekta je Goran Radinovič, 
ki je pripravil osnutek projektne ideje z nazivom »Na off«. Povezali smo se z PIP-om in njihovimi strokov-
njaki, ki nam bodo pomagali pri pripravah, razvoju, iskanju finančnih sredstev in izvedbi ustanovitve soci-
alnega podjetja. Ustanovili smo tudi organizacijski odbor sestavljen iz gluhih članov, študentk Filozofske 
fakultete Maribor, vodstva društva in strokovne službe, ki pod vodstvom strokovnega delavca-sekretarja 
dobivajo vse informacije o postopkih, potrebnih ukrepih in novostih na področju zakonodaje s področja 
socialnega podjetništva. 
 

»Donacije« 
V Društvu Sožitje Maribor s katerim zelo dobro sodelujemo, so nas prijetno presenetili z donacijo športne-
ga kolesa in pisalne mize za naše gluhe socialno ogrožene člane. Predsednik Bedrija Črešnik in namest-
nica predsednika Ernestina Savski sta kolo izročila družini gluhih staršev. Veselje ob podarjenem kolesu 
je bilo zelo veliko. Prav tako smo organizirali prevoz pisalne mize do stanovanja gluhe osebe. V imenu 
gluhih članov se iskreno zahvaljujemo Društvu Sožitje Maribor za donacijo.  
 

 
 

Strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 
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TERME BANOVCI - LETOVANJE 

  

 Po enem letu premora je v letošnjem letu ponovno v delovanju počitniška prikolica v Termah 
Banovci. Uporabniki lahko ponovno koristijo počitniške kapacitete od 1. junija dalje, pa vse do 
konca septembra 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilo je potrebno opraviti nekaj vzdrževalnih del in počitniško prikolico pripraviti za nemoteno biva-
nje v njej. Da so bila vzdrževalna dela opravljena pravočasno in skrbno, gre zahvala našemu skr-
bniku počitniške prikolice gospodu Goranu Jamnikarju in njegovi ženi gospe Zdenki Jamnikar, ki 
je poskrbela za red in čistočo v prikolici.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veliko naših članov se je tega razveselilo, saj jim s tem omogočamo skrb za njihovo zdravje. Na 
razpolago je še nekaj prostih terminov v avgustu in septembru, zato pozivamo vse naše uporab-
nike, da se lahko prijavijo v pisarni društva pri Lidiji Salamon. 

Počitniška prikolica 

Zdenka Jamnikar Goran Jamnikar,  
oskrbnik prikolice 

        Lidija Salamon 
       Tomislav Divjak             

  

 

POLETNE KUHARSKE DELAVNICE  

Tudi v mesecu juliju in avgustu, ko so nastopi-
le poletne počitnice, nismo počivali ampak 
smo v naši mali kuhinji ustvarjali in pripravljali 
okusne jedi, ki so bile primerne za ta čas, ko 
nas je zunaj utrujalo sonce, ki je neusmiljeno 
pripekalo. 

    
        
 
 

Tako je celotna kuharska ekipa poskrbela za 
jedi, ki so nas osvežile in našemu telesu dale 
potrebne vitamine. 
      
Osredotočili smo se na sveže solate in hladne 
jedi, ki so vsebovale polno sveže zelenjave. 
      
 

Dober tek. 
 
  

                         Lidija Salamon 
                                                      Tomislav Divjak  

Ekipa čistilne akcije Počitniška prikolica 

Aleksander Trnjar,  
kuhar-prostovoljec 
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VOLILNA SKUPŠČINA DRUŠTVA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letna volilna skupščina Društva GNP Maribor je bila  dne 23. 6. 2016 ob 10. uri v Gostišču Čer-
ne, Spodnjevaška pot 56, Razvanje. Po otvoritvi skupščine in sprejemu dnevnega reda  so bile 
izvedene volitve za predsednika in namestnika predsednika društva za mandatno obdobje 2016-
2020.  

Za predsednika Društva DGNP Maribor je kandidiral Bedrija Črešnik, za namestnico predsednika 
pa je kandidirala Ernestina Savski. Oba kandidata sta bila soglasno izvoljena za novo mandatno 
obdobje 2016-2020.  

Vodstvo društva:       Strokovna služba: 

 

 

 

 

 

 
Skupščina Društva GNP Maribor je z javnim glasovanjem soglasno potrdila mandat za obdobje 
2016 – 2020 sekretarju – strokovnemu delavcu Milanu Kotniku. 
 
Delegati skupščine so izvolili 5 članski Upravni odbor v naslednji sestavi: 
 

 

 

 

V nadzorni odbor, ki sestavlja 3 člane so bili izvoljeni:  

 

 

 

 

 

 

Disciplinska komisija sestavlja 5 članov. Izvoljeni člani so bili: Nada Pihler, Danilo Žižek, Marija 
Kranjc, Suzana Muster, Albin Tramšek. 

Vsem izvoljenim čestitamo in jim želimo uspešno delo v novem mandatnem obdobju. 

Bedrija Črešnik,  
    predsednik  

Ernestina Savski,  
namestnica predsednika  

    Andrej Vivod            Goran Jamnikar            Radovan  Milenovič           Sašo Letonja                 Valerija Škof  

Milan Šabeder                         Sead Mešanovič                       Marjan Oprešnik. 

Lidija Salamon                                                      
Tomislav Divjak  

Milan Kotnik,  
strokovni  

delavec-sekretar 

Lidija Salamon, 
strokovna sodelavka 
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5. DAN MARIBORSKE KNJIŽNICE  

 
 

»POVEŽIMO BREGOVE 2016«  
 
Športno-multikulturno obarvana prireditev, ki je bila namenjena tako otrokom kot odraslim je bila 
11. junija na Rotovškem trgu v Mariboru. Vabilu na prireditev pod geslom »Povežimo bregove 
2016« se je odzvalo tudi naše društvu. Mariborska knjižnica je organizirala: Multikulturno bralno 
plažo, na kateri je sodelovalo 19 oseb, ki so nastopili v 13 svetovnih jezikih. V sproščenem okolju 
smo poklepetali v maternem jeziku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tako sem tudi jaz svojo življenjsko zgodbo in izkušnjo pove-
dal v znakovnem jeziku za gluhe, s katero sem želel spodbuditi medsebojno spoštovanje, strp-
nost in ozaveščanje o enakopravnem vključevanju invalidov v družbene dogodke. 
 

 

 

 

PRIHODNOST 

Marija Črešnik 

Bedrija Črešnik Bedrija Črešnik pripoveduje svojo 
življenjsko zgodbo 

 

»Ko pogledam nazaj na moje življenje,»Ko pogledam nazaj na moje življenje,»Ko pogledam nazaj na moje življenje,   se zavem, se zavem, se zavem,    
da vedno, ko sem mislila, da sem da vedno, ko sem mislila, da sem da vedno, ko sem mislila, da sem    

zavrnjena od nečesa dobrega, zavrnjena od nečesa dobrega, zavrnjena od nečesa dobrega,    
sem bila v bistvu preusmerjena na nekaj boljšega.«sem bila v bistvu preusmerjena na nekaj boljšega.«sem bila v bistvu preusmerjena na nekaj boljšega.«   

AnonimenAnonimenAnonimen   

 
   Bedrija Črešnik 
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RAČUNALNIŠKI TEČAJ   

 

V letošnjem letu smo uvedli računalniški tečaj za naše člane. S tečajem smo pričeli 22. marca in 
ga zaključili 26. julija. Tečaj je redno obiskovalo 5 članov, ki so ga tudi uspešno zaključili.  
Najprej smo obravnavali teoretični del potem smo prešli na praktično učenje. Vsak član je imel 
svoj računalnik tako, da je učenje potekalo lažje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moram pohvaliti, da so člani bili dobri učenci in so pridobili veliko znanja za samostojno delo. 
Sam se trudil, da sem jim predaval tako, da jim je bilo čim bolj razumljivo.  
 

Na tečaju smo se naučili osnove uporabe naslednjih programov: 
Windows okolje, Internet (e-pošta, Facebook, Skype) in office 
Word. 

 
Tečaj je potekal vsak torek od 12 do 14 ure v prostorih društva. 
Tomislav Divjak 

 
 
 

 
Zelo sem bil vesel, da sem se vključil v tečaj učenja za računalnikom. Ker sem osvojil toliko osno-
vnega znanja, si želim, da bi lahko obiskoval še nadaljevalni tečaj.  
 
Upam, da bodo v društvu organizirali nadaljevalni tečaj.  
 
Hvala našemu učitelju Tomislavu Divjaku, ki se je trudil z nami, da smo pridobili čim več računal-
niškega znanja. Franc Perkovič 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Udeleženci tečaja Skupinska slika 

Urejevalnik  
Franc Perkovič 

Tomislav Divjak, mentor 

Tomislav Divjak, mentor 
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Imela sem zelo malo znanja o uporabi računalnika, zato sem se odločila, da bom redno obisko-
vala računalniški tečaj, ki ga je vodil Tomislav Divjak. Kupila sem si računalnik in po opravljenem 
tečaju se trudim in vadim doma, da uporabim znanje, ki sem ga pridobila.  
Hvala mentorju Tomislavu Divjaku. Sonja Zupanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V času računalniškega tečaja smo imeli nekaj težav pri učenja zlasti mi starejši člani, saj mlajši si 
veliko več in veliko prej zapomnijo razne tehnike. A z vztrajnostjo in željo po znanju, je tudi to 
uspelo ob pomoči »profesionalnega« učitelja Tomislava Divjaka. Hvala. Ferdinand Zupanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Društvo je organiziralo računal-
niški tečaj katerega sva se oba z ženo zelo razveselila in se vključila v tečaj. Tečaj sva redno obi-
skovala in moram reči, da je bilo potrebno veliko truda in vaje, da sva nekatere snovi razumela in 
se jih naučila. Sedaj znanje, ki sva ga pridobila, pridno uporabljava doma na svojem računalniku. 
Zelo sva vesela, da vsa se naučila uporabljati računalnik. Želiva si, da bi s takšnim tečajem nada-
ljevali tudi v prihodnje. Marija in Jože Trefalt 

Učenje  

Tečaj 

Jože Trefalt 

Sonja Zupanc 

Marija in Jože Trefalt 

Ferdinand Zupanc in Tomislav Divjak 

 
   Tomislav Divjak 



 

 

 

 

IZLET V CELOVEC  

 
 

25. junija smo organizirali izlet v Celovec. Odšli smo na ogled Minimundusa, ki predstavlja svet v 
malem in leži med Vrbskim jezerom in središčem mesta Celovec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za ogled parka smo potrebovali 2 uri in pol, kjer smo si ogledali nešteto modelov znamenitih 
zgradb, vlakov, ladij iz vsega sveta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pot smo nadaljevali do naku- povalnega 
centra s športnimi oblačili in tudi nekaj nakupili. Sledil je ogled panoramskega stolpa 
Pyramidenkogel Tower na hribu Jedvovca. To je najvišji leseni razgledni stolp v Evropi s preču-
dovitim razgledom na Vrbsko jezero in celoten osrednji del Koroške pokrajine. 
 
 
 
 
 
 
 

Minimundus Skupinska slika 

v Minimundusu v Minimundusa 

Razgledni stolp 

Pyramidenkogel Tower 
Stolp v Parizu 

Stran 10 

Ko se spuščajo po  
topoganu 



 

 

Lindwurmbrunnen ali Zmajev vodnjak na Novem trgu je simbol mesta Celovec iz katerega teče 
voda, po ogledu smo prav pred njim še opravili skupinsko fotografijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pot nas je usmerila nazaj proti domu, s krajšim postankom v Dravogradu, kjer smo se po vročem 
dnevu osvežili s hladno pijačo. V večernih urah smo srečno prispeli na cilj. 

Med cvetlicami 

Pisa = poravnaj 

 
   Tomislav Divjak 

Na vrhu razglednega stolpa 

Zmajev vodnjak 

Vredno ogleda Mali svet 
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LIKOVNA KOLONIJA  

 
 

Letošnji organizator »Likovne kolonije« je bilo 
Društvo GNP Maribor. Likovna kolonija je tra-
jala od 17. junija do 19. junija. Vodja Likovne 
kolonije, katere sem bil sam, se je udeležilo 10 
oseb iz  štirih društev Slovenije:  MDG Ljublja-
na, DGN Severne Primorske, MDGN Sl. Konji-
ce, DGNP Maribor (Bedrija Črešnik, Žiher 
Darinka, Jerman Drago, Intihar Stane, Prokof-
jev Aleksander, Urbančič Fiorenzo, Demir Raj-
ko, Jeranko Nina, Bernard Vogrinc, Gordana 
Gramc in Milan Kotnik). 
 

V petek 17. junija je bil med 12 in 16 uro pri-
hod udeležencev. Popoldan je bil rezerviran za 
ogled mesta, njegovih znamenitosti in izbiro 
zanimivih slikarskih točk. 
 

 
V 
soboto po zajtrku smo se vsi odpravili na svoje 
slikarske točke, kjer smo se posvetili likovne-
mu ustvarjanju. V času likovnega ustvarjanja 
nas je obiskala Spletna TV in posnela nekaj 
zanimivih ustvarjalnih kadrov.  

Naše likovno ustvarjanje je potekalo cel dan. 
Dan smo zaključili ob večernem druženju in 
klepetu o celodnevnem likovnem ustvarjanju in 
njegovih doživetjih.  

 
 

 
 
V nedeljo smo si po kosilu ogledali naša likov-
na dela, o njih pokomentirali, dali svojo oceno 
in podelili priznanja. 

 
   Bedrija Črešnik 

Udeleženci likovne kolonije  

Likovno ustvarjanje                      

Bedrija Črešnik - slike  

 

»Vsaka misel, ki jo porodimo, ustvarja našo  

prihodnost.«  
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ZAKLJUČEK TEČAJA SZJ 3 

 
 

Konec junija je naša ekipa zaključila 3. del tečaja SZJ. 
Za konec smo si pripravili piknik, naročili dobrote z 
zara, nekaj pridnih tečajnic pa je pripravilo nekaj slad-
kega za pod zob.  
Imeli smo se lepo in popoldan je hitro minil.  
 
 
 
 
 

 
 
Pogrešali bomo naše ponedeljke in vsi se že veselimo 
ponovnega druženja. Velika zahvala gre naši Kaji, ki 
nas se zmeraj z veliko dobre volje in potrpežljivosti 
vodi v svet gluhih. Kaja, hvala, tečajniki in tečajnice, 
mi se pa kmalu vidimo na SZJ 4. 

 
 Polona Divjak 

 

MEŠANI PEVSKI ZBOR 

Konec maja se je nekaj tečajnic SZJ 3 odzvalo pova-
bilu Mešanega pevskega zbora Cerkvenjak.  
 
Ob spremljavi zbora smo v slovenskem znakovnem 
jeziku odkretale pesem Slovenija, od kod lepote tvoje.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Požele smo velik in iskren aplavz. Z nastopom smo 
bili vsi zadovoljni, saj smo znova dokazali, da pesem 
ne pozna meja in lahko seže tudi v srce tistih, ki je ne 
slišijo skozi ušesa. Veselimo se novih nastopov in 
novih pesmi. Zagotovo se bomo se naprej trudile prib-
ližati pesmi in njihova sporočila tudi gluhim in nagluš-
nim. 
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 Polona Divjak 

Skupinska slika 

Nastop v slovenskem znakovnem jeziku 

Podelitev priznanj 

Skupinska slika 
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DP GLUHIH V ŠPORTNEM RIBOLOVU  

 
 

Državno prvenstvo gluhih v športnem ribolovu je bilo v soboto 18. junija 2016, na ribniku pri Bres-
tanici.  Ekipa v sestavi: Jože Koser, Franci Korošec in Zvonko Bizjak, ki je zastopala Društvo 
GNP Maribor, se je skupaj z drugimi tekmovalci iz drugih društev zbrala ob 7.00 uri pri ribniku pri 
Brestanici. Uradni del je sledil z žrebanjem številk, ob 9.00 uri krmljenje rib in ob 9.30 uri se je pri-
čelo tekmovanje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovili smo s trnkom brez zalusti in s seboj smo  imeli ribiške mreže. Po 3 urah ribolova se je tek-
movanje zaključilo in sledilo je tehtanje rib. Ulov  težak 2,403 kg je bil od Francija Korošca, ki je 
zasedel 9. mesto – Sektor A. 4,529 kg težki ulov je dosegel Jože Koser in se uvrstil na 5. mesto – 
Sektor B. Zvonko Bizjak z ulovom težkim 4,403 kg je osvojil 3. mesto – sektor C.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prve tri ekipe so prejele pokale, prav tako prvi trije posamezniki v skupni razvrstitvi. Društvo GNP 
Maribor se je kot ekipa uvrstilo na 7. mesto. 
 
Čestitamo. 

 
Jože Koser 

Zmagovalci 

Otvoritev Ekipa ribičev 

Zvonko Bizjak 

Franc Korošec 

Jože Koser 



 

 

 
Jože Koser 

                           DGN Slov. Konjice                           
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MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V  
ŠPORTNEM RIBOLOVU  

 
 

V soboto 9. julija je naše društvo organiziralo meddruštveno tekmovanje v športnem ribolovu tako 
ekipno kot posamezno na ribniku v Nebovi. Na tekmovanju je sodelovalo 6 društev. Zbrali smo se 
ob 7. uri, opravili žrebanje številk in tekmovalce seznanili s pravili tekmovanja ter ob 8. 30 uri pri-
čeli s tekmovanjem v ribolovu. Ribolov je trajal vse do 12.30 ure, ko se je uradno tekmovanje zak-
ljučilo in sledilo je tehtanje ulova. Sodnik je pripravil rezultate na podlagi katerih smo razglasili 
zmagovalce in podelili pokale. 
 

Rezultati ekipno: 
 
1. mesto: MDGN Sl. Konjice »B« = 26.620g 
2. mesto: DGN Velenje                 = 25.980g 
3. mesto: MDGN Sl.Konjice »A«  = 22.470g 
4. mesto: DGN Dravograd            = 18.930g 
5. mesto: DGNP Maribor              = 17.760g 
 
 

Podelitev priznanj in pokalov 

Jože Koser 

Franci Korošec Anica Gros 

Rezultati posamezno ekipa MB: 
 
2.   mesto: Anica Gros, DGNP MB      = 12.930g 
10. mesto: Zvonko Bizjak, DGNP MB    = 6.280g 
12. mesto: Jože Koser, DGNP MB     = 5.840g 
13. mesto:Franci Korošec,DGNP MB = 5640g 
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UREDNIŠKI ODBOR  

 
 

V petek 24. junija se je ob 18 uri sestal uredniški odbor v podružnici na Ptuju, ki je obravnaval 
pomen delovanja uredniškega odbora s področja informiranja (info, časopis Naš glas, spletna 
stran društva, FB omrežje). Seznanili so se z vpisom društva v razvid prostovoljskih organizacij 
na podlagi katerega se bodo lahko prostovoljci vključili v prostovoljna dela in pomagali pri obliko-
vanje medijev. Na podloga tega je potrebno opraviti še spremembe Statuta društva in pripraviti 
pravilnik o informativnih medijih v društvu. Uredniški odbor je bil seznanjen s programi, ki se tre-
nutno uporabljajo za urejanje medijev. Med drugim je bil podan tudi predlog, da se objavi javni 
razpis za oblikovanje časopisa Naš glas, prenovo spletne strani in dodajanje kanala Youtube, kjer 
bodo objavljene video novice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsi zainteresirani člani, ki bi želeli aktivno sodelovati pri oblikovanju informativnih medijev, so vlju-
dno vabljeni. Urednik časopisa Naš glas bo Milan Kotnik, urednica FB omrežja Valerija Škof,   
urednik spletne strani Sašo Letonja. 

Valerija Škof,   
urednica FB omrežja 

Milan Kotnik,  
urednik časopisa Naš glas 

 
                Lidija Salamon 

                                                      
Tomislav Divjak  

Sašo Letonja,  
Urednik spletne strani 
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ZA ČEVAPČIČE NA DLANI ZAVRTI PRST 

 
 

Članek objavljen v Večeru, 23. 5. 2016: http://www.vecer.com/za-cevapcice-na-dlani-zavrti-prst-6225477  

Študentke Filozofske Fakultete Univerze v Mariboru so ob sodelovanju z našim društvom projekt 
»Fajn se imamo, z rokami klepetamo«, ki je bil izveden v Sarajevskem grilu Vučko na Poljanah. 
Projekt je trajal tri dni. V njem pa so sodelovali tudi gluhi in naglušni člani društva kot natakarji-
prostovoljci. S projektom so želele predvsem premostiti predsodke, ovire in stereotipe  o ljudeh z 
okvaro sluha, ki živijo v naši sredini in so močno vpeti v našo družbo. Med nami so velike komuni-
kacijske ovire, ki jih spremljata strah in nestrpnost. Zastavile so si cilj, da te ovire porušijo in si 
skupaj ustvarimo drugačen pogled na svet. Prav tako so s tem projektom želele ozavestiti širšo 
javnost o možnostih zaposlovanja gluhih in naglušnih, saj je so prakse iz tujine pokazale, da je 
delo v gostinstvu lahko kvalificiran poklic tudi za osebe z okvaro sluha. Prav tako so tovrstni lokali 
privlačni za  
obiskovalce, 
saj so drugačni 
in zanimivi.  
Še posebej sta  
študentki Barbara  
Sužnik in Mija  
Štrakl izrazili  
željo, da bi ta  
projekt zbudil  
zanimanje za  
odprtje pravega  
lokala z  
zaposlenim  
osebjem, ki imajo  
okvaro sluha,  
bi v Sloveniji  
vsekakor naredili  
korak k bolj  
strpni, odprti  
družbi. 
 
V imenu društva 
se iskreno  
zahvaljujemo  
študentkam 
Filozofske 
Fakultete  
Univerze v  
Mariboru za  
Uspešno izveden 
projekt, ki je tudi  
gluhim ljudem 
vlil samozavest 
in jim omogočil 
spoznanje, da 
so lahko  
enakovredni  
polnočutni  
okolici. 

 
strokovni delavec 
sekretar, Milan Kotnik 
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NAGRADA IGRA »VKLOPI RAZUM, ZAHTEVAJ 
RAČUN!« 

 
 

                                                       Davčne blagajne, ki jih bo treba uporabljati od 
2. 1. 2016 dalje, ne bodo učinkovite, če ponud-
nik blaga ali storitve ne bo izdal računa. Zaradi 
spodbujanja potrošnikov, da zahtevajo, vza-
mejo in preverijo račune, bo v letu 2016 izve-
dena nagradna igra »Vklopi razum, zahtevaj 
račun!« Nagrade v višini 15, 10 in 5 tisoč evrov 
bodo podeljene vsake tri mesece. Sodeloval 
bo lahko vsak, ki bo zbral najmanj 10 računov 
različnih izdajateljev in jih preko posebne 
mobilne aplikacije »Preveri račun«, preko e-
Davkov ali po pošti poslal Finančni upravi RS. 

 
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki zbere 
vsaj deset računov različnih izdajateljev in jih 
pošlje Finančni upravi RS. 
 
Nagradna igra poteka od 2. 1. 2016 do 31. 12. 
2016. Prireja se v štirih zaporednih krogih: 
1. krog: 2. 1. 2016 do 31. 3. 2016 
2. krog: 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 
3. krog: 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 
4. krog: 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 
 
Kako sodelujem v nagradni igri? 
Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«V 
aplikaciji potrdite, da sprejemate pravila nagra-
dne igre, in vnesite svojo davčno številko. 
Nato pošljite Finančni upravi RS podatke o 
računu in ga preverite. Ko to v posameznem 
krogu naredite na desetih računih različnih 
izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket 
računov, s katerim sodelujete v nagradni igri. 
V posameznem žrebanju lahko sodelujete z 
več paketi računov. Z istim računom lahko 
sodelujete le enkrat. 
 
 

Preko odprtega portala e-Davki Pre-
ko  spletnega portala vstopite v aplikacijo za 
preverjanje računov. Postopek je podoben kot 
pri mobilni aplikaciji. 
Po pošti Deset računov različnih izdajateljev 
pošljite v kuverti na naslov:Finančna uprava 
RS»Vklopi razum, zahtevaj račun!«p. p. 
2701001 Ljubljana V kuverto ne pozabite prilo-
žiti svoje davčne številke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagrade 
V vsakem krogu nagradne igre se izžreba: 
ena denarna nagrada v vrednosti 15.000 EUR, 
ena denarna nagrada v vrednosti 10.000 EUR, 
ena denarna nagrada v vrednosti 5.000 EUR, 
dodatno ena denarna nagrada v vrednosti 
1.000 EUR za tiste udeležence, ki bodo sode-
lovali v nagradni igri preko mobilne aplikacije 
ali preko odprtega portala e-Davki. 
 
Vir: http://www.fu.gov.si/mediji/

nagradna_igra_vklopi_razum_zahtevaj_racun/?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=3941&tx_news_pi1%
5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%
5D=detail&cHash=f9d862e897aab7ad9eea8f8bce3f904
c 
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Julij Avgust 

DACAJ Shkelzen 
DIVJAK Tomislav 
HADŽISELIMOVIČ Esher 
IVANJŠIČ Ivan 
LORGER Vladimir 
NAGLIČ Milena 
OTOREPEC Zdenka 
PERGER Tamara 
REPNIK Sonja 
STEINER Milan 

FLEGAR Zdenka 
HOLC Danilo 
KLEMENŠEK Miran 
KORENT Rok 
KOROŠEC Franci  
KOTNIK Franc 
KRANJČIČ Olga 
KRONIČ Stevica 
KVEDER Romana 
LETONJA Sašo 
MAJHENIČ Vili 
PODGORŠEK Roman 
POLIČ Grujić Zlatko 
RAKUŠA Edita 
SAGADIN Branko 
ŠKOF Vlasta 
TOŠ Vladimir 
VRŠIČ Justina 
WEISS Ana  



 

 

Stran 20 

 
 

RAZVEDRILO 

  

 

 

Posnetek s poroke 
 
Mož sedi pred TV in se dere: "Ne, ne, budalo, 
kaj delaš, cepec, idiot, bik zarukani! Budalo, 

ne, ne, ne!!!" 
Žena se oglasi iz kuhinje: "Ne glej spet nogo-

meta, če te tako razburja!" 
Mož: "Gledam posnetek najine poroke." 

 
~~~ 

 
Druga ženska 

 
Žena hoče poklicati moža, pa ima prazno 

baterijo v mobilnem telefonu. 
Pa reče sinu Janezku, naj ga pokliče s svojega 

telefona. 
Čez nekaj minut sin pravi: "Trikrat sem klical in 

vedno se je oglasila neka ženska." 
Ko se mož vrne, ga žena pričaka na vratih in 
brez kakšne razlage mu eno primaže okoli 

ušes. 
Potem pa "molitev". 

"Ženska se ti oglaša na tvojem telefonu!" 
"Kakšna ženska neki? Kaj pa je rekla?" 

"No, Janezek, povej!" 
"Rekla je: Številka trenutno ni dosegljiva, pro-

simo, pokličite kasneje." 
 

~~~ 
 

Sendvič z mesom 
 

Na fakultetnem plesu Američan povabi Švedi-
njo na ples. 

Med plesom jo narahlo stisne in reče: "V Ame-
riki temu rečemo objem." 

Švedinja odgovori: "Jaa, na Švedskem tudi." 
Malo pozneje ji da na usta cmok in reče:"V 

Ameriki temu rečemo poljub." 
"Jaa, na Švedskem tudi." 

Proti koncu večera in po nekaj pijačah jo odpe-
lje na travnik in se spravi k seksu: "V Ameriki 

temu rečemo sendvič na travi." 
Švedinja pa odgovori: "Jaa, tudi na Švedskem 
temu rečemo sendvič, samo da damo notri več 

mesa." 

Kako deluje država 
 

Učitelj vpraša v razredu:  
"Otroci, kdo mi lahko pove, kako funkcionira 

država?"  
Javi se Janezek:  

"Država je kot čezoceanska ladja. Kapitan je 
predsednik, ministri pa posadka, ki vodi ladjo 
čez nemirne valove, nevihte in druge težave."  

Učitelj reče:  
"Zelo dobra razlaga. Kaj pa ljudstvo?"  

"To so potniki!"  
"Kaj pa delajo oni?"  

"Bruhajo." 
 

~~~ 
 

Konec je blizu 
 

Župnik in mežnar stojita ob vaški cesti in zabi-
jata v tla tablo z napisom: “Konec je blizu! Obr-

nite se, dokler še ni prepozno!” 
Mimo pridrvi avto, voznik skozi okno zavpi-

je: “Pustita ljudi pri miru, vidva, verska fanati-
ka!” 

Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor 
in nato glasen pljusk. 

Mežnar se obrne k župniku: “Ali misliš, da ne 
bi bilo bolje, če bi preprosto napisala: “most je 

podrt?” 
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OSMEROSMERKA 

  



 

 

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. Ura-
dne 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. 

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla miza 
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) Informacije podaja pred-
sednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni. 

Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri DRU-
ŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti, 
predlogi članov). Vljudno vabljeni. 

Vsako sredo 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. 

DRUŽABNIŠTVO 
Vsako sredo ob 18.00 uri  so srečanja članov v prostorih Društva v 
Mariboru, Trubarjeva ulica 15.  Vabljeni. 

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si  in  
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse 
informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in pod-
ružnice na Ptuju. 
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SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.  
Uradne ure v mesecu Julij in Avgust je zaprto (Letni dopust) od 16.00 
do 18.00 ure. 



 

 

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. 
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TRENING V BALINANJU 
 Vsak petek ob 16h - 18h Balinarsko društvo Angela  

Besednjaka.  

TURNIR ODBOJKE NA MIVKI - MEŠANI PARI 
Vabilo na 

»6. Mednarodni turnir v odbojki na mivki  
mešanih ekip«, ki bo v   

soboto 20. 8. 2016 ob 8:00 uri na igrišču Odbojkarskega kluba 
Hoče, Šolska pot 21. 

Vabilo  
na predavanje  

»O PRAVICAH PACIENTOV«, ki bo v  
Sredo, 31. 8. 2016, ob 17:00 uri 

V prostorih društva.  
 

Predavata: Vlasta Cafnik in Adela Postružnik 

Mednarodni dan v Murska Sobota 
 

Vabilo na 
Mednarodni dan gluhih 

 Murska Sobota 
Sobota, 17. 9. 2016 

 
Prijave pri Bedrija Črešnik 
do 5. 9. 2016 
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DOGODKI V SLIKI  

  

Likovna kolonija v Mariboru Družabno srečanje - piknik 

Volilna skupščina Zaključni tečaj SZJ1 

Novi časopis Naš glas Izlet v Celovec in ogled Minimundusa 

Ulični nogomet na Koroški cesti Razstava SZJ, Art Kamp - Festival Lent 



 

 

Stran 25 

Obnova DOM Računalniški tečaj 

Državna prvenstvo v ribolovu v Brestenici Turnir ribolov v Nebovi pri Mariboru 

Podelitev priznanj Informativna okrogla miza 

Družabno srečanje Minimundus 



 

 

 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. Pomoč pri registraciji za klicni center vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur. 
 
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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SEZNAM TOLMAČEV V PODRAVJU 

TOLMAČI - PODRAVJE GSM 

KAJA ZLATKA HÖTZL 040/241 505 

SUZANA KRSTESKI 041/600 201  

LIDIJA LETONJA 041/282 344  

MARIJA KOSER  031/316 040  

DORIS PIHLER 041/616 089 

  
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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podružnica PTUJ: petek: 17-22 

 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo  

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in 

podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. 

Izid brezplačne številke so omogočili: 

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina 

Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Maribor,  

Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane 

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

Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji. 
 

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

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

Info Društva 

Naslov: NAŠ GLAS 

Glasilo urejajo: 

Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

Lidija Salamon, 

strokovna sodelavka 

Tomislav Divjak, sodelavec javna 

dela 

 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

Naklada: 300 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja:  10.8.2016 

Digitalna izdaja objavljena na:  

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

http://www.facebook.com/

drustvo.maribor 

MARIBOR: torek 10-14, sreda in petek: 17-22 

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI: 

 

 
                     KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI 

Uradne ure:  
MARIBOR 

 
 
Podružnica PTUJ 

 

ponedeljek: 9:00 – 12:00 

sreda: 9:00 – 12:00 
16:00 – 18:00 

1x mesečno 
tretji petek v mesecu 

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) 

041/331 287  

    

VALERIJA ŠKOF 
(predsednica športne sekcije) 

070/875 478 Valerija.skof@gmail.com 

  


