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SEKRETARJEV KOTIČEK  

  

 »Posvet Sprejmem izziv-sem zaposljiv« 
Posvet je potekal 20. oktobra v Mariboru, katerega smo se udeležili tudi predstavniki našega društva; Milan 
Kotnik, Bedrija Črešnik, Andrej Vivod, Andrej Drozg, Darko Kokol skupaj s tolmačico znakovnega jezika. 
Namen posveta je bil predstavitev zakonodajnih ukrepov za dvig zaposljivosti invalidov in zaposlitvenih 
možnosti za invalide. Namenjen je bil predvsem invalidom, da spoznajo možnosti za zaposlitev. Uvodoma 
je g. Tomaž Čučnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavil           
zakonodajni vidik glede možnosti, ki jih imajo na trgu dela invalidi oz. delodajalci, ki zaposlijo invalida. 
Poudaril je, da so za uspešno zaposlitev potrebni delodajalec, delavec in primerno delo. Država ob        
zaposlitvi invalida nudi določene pomoči, ki pa so omejene z uredbo. Razne oblike pomoči se seštevajo. 
Dovoljena je skupna pomoč v višini 75 % bruto mesečne plače + 100 % stroškov, ki so nastali zaradi    
zaposlitve invalida. 1.1.2006 je začel veljati kvotni sistem, ki določa delodajalcem obvezno zaposlitev 
določenega odstotka invalidov. Kvota je različno določena po panogah gospodarstva.  Za zaposlitev      
invalidov nad kvoto se lahko pridobi 2 boniteti, in sicer je delodajalec za zaposlitev invalidov nad kvoto 
oproščen plačila prispevkov PIZ in ZZZS, za zaposlovanje invalidov nad kvoto pa prejme tudi nagrado. 
Mnenje invalidov je, da ko oseba pridobi status invalida, se mu zaposlitvene možnosti takoj močno       
zmanjšajo. Postopek zaposlitvene rehabilitacije invalide podcenjuje, ker jih demotivira in se morajo petkrat 
bolj dokazovati kot zdrava oseba. Če invalid želi delati mu je potrebno dati priložnost, da dokaže svoje 
sposobnosti na delovnem mestu. Ugotavljamo, da je zaposlitev za invalide zelo pomembna za njihovo   
enakopravno vključevanje v družbo. 
 
 
 
 
 
 
 
»7. Kulturni večer invalidov« 
Kazinska dvorana SNG Maribor je 9.11.2016 gostila že sedmi Kulturni večer invalidov. Prireditev je     
režirala Zdenka Križanič, povezoval pa dramski igralec Bojan Maroševič. V slovenski znakovni jezik je 
tolmačila Doris Pihler. Tema večera je bila »Praznujmo skupaj – kol´kor kapljic, tol´ko let«. Navzoče sta 
nagovorila podžupan MOM g. Saša Pelko in predsednik Sveta invalidov MOM g. Milan Kotnik. Izrazila 
sta zahvalo kulturnikom, ki vsako leto sodelujejo v tako velikem številu, se odlično predstavijo in           
pritegnejo številno občinstvo. Vsem navzočim sta zaželela obilo užitka ob spremljanju predstave. Kulturni 
večer invalidov je bil tudi letos izredno dobro obiskan, kar dokazuje, da imamo radi kulturo.  Želimo si, da 
bi se lahko čim večkrat družili ob podobnih dogodkih. Najlepša hvala vsem nastopajočim, vsem gostom in 
vsem sodelavcem SNG Maribor, Mestni občini Maribor, Nigradu in redarski službi in vsem prostovoljcem, 
ki ste pripomogli, da smo preživeli čudovit večer. Hvala tudi zvestemu občinstvu, ker ste s svojo udeležbo 
in aplavzi nagrajevali in spodbujali nastopajoče.  
 
»Evropski teden mobilnosti invalidov« 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je 22. septembra potekal že 8. Dan mobilnosti invalidov. Letos je na 
Trgu Leona Štuklja v Mariboru svoja prizadevanja za večjo mobilnost predstavilo kar 11 invalidskih oz. 
humanitarnih društev z zanimivimi predstavitvami in z dogajanjem v društvih, ki smo si jih podrobneje 
ogledali in se v čem tudi preizkusili in Soča oprema iz Ljubljane. Prisotne je v imenu Mestne občine    
Maribor nagovoril mestni svetnik Saša Pelko, ki nadomešča župana MOM v času njegove odsotnosti. 
Dogajanje smo svečano pričeli s plesom plesalcev VDC Sožitje iz MD Sožitje Maribor in pantomimo    
članov kulturnega društva  iz Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Zdenka Križanič pa je        
recitirala pesem Dragice Vohar - Drava. Po odmoru smo skupaj krenili na kratek sprehod po centru     
Maribora. Invalidi so bili mnenja, da se je marsikaj spremenilo na bolje, a so kljub temu opozorili na ovire 
na poti, predvsem slabe ceste in klančine, ki niso dobro izpeljane. Tudi slabovidni imajo na poti po      
Mariboru težave, na katere so opozorili. 
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SEKRETARJEV KOTIČEK   

»Akcija urejanja prostorov« 
V izteku poletja smo začeli s temeljito obnovo dotrajanih in poškodovanih v vseh društvenih prostorih (tla, 
barvanje, vrata in podboji). V jesen bomo tako že imeli obnovljene in lepo urejene prostore v katerih bodo 
naše aktivnosti še bolj zaživele. Vsem članom; Andrej Vivod, Andrej Trifunovič, Alen Kotnik, Bedrija 
Črešnik, Danilo Žižek, Ernestina Savski, Milan Kotnik, Nejc Šimenko, Sead Mešanovič, Tomislav Divjak, 
ki so pomagali pri urejanju in prestavljanju pohištva ter pospravljanju se iskreno zahvaljujemo. 
 
»Socialno podjetje Na off« 
V društvu zadnje leto potekajo intenzivne priprave za ustanovitev socialnega podjetja»Na off« v obliki 
dnevnega gostinskega lokala v katerem bodo stregli gluhi natakarji. Javnost je novembrski 3-dnevni      
projekt predstavitve socialnega podjetništva, ki smo jo izvedli v restavraciji Vučko izjemno dobro sprejela. 
Projekta se je udeležilo rekordno število gostov in znanih mariborčanov. Številni mediji pa so ponesli idejo 
o ustanovitvi socialnega podjetja v širšo javnost. Prepričani smo, da bo z veliko truda in požrtvovalnega 
dela vseh deležnikov, ki sodelujejo v pripravah, v naslednjem letu pripravljeno vse potrebno za otvoritev 
prvega gostinskega lokala v Sloveniji v katerem bodo zaposleni predvsem gluhe in naglušne osebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Zbiranje starega papirja« 
V Društvu smo začeli z akcijo zbiranja starega papirja za izvajanje posebnega socialnega programa za 
ohranjevanje zdravja in nakup nove počitniške prikolice v Termah Banovci s katero bomo zamenjali      
dotrajano več kot 40 let staro prikolico. 
 
»Konferenca Sistem skrbi za starejše, Za kanček več« 
V Mariborski kadetnici je 7. Septembra potekala 4. Regionalna konferenca »Za kanček več-skrb za starejše 
in odvisne jutri« v organizaciji Doma Danice Vogrinec Maribor. V Svetu invalidov Mestne občine Maribor 
smo zagotovili udeležbo za vse predstavnike invalidskih društev Maribora. Med udeleženci je bila tudi 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak. Udeleženci smo bili 
navdušeni z izmenjavo stikov, dobrih praks, izkušenj in smernic v večji skrbi za starejše v prihodnosti. 
 
»Mednarodni dan gluhih« 
V Društvu gluhih in naglušnih Murska Sobota so organizirali Mednarodni dan gluhih s sloganom             
»Z znakovnim jezikom sem enakopraven«. Skupaj s 65. obletnico je društvo pripravilo zelo zanimiv in 
kulturno bogat program katerega so se udeležili člani iz vseh trinajstih društev po Sloveniji. Mednarodni 
teden gluhih poteka v počastitev prvega svetovnega kongresa gluhih iz leta 1951. Širšo javnost smo       
opozorili na svoje težave, probleme in diskriminacije s katerimi se invalidi sluha vsakodnevno srečujemo; 
slab sistem izobraževanja, velika brezposelnost in zaposlovanje na najnižje vrednotenih delovnih mestih, 
nizki osebni dohodki in pokojnine, neurejenost zakonodaje za ureditev klasifikacije invalidnosti zaradi  
gluhote, socialna izoliranost, pomanjkanje tolmačev znakovnega jezika. Invalidi sluha moramo vztrajno 
opozarjati in zahtevati enakopraven dostop do vključevanja v vseh življenjskih okoliščinah v družbi. 

 

Strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 
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BALINANJE 

  

 V našem Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor imamo zelo aktivno sekcijo balinanja  
katere kapetan je Franc Perkovič. Smo hkrati tudi člani Balinarskega društva Angela Besednjak 
Tabor kar nam je omogočilo naše društvo. Balinarsko društvo A. B. Tabor vodi gospa Branka 
Radolič. 
Vsak petek se dobimo ob 16.00 uri, nato dve uri treniramo in se prijetno sprostimo ob športu in 
rekreaciji. Po končanem treningu je čas za druženje s pogovori in šalami. 
  
O  dogodkih v društvu Angele Besednjak nas informira gospa Branka. Vabi nas na družabna  
srečanja, piknike, martinovanje ter turnirje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za konec pa najpomembnejše, kot gluhi člani se počutimo med  
slišečimi sprejeti po zaslugi gospe Branke  in osebja ter ostalih  članov kluba.  
Vsi člani društva Angele Besednjak Tabor se zahvaljujemo gospe Radolič Branki ter osebju. 

                Franc Perkovič  

 
Že star pregovor pravi, kdor čaka-dočaka. Žal 
jaz nisem dočakala nobenega komentarja ali  
mnenja na moj dopis v časopis Večer in ne v 
reviji Iz sveta tišine (25. 9. 1016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem razočarana a tudi jezna, ker je vse tiho o 
napisani »gluhoti«. Žal tudi te teme ni nihče niti 
omenil.  

 
Res je kretnja, uradno potrjeno naš jezik od leta 
2000. Prosim, pa vse, da naj ne pozabijo, da je 
slovenščina - naša pravica, da jo znamo upora-
bljati, ko jo rabimo.  
Ne poveličujmo kretnje, saj nas gluhe prikazuje 
kot »robote« neme brez besed. Prosim to ni 
šala, temveč resnica. 

Ivica Burggraf   

Člani balinarske sekcije Druženje  

GLUHOTA 
  

Franc Perkovič  

Ivica Burggraf in Bedrija Črešnik 
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evropski teden mobilnosti je potekal od 16. – 22. septembra. Potekale so ustvarjalne delavnice, 

katerih vsebina je bila vezana na trajnostni razvoj, varčevanje z energijo, recikliranje in drugo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnji dan je bil namenjen mobilnosti invalidov. Na  Trgu Leona Štuklja so se predstavila             

različna  mariborska invalidska in humanitarna društva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

V kulturnem programu je med ostalimi tudi sodelovalo naše društvo, ki se je predstavilo s kratkim 

skečem v slovenskem znakovnem jeziku. 

 

Jože Koser 

Lidija Salamon                                                     

Saša Pelko, podžupan MOM in 
Milan Kotnik, sekretar DGNP 

Predstavitev društva 

Člani društva Kulturni program Trg Leona Štuklja 

 

»Življenje se nikoli ne ustavi, a mi se lahko.  
Osredotočimo se nase, globoko vdihnemo, si  
naberemo novih moči ter na svet pogledamo 

Z drugačnimi očmi.« 
Timea Varga 
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DA SLUH OSTANE V KONDICIJI, GA JE 
TREBA UPORABLJATI 

 
 

Kar eden od treh starejših od 65 let ugotovi, da slabše sliši. Izgubljati se začnejo zvoki visokih Kar eden od treh starejših od 65 let ugotovi, da slabše sliši. Izgubljati se začnejo zvoki visokih Kar eden od treh starejših od 65 let ugotovi, da slabše sliši. Izgubljati se začnejo zvoki visokih    
frekvenc, na primere zvonenje telefona, budilke, ptičje petje, ženski in otroški glasovi. Sledi slabo frekvenc, na primere zvonenje telefona, budilke, ptičje petje, ženski in otroški glasovi. Sledi slabo frekvenc, na primere zvonenje telefona, budilke, ptičje petje, ženski in otroški glasovi. Sledi slabo 
razumevanje televizije in branje z ustnic je vse pogostejše posebno v hrupnem okolju, a z leti razumevanje televizije in branje z ustnic je vse pogostejše posebno v hrupnem okolju, a z leti razumevanje televizije in branje z ustnic je vse pogostejše posebno v hrupnem okolju, a z leti 
peša tudi vid. Obdelava zvočne informacije se tako upočasni, sogovornike pogosto prosimo, da peša tudi vid. Obdelava zvočne informacije se tako upočasni, sogovornike pogosto prosimo, da peša tudi vid. Obdelava zvočne informacije se tako upočasni, sogovornike pogosto prosimo, da 
ponovijo povedano, in določanje natančne lokacije zvoka v prostoru je nezanesljivo. Ker je ponovijo povedano, in določanje natančne lokacije zvoka v prostoru je nezanesljivo. Ker je ponovijo povedano, in določanje natančne lokacije zvoka v prostoru je nezanesljivo. Ker je    
izgubljanje sluha torej postopno, počasno in ne boli, ga redko prepoznamo in se ga navadno izgubljanje sluha torej postopno, počasno in ne boli, ga redko prepoznamo in se ga navadno izgubljanje sluha torej postopno, počasno in ne boli, ga redko prepoznamo in se ga navadno 
zavemo šele ob resnejših težavah pri komunikaciji, ki jih sprva prav tako pripišemo tihemu zavemo šele ob resnejših težavah pri komunikaciji, ki jih sprva prav tako pripišemo tihemu zavemo šele ob resnejših težavah pri komunikaciji, ki jih sprva prav tako pripišemo tihemu    
oziroma nerazumljivemu govorjenju drugih.oziroma nerazumljivemu govorjenju drugih.oziroma nerazumljivemu govorjenju drugih.   
   
PO PRAVI POTIPO PRAVI POTIPO PRAVI POTI   
Življenje tako postane precej bolj stresno in manj kvalitetno, čeprav za to ni nobene potrebe. Življenje tako postane precej bolj stresno in manj kvalitetno, čeprav za to ni nobene potrebe. Življenje tako postane precej bolj stresno in manj kvalitetno, čeprav za to ni nobene potrebe.    
Tehnologija na tem področju se nenehno izboljšuje, obdelava zvoka in zunanji videz pa sta vse Tehnologija na tem področju se nenehno izboljšuje, obdelava zvoka in zunanji videz pa sta vse Tehnologija na tem področju se nenehno izboljšuje, obdelava zvoka in zunanji videz pa sta vse 
bolj estetska, zato je izbira velika tako po kakovosti  kot po obliki. Seveda se ob široki ponudbi bolj estetska, zato je izbira velika tako po kakovosti  kot po obliki. Seveda se ob široki ponudbi bolj estetska, zato je izbira velika tako po kakovosti  kot po obliki. Seveda se ob široki ponudbi 
postavlja vprašanje: kako izbrati ? Vsak slušni aparat ni primeren za vsakogar, zato akustik pri postavlja vprašanje: kako izbrati ? Vsak slušni aparat ni primeren za vsakogar, zato akustik pri postavlja vprašanje: kako izbrati ? Vsak slušni aparat ni primeren za vsakogar, zato akustik pri 
izbiri upošteva vse informacije, ki jih dobi od specialista o okvari sluha, avdiogram, anatomijo izbiri upošteva vse informacije, ki jih dobi od specialista o okvari sluha, avdiogram, anatomijo izbiri upošteva vse informacije, ki jih dobi od specialista o okvari sluha, avdiogram, anatomijo 
ušesa, želje o funkcijah in videzu aparata, življenjski stil, raznolikost slušnega okolja in tudi ročne ušesa, želje o funkcijah in videzu aparata, življenjski stil, raznolikost slušnega okolja in tudi ročne ušesa, želje o funkcijah in videzu aparata, življenjski stil, raznolikost slušnega okolja in tudi ročne 
spretnosti ter finančne zmožnosti človeka s slabim sluhom.  spretnosti ter finančne zmožnosti človeka s slabim sluhom.  spretnosti ter finančne zmožnosti človeka s slabim sluhom.     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
VEČ VARNOSTI IN SAMOZAVESTIVEČ VARNOSTI IN SAMOZAVESTIVEČ VARNOSTI IN SAMOZAVESTI   
Ker je elektronska naprava narejena za to, da poudari zvoke, se je treba nanjo navaditi. Nekateri Ker je elektronska naprava narejena za to, da poudari zvoke, se je treba nanjo navaditi. Nekateri Ker je elektronska naprava narejena za to, da poudari zvoke, se je treba nanjo navaditi. Nekateri 
prehitro odnehajo, čeprav se vztrajnost pri nošenju zagotovo izplača. Motivacija je zato zelo prehitro odnehajo, čeprav se vztrajnost pri nošenju zagotovo izplača. Motivacija je zato zelo prehitro odnehajo, čeprav se vztrajnost pri nošenju zagotovo izplača. Motivacija je zato zelo 
pomembna, saj zavračanje aparata dolgoročno negativno vpliva na izboljšanje razumevanja pomembna, saj zavračanje aparata dolgoročno negativno vpliva na izboljšanje razumevanja pomembna, saj zavračanje aparata dolgoročno negativno vpliva na izboljšanje razumevanja    
oziroma na uspešnost rehabilitacije. Dobro je namreč, da smo stalno v stiku z zvokom, saj oziroma na uspešnost rehabilitacije. Dobro je namreč, da smo stalno v stiku z zvokom, saj oziroma na uspešnost rehabilitacije. Dobro je namreč, da smo stalno v stiku z zvokom, saj    
drugače sčasoma v večji meri izgubljamo sposobnost prepoznavanja glasov, zato je drugače sčasoma v večji meri izgubljamo sposobnost prepoznavanja glasov, zato je drugače sčasoma v večji meri izgubljamo sposobnost prepoznavanja glasov, zato je    
razumevanje govora vse slabše. Da sluh ostaja v kondiciji, ga je torej treba uporabljati.razumevanje govora vse slabše. Da sluh ostaja v kondiciji, ga je torej treba uporabljati.razumevanje govora vse slabše. Da sluh ostaja v kondiciji, ga je torej treba uporabljati.   
   
PRVI PREGLEDPRVI PREGLEDPRVI PREGLED   
Kadar so izpolnjene indikacije, specialist otorinolaringolog (ORL) izda naročilnico za izposojo Kadar so izpolnjene indikacije, specialist otorinolaringolog (ORL) izda naročilnico za izposojo Kadar so izpolnjene indikacije, specialist otorinolaringolog (ORL) izda naročilnico za izposojo    
slušnega aparata. Glede na izvide v slušnem centru z akustikom nato izberete najprimernejšo slušnega aparata. Glede na izvide v slušnem centru z akustikom nato izberete najprimernejšo slušnega aparata. Glede na izvide v slušnem centru z akustikom nato izberete najprimernejšo 
izvedbo ter jo brezplačno preizkusite v domačem okolju. Ko testiranje zaključite, v slušnem     izvedbo ter jo brezplačno preizkusite v domačem okolju. Ko testiranje zaključite, v slušnem     izvedbo ter jo brezplačno preizkusite v domačem okolju. Ko testiranje zaključite, v slušnem     
centru ponovno preverijo uporabo, s prejetim potrdilom o opravljenem testiranju pa se oglasite na centru ponovno preverijo uporabo, s prejetim potrdilom o opravljenem testiranju pa se oglasite na centru ponovno preverijo uporabo, s prejetim potrdilom o opravljenem testiranju pa se oglasite na 
ORLORLORL–––   oddelku, kjer dobite naročilnico za izdajo vašega slušnega aparata. V centru kjer ste testni oddelku, kjer dobite naročilnico za izdajo vašega slušnega aparata. V centru kjer ste testni oddelku, kjer dobite naročilnico za izdajo vašega slušnega aparata. V centru kjer ste testni 
aparat prejeli, vam bodo izdali še garancijski list in aparat zapisali v onaparat prejeli, vam bodo izdali še garancijski list in aparat zapisali v onaparat prejeli, vam bodo izdali še garancijski list in aparat zapisali v on---line sistem. Pri osnovnem line sistem. Pri osnovnem line sistem. Pri osnovnem 
modelu doplačilo ne bo potrebno, sicer pokrijete razliko do polne cene. modelu doplačilo ne bo potrebno, sicer pokrijete razliko do polne cene. modelu doplačilo ne bo potrebno, sicer pokrijete razliko do polne cene.    
   
   
Vir: Bonbon, 25. 10. 2016 Vir: Bonbon, 25. 10. 2016 Vir: Bonbon, 25. 10. 2016    
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 7. KULTURNI VEČER INVALIDOV 

 

Skupina »Tihi svet« 

V sredo, 9. 11. 2016 se je v Slovenskem narodnem gledališču Maribor - Kazinska                      
dvorana   odvijal 7. Kulturni večer invalidov Maribora. Sodelovalo je 11 različnih društev,        
združenj, humanitarnih organizacij, Varstveno delovni center Polž ter ženski pevski zbor         
glasbene matice Maribor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tema letošnjega Kulturnega večera invalidov  je bila  »Praznujmo skupaj – kol´kor kapljic, tol´ko 
let« . Vsaka skupina se je predstavila s svojo kulturno točko.  
Prireditev je povezoval in vodil Bojan Maroševič, gledališki igralec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor se je predstavilo z dvema točkama.                                                                                          
Prvo točko je odigrala Kulturno umetniška skupina »Tihi svet«, igra v kretnji, z naslovom 
»Trgatev« v kateri so nastopali: Bedrija Črešnik, Jože Koser, Goran Jamnikar, Kornelija Lebar in  
Tatjana Vuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Druga točka pesem »Vino, vino« Tanje Žagar sta  Valerija Škof in Lidija Letonja predstavili v      
slovenskem znakovnem jeziku za gluhe.  

 

Milan Kotnik, predsednik Sveta invali-
dov MOM in Saša Pelko,  

podžupan MOM 

Nastop skupine 

Pesem v kretnji Lidija Letonja 

»Trgatev« 

Občinstvo 

Valerija Škof 

Občinstvo– naši člani 
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Med dve urno predstavo smo videli veliko različnih nastopov, bilo je ščepec poezije, plesnih  
korakov, melodij pesmi in še mnogo več.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nastopajoči, so nam priklicali nasmeh na obraz ter znova dokazali, da se kljub invalidnosti ne 
predajo, da so optimistični ter pozitivno gledajo na prihodnost ter na življenje nasploh.  
 
Glede na to, da je bila kazinska dvorana polna do zadnjega kotička je kulturna prireditev v celoti 
uspela s čim je bil poplačan trud vseh nastopajočih, ki so se trudili in nam pripravili nepozaben 
večer, katerega se še bomo dolgo spominjali. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Življenje je lepo, če ga živiš.  
 
Nasvidenje prihodnje leto. 
 

Društvo invalidov Maribor 

Inkont– humanitarno društvo 

Pidži, Matej Jakopec, Dragan  
Verber 

VDC Sožitje Maribor 

Glasbeni kabaret 

Domen Gojčič (vokal), Jernej  
Horvat (klavir) 

Nejc Šimenko 

Ilco Maribor - Ivanka Onič 

Ilco Maribor - Elica Pozvek 

Glasbena matica Maribor 



 

 

 

 

IZLET NA KOROŠKO 

 
 

 

Prežihova hiša Ogled Prežihove hiše 

Pred spomenikom      

Prežihovega  Voranca 

V Prežihovi bajti 

Majda Senica Vujanovič,        

recitacija 
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Gluhi in naglušni smo bili v soboto 15. septembra 2016 na izletu na Koroškem. 
Z avtobusom smo se peljali po Dravski dolini in opazovali našo lepo reko Dravo. V Dravogradu 
smo zavili v Slovenj Gradec in nato v Kotlje. Ustavili smo se pri spominskem muzeju pisatelja  
Prežihovega Voranca. V tej bajtici je on preživel s svojo ženo zadnja leta svojega življenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videli smo fotografije njegove družine, saj so Kotlje njegov rojstni kraj. Mnogo fotografij, kuhinjo, 
lončeno posodo, mizo in spalnico, vse leseno: čebri, kadi, grablje, vile. 
Zunaj je nehalo deževati. Na čistini ob cesti je stal visok kamnit spomenik, na katerem je pisalo: 
Lovro Kuhar Prežihov Voranc. Brala sem njegove knjige: Doberdob, Jamnica, Samorastniki       
in črtice: Solzice. Tudi filme so posneli po njegovih knjigah. Med drugo svetovno vojno je preživel 
tudi nemško taborišče in se srečen, a bolan vrnil domov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ravnah na Koroškem je v gradu obširna študijska knjižnica, velik park in nova gimnazija, ki 
smo jo dijaki pomagali med počitnicami leta 1949. graditi, ko so izkopavali  temelje novemu     
poslopju. Tam smo poslušali najprej zgodovino tega gradu, v katerem so nazadnje živeli grofje 
Thurni. V dvorani, kjer smo sedeli je na steni veliko umetniških slik, po vseh prostorih pa so      
doprsni kipi domačinov: Franca Sušnika, Ksaverja Meška, Leopolda Suhodolčana in drugih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na ogledu 



 

 

Vsi smo ves čas pozorno poslušali, za gluhe pa je bila z nami tudi tolmačica Kaja iz Maribora. 
Počutili smo se prijetno in varno kot bratje in sestre. Za to je še posebej poskrbel naš priljubljeni 
Milan Kotnik. 
Knjižničarka v študijski knjižnici si je nadela bele rokavice, ko nam je pokazala dragocene debele 
knjige, med njimi tudi  Dalmatinovo Biblijo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bili smo že lačni. Kosilo nas je čakalo v turistični vasi Šentanel pri Marinu. S kosilom smo bili 
zadovoljni. Bilo je domače, obilno in koroško. Posebno všeč mi je bila hrenova omaka, ajdova 
kaša, godla in kuhani štruklji z nadevom iz suhih hrušk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazaj grede smo se ustavili še na Prevaljah. Tam je bil nasad zdravilnih rastlin in čebelnjak. 
Čebelarji so nas poučili o življenju čebel in važnosti opraševanja za naše sadovnjake. Tam smo 
se malo razkropili, saj je posijalo sonce in smo videli Uršljo goro, Peco in Karavanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
V svojem imenu se zahvaljujem društvu Gluhih in naglušnih Maribor za nepozaben izlet na    
Koroško. Posebno Milanu Kotniku. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so bili z nami na izletu za        
prijaznost in druženje.  
To je bil moj prvi izlet z društvom in si iskreno želim še več izletov. 

Dalmatinova Biblija 

Majda Senica Vujanovič 

Na gradu 

 Majda Senica  
               Vujanovič 

Odkrivanje zelišč 
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Razstava izdelkov Pri čebelnjaku 



 

 

V sredo 14.09.2016 je bila uradna otvoritev obnovljenega Društva dom invalidskih društev    

Maribor. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Otvoritve so se udeležili predstavniki invalidskih društev, humanitarnih društev ter invalidskega 

podjetja, ki delujejo v stavbi na  Trubarjevi 15. 

 

 

 

 

  

 

 

Uradno otvoritev in pozdravni govor je imel Milan Kotnik, predsednik Sveta invalidov MOM.    

Med predstavniki Mestne občine Maribor je bil tudi župan dr.Andrej Fištravec, ki je prisotne    

pozdravil in čestital predstavnikom društev in jim zaželel  uspešno delo tudi v prihodnje.  

 

 

 

 

 

 

 

Sledil je še ogled celotne stavbe in mala pogostitev.  
Lidija Salamon 

Ogled stavbe 

Društvo Dom invalidskih 
društev 

Dr.Andrej Fištavec, župan 
MOM in Milan Kotnik, 

 predsednik Društva Dom 
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Otvoritev 

OTVORITEV PRENOVLJENEGA 
DRUŠTVA DOM 

  

Predstavniki društev in Občine 
Maribor 

Predstavniki društev in Občine 
Maribor 

Na ogledu Ogled prostorov Dr.Andrej Fištavec, župan MOM 
in Milan Kotnik, predsednik 

Društva Dom 



 

 

Sem naročnica časopisa Večer že od leta 1958. Seveda preberem vse novice z zanimanjem.  
Dne 3.11.2016 mi je padel pogled na sliko, lepe stare vile, iz leta 1908.  
Moram povedati, da je to dom tudi gluhih in naglušnih, v katerega smo se vselili davnega leta 
1990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letošnja obnova doma je olepšala vsem 9  društvom invalidov, sobivanje med nami je vzorno 
urejeno, tako stroškovno kot osebnostno. Velik vrt vsem služi za sprostitev. Vrtnice so pa v okras 
in paša za oči vsem!  
Je pa za naše člane gluhe in naglušne pravi dom, saj smo tu že 26 let.                                       

Mislim, da smo srečni kjer smo. 

Ivica Burggraf  

 

SPREJMEM IZZIV-SEM ZAPOSLJIV 

20.10.2016 je bi organiziran posvet o zaposlovanju invalidov, v prostorih  
rehabilitacijskega centra Soča v Mariboru, z    naslovom  Sprejmem izziv– sem zaposljiv. 
 
Na posvetu je govoril iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve  Tomaž Čučnik, iz  
Zavoda za zaposlovanje  Suzana Butulen in Brina   Weissensteiner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predstavili so tudi rehabilitacijski  center Soča, ter njihovo usposabljanje za delo ter  
predstavilo se je tudi podjetje Ozara .  
 
Predstavili so možnosti, ki jih imajo invalidne osebe, v zvezi z zaposlitvijo, kakšne  ugodnosti,  
pridobi delodajalec  z zaposlitvijo invalidne osebe. 
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 Nejc Šimenko 

Druženje 

Razprava Udeleženci DGNP Tomaž Čučnik, MZDDSZ 

 
 

Naš dom Ivica Burggraf 

 

NAŠ DOM V TRUBARJEVI 
 

 



 

 

 
Dr. Matjaž Debevc je že več kot 25 let aktiven član Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor. 
Na podlagi dobrega sodelovanja z dr. Matjažem 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 tehnoloških orodij za spremljanje znakovnega jezika na 
svetovnem spletu ter izobraževalnih spletnih mest, prilagojenih za gluhe in naglušne osebe.  
 
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       
Svetovni 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 uradna organizacija, ki tvori del Združenih    
narodov za globalno zaščito človekovih pravic in enakosti. 
 
Vir: http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=1678 

Predstavitev dr. Matjaž Debevc 
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ČLAN  DRUŠTVA  DR. MATJAŽ  DEBEVC 
IMENOVAN V EKSPERTNO SKUPINO  

ZA TEHNOLOGIJO NA  
SVETOVNI ZVEZI GLUHIH 

  

Inštitut za medijske komunikacije Tehnologija za gluhe uporabnike 

 
Milan Kotnik   

http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=1678


 

 

 
Milan Kotnik   

 

 

»ZA KANČEK VEČ« 

 
 

Četrti regionalni kongres, ki ga je organiziral Dom Danice Vogrinec Maribor ponuja razmisleke o 

pripravljenih rešitvah za obvladovanje sistema skrbi za starejše in odvisne od tuje nege in pomoči 

jutri.  

Podaljševanje življenjske dobe je pomemben civilizacijski dosežek in hkrati velik izziv.  

Daljšanje življenja in nova razmerja med mlado, srednjo in starejšo generacijo bodo v prihodnje 

močno vplivala na posameznike in družbo.  

Starejši ljudje si želijo ohraniti oziroma okrepiti pridobljene socialne pravice. Zato je zelo   

pomembna stabilna pokojninska politika, dostopnost in kakovost zdravstvenih ter socialnih      

storitev,  učinkovita organizacija oskrbe, nege in samopomoči pa tudi bolj fleksibilna politika 

zaposlovanja.  

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi naj bi poleg stabilnega financiranja tega področja zagotovil tudi 

prehod k skupnostnim oblikam pomoči in podpore, ki naj bi se starejšim in vsem drugim, ki      

potrebujejo dolgotrajno oskrbo, zagotavljali predvsem v njihovem domačem okolju.  

Pravice do storitev in denarnih prejemkov za osebe odvisne od tuje pomoči so opredeljene v  

različnih predpisih. Potencialni prejemniki morajo iskati pomoč v različnih ustanovah, za       

posamezne pravice pa se ne upoštevajo enaka merila. Raven pomoči, ki jo posameznik prejema, 

ni   vedno usklajena z njegovimi dejanskimi potrebami. Celotno področje je z vidika                

organiziranosti in   financiranja relativno nepregledno ter zapleteno.  

 

 

 

 

 

 

Socialno varstvo, še posebej pa skrb za starejše je že od nekdaj del evropske kulture in tradicije. 

Sistem skrbi, kot ga poznamo, se sooča z velikimi izzivi in spremembami. Kako bo novi sistem ki 

ga zahteva vseevropski trend naglega staranja prebivalstva, financiran in kako bo finančno   

vzdržen? , hkrati pa dostopen vsem? Kakšna bo v sistemu vloga javnih socialnih zavodov? Bodo 

le ti ostali, ali bodo prevladale druge organizacijske oblike skrbi za stare? Kakšna je vloga EU?  

Bi morala EU zagotoviti dostopen, finančno vzdržen sistem za stare za vse? Vse to so vprašanja, 

s katerimi se srečujemo vsi, ki na kakršenkoli način delujemo na področju socialnega varstva.  

 

Vir: prepis iz Zbornika IV. regionalne konference  

»Za kanček več«             
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Svet invalidov Mestne občine Maribor in Športno društvo invalid Maribor sta 2.9.2016 na ŠC 
Fontana Maribor organizirala že tretje, tradicionalno Športno rekreativno srečanje invalidov   
Maribora. Sodelovalo je cca. 100 članov iz 10. mariborskih invalidskih društev. Prireditve se je 
udeležilo tudi 10 povabljenih gostov.  
 
Uvodoma sta navzoče nagovorila predsednik delovne skupine za šport in predsednik Zveze  
društev ŠMIRIS Aleksander Trnjar in mestni svetnik g. Saša Pelko, ki nadomešča župana MOM 
dr. Andreja Fištravca v času odsotnosti. Oba sta poudarila, da je vključevanje invalidov v        
družbeno življenje izrednega pomena, prireditve, ki spodbujajo druženje in rekreacijo invalidov, 
so zato nadvse dobrodošle in jih je premalo na voljo.  
 
Namen srečanja je bilo druženje invalidov, medsebojno spoznavanje in krepitev medsebojnega 
sodelovanja. Ob tem so se vrstila pestra športno rekreativna tekmovanja, ki pomagajo ohranjati 
telesno moč invalidov in obenem krepijo duha.  
Člani invalidskih društev iz Maribora so se tako pomerili v vleki vrvi, pikadu, taroku, balinanju in 
po želji v tenisu, badmintonu in odbojki. Najuspešnejši so prejeli praktične nagrade, ki so jih     
prispeval naši donatorji. Priredili smo še tombolo in srečelov z bogatimi nagradami. Člani društev 
so bili ves čas aktivni in so z veseljem sodelovali v programu, se družili in se zabavali ob      
spremljajočih dejavnostih. Naj poudarimo, da so bile letošnje nagrade še posebej bogate in    
številčne. Iskrena hvala vsem sponzorjem, ki so se z veseljem odzvali naši prošnji, za njihov        
prispevek..  
 
Našemu vabilu so se odzvali tudi mediji, ki so poročali o srečanju in o rednih aktivnostih       
mariborskih invalidskih društev in Sveta invalidov MOM.  
 
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim za sodelovanje, še posebej organizatorjem prireditve, ki so v 
pripravo vložili veliko energije in prostega časa. Iskrena hvala tudi županu dr. Andreju Fištravcu 
in Mestni občini Maribor za podporo pri izvedbi prireditve Hvala tudi vsem sodelujočim članom 
invalidskih društev za dobro sodelovanje in udeležbo v skupnih aktivnostih. Brez vseh vas nam 
ne bi uspelo. 
Ugotavljamo, da je bila prireditev zelo uspešna, zato vsi vabljeni na Športno rekreativno srečanje 
invalidov tudi prihodnje leto!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aleksander Trnjar, predsednik delovne skupine Sveta invalidov za šport in predsednik Zveze društev za 
šport mladih invalidov in rekreacijo invalidov Slovenije  
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ŠPORTNO REKREATIVNO SREČANJE 
FONTANA 

  

Aleksander Trnjar in Milan 
Kotnik 

Aleksander Trnjar Skupinska slika 



 

 

 

SVETOVNI DAN CEREBRALNE PARALIZE 
 

 

Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize 5.10.2016 smo se skupaj s člani Društva Sonček   

Maribor,  z zelenimi baloni v rokah, sprehodili po mestnih ulicah Maribora pod geslom                     

» Tukaj sem« ter tako opozorili na vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne                

izobraževalne     programe.   

 

 

 

 

 

V upanju in v zahvalo za enake možnosti za vse ljudi smo, na Glavnem trgu v Mariboru, spustili v 

zrak balone. 

                            
Nejc Šimenko 

 

ČESTITAMO 
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Sprehod po mestnih ulicah Zbor  Spuščanje balonov 

 
 

ANDREJA PIVEC 
 

50 LET50 LET50 LET   
29. 10. 1966 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vse kar upaš naj se izpolni, 
kar iščeš naj se odkrije, 

kar si želiš naj se uresniči, 
vse kar v srcu čutiš, 

naj se v srečo in ljubezen zlije. 
 

Vse najboljše  

BURK BOGO 
 

90 LET90 LET  
26. 12. 1926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Življenje naj bo polno harmonije, 
ljubezen vsak dan nov naj cvet razvije! 

 
S toplino, z nežnostjo ta cvet zalij, 
in vedno znova njegov čar odkrij! 

 
Vse najboljše 
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MEDNARODNI DAN GLUHIH 

 
 

 
Ob 7.00 uri smo se iz Maribora odpravili na pot, ki nas je vodila do pivovarne Kostanj pri Gornji 
Radgoni. Pripravili so nam okusno domačo toplo malico z domačim kruhom in  ogledali smo si         
proizvodnjo piva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pot smo nadaljevali proti Murski Soboti. Ob 9.30 uri je bil dogovorjeni prihod za vse udeležence 
pred kulturno dvorano Park. Skupaj z ostalimi gluhimi in naglušnimi udeleženci iz cele Slovenije 
smo se napotili v večnamensko kulturno dvorano Park – Murska Sobota, kjer je potekala         
slavnostna akademija ob Mednarodnem dnevu gluhih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otvoritev in pozdravni govor je opravil tamkajšnji predsednik Ignac Jakopina. sledil je nastop    
gledališke skupine, govor predsednika ZDGNS Mladena Veršiča. Seveda se je med drugimi gosti 
še uvrstil pozdravni nagovor župana Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek.  
 
 
 
 

V pivovarni 

Pred odhodom 

Pokušina piva 

Na proslavi 

V pivovarni 

Podelitev 

Prvi prihod 

Predstavniki društev 

Pri Kostanju 



 

 

Lidija Salamon            
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Po končanem kulturnem programu se je naša skupina odpravila na krajši izlet po Prekmurju. 
Ogledali smo si Plečnikovo cerkev v Bogojini in se ustavili v Tešanovcih, kjer smo obiskali       
čokoladnico Passero.  

Ob vseh dobrotah, ki jih je ponujala čokoladnica pa nismo odšli praznih rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak posameznik je želel deliti čokolado s svojim bližnjim in si zato kupil čokolado izbrane vrste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo se dobro posladkali nas je čakalo kosilo v Murski Soboti, kjer smo se skupaj z ostalimi 
udeleženci Mednarodnega dneva gluhih, družili in si izmenjali marsikatero izkušnjo. 

Pred vstopom v  
cerkev 

Plečnikova cerkev 

Čokoladnica Nakupujemo čokolade 

Murska Sobota V cerkvi 

Pred Plečnikovo cerkvijo 

Predstavitev 

Na ogledu 
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5. MARTINOV TURNIR V FUTSALU 

 
 

Potekal je  5. martinov turnir v futsalu, ki se je odvijal v Športni dvorani Kidričevo, 12.11.2016.  
 
Pomerilo se je 5 ekip:  DGNP Maribor, DGNP Maribor veterani, FC Litija, MDGN Sl. Konjice, 
Flash Deaf Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

 
 
Na začetku je zbrane športnike pozdravil predsednik Sveta invalidov MOM Milan Kotnik, ter  
predsednik športne sekcije Maribor ter jim zaželel dobre rezultate. Sledila je predstavitev pravil,  
ter začetek turnirja. 
Po turnirju je v CID Ptuj sledila podelitev pokalov in medalj ter družabno srečanje, istočasno pa je 
potekal še turnir v namiznem nogometu. 
 
 
 
 
 
 

FC LITIJA DGNP MARIBOR veterani 

 
Nejc Šimenko                 

MDGN SL. KONJICE 

Najboljši strelec: Jan Orešnik, FC Litija 
Najboljši vratar: Klemen Žnidar MDGN Sl. Konjice 
Najboljši strelec: Aleš Škof, DGNP Maribor  

 
Zmagovalci v namiznem nogometu:  

 
1. Kristjan Čakš, Eldion Vojvoda 
2. Aleš Škof, Dominik Mohorko 
3. Mustafa Buljubašič, Shkelzen Dacaj 

DGNP MARIBOR 

LJUBLJANA 

Rezultati:  
 

1. mesto FC LITIJA 
2. mesto DGNP MARIBOR-VETERANI 
3. mesto MDGN SLOVENSKE KONJICE 

4. mesto FLASH DEAF 
5. mesto DGN PODRAVJA MARIBOR  
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ZAPIRANJE REGISTRSKIH  
RAČUNOV 

 
 

VIR: Večer, priloga premoženje 
Gregor Lobnik 

V času lastninskega preoblikovanja so državljani Republike Slovenije v zameno za lastninske 
certifikate dobili delnice podjetij. Tako pridobljene delnice so se vpisale na registrskih računih. 
Registrske račune je samodejno in brezplačno za vsakega imetnika odprla in vodila                  
Klirinško-depotna družba ( KDD ). KDD vodi centralni register imetnikov nematerializiranih        
vrednostnih papirjev. V centralnem registru obstajata dve glavni vrsti računov vrednostnih     
papirjev - račun stranke in registrski račun. 
 
Račun stranke je račun, ki ga imetnik odpre pri izbranem registrskem članu, pri banki ali pri borz-
no-posredniški hiši. Registrski račun pa je prehodni račun, ki ga ne vodi noben registrski član. Ker 
je registrski račun prehodni račun, preko njega ni možno opraviti transakcij ( nakup ,                
prodaja,prenos…) z vrednostnimi papirji.  
 
Če želi imetnik svoje vrednostne papirje prodati, mora najprej odpreti trgovalni račun pri izbrani 
banki ali borzno-posredniški hiši in z registrskega računa nanj prenesti vrednostne papirje.  
 
Sprememba zakona o nematerialnih vrednostnih papirjih ( ZNVP-1) imetnikom določa rok, da vse 
svoje vrednostne papirje prenesejo na trgovalne račune. Rok za prenos delnic z registrskega 
računa na trgovalni se izteče 1. januarja 2017. Po tem roku bo KDD registrske račune ukinila. 
Vsi, ki še imate vrednostne papirja na registrskem računu in jih boste želeli obdržati, boste morali 
odpreti trgovalni račun in vrednostne papirje prenesti z registrskega računa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če tega ne boste storili, bodo vaši vrednostni papirji, ki so na registrskem računu, preneseni na 
sodišče in bodo kasneje pripadli Republiki Sloveniji. 
 
Odprtje trgovalnega računa in prenos lahko opravite v banki ali borznoposredniški družbi. Za 
odprtje se morate osebno oglasiti v poslovalnici. Vse, kar potrebujete, so veljavni osebni       
dokument, davčna številka in številka transakcijskega računa. Pred odprtjem trgovalnega računa 
je dobro, da preverite cenike posameznih bank in borznoposredniških družb, saj so lahko med 
njimi kar precejšnje razlike. Pri tem bodite pozorni ne samo na stroške vzpostavitve poslovnega 
razmerja, ampak tudi na dodatne stroške povezane s trgovalnim računom, kot so stroški letnega 
vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev. Preverite, kakšni bodo ti stroški v naslednjem letu, ko se 
iztečejo akcijske ponudbe bank in borznoposredniških hiš.  
 
Če ste imetnik vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na borzi, ali ocenjujete, da bodo    
stroški odpiranja trgovalnega računa višji od vrednosti vaših vrednostnih papirjev, imate možnost, 
da vrednostne papirje na registrskem računu brezplačno opustite., podate zahtevo za opustitev 
na obrazcu, ki ga pošljete na KDD. Vaš podpis na zahtevi za oprostitev mora biti zaradi         
identifikacije vlagatelja notarsko ali upravno overjen.    
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TEK ZA ZAČETNIKE 
 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodite želva ne zajec ! 
Ko ni več dvomov, zakaj sploh teči, zakaj bi 
bilo prelivanje znoja ob teku, hoji ali  
kolesarjenju v naravi za vas smiselno, koristno 
in/ali zgolj zabava, ko ste odločeni, da si boste 
naposled vzeli čas zase in za svoj »šport« , 
ste postali zmagovalec prve etape. Če naj 
boste uspešni tudi v  naslednji njen cilj je, da v 
svoji športni praksi, ostanete motivirani in redni 
morda ne bodo odveč nekateri povsem       
uporabni odgovori na najpogostejša vsakdanja  
vprašanja: Kako se kot popoln začetnik lotiti 
teka ? Kakšne razdalje so primerne, kako hitro 
naj tečete ? Kje in kdaj ? Kakšno obutev boste 
izbrali, kako se boste oblekli za tek ?    
Menjavanje teka in hoje ! 
Večina popolnih začetnikov prvič po dolgem 
mirovanju ne zmore nepretrgano preteči niti 
dveh do treh kilometrov. Ne  poskušajte za 
vsako ceno ! Če ste popoln tekaški začetnik, je 
smiselno začeti z menjavanjem teka in hoje. 
Tecite  (za nekatere bo dovolj že hitra hoja) na 
primer 1 minuto in hodite 1 minuto. Ciklus 
ponavljajte 20 minut (10 ciklusov). Ko boste 
zlahka in brez posebnega naprezanja zmogli 
20 min teka/hoje trikrat na teden v ritmu      
60 : 60 sekund, spremenite to razmerje      
(75 : 45, 90 : 30) in s takšno vadbo nadaljujte 
po trikrat na teden. Kmalu za tem boste   
dosegli svoj prvi veliki cilj. Brez težav boste 
zmožni nepretrgano teči 20 minut. 
Ne primerjaj se z nikomer !    
Ne počutite se slabo, če srečate koga, ki je 
hitrejši, vitkejši in z bolj tekočim korakom. Tek 
je vaša dejavnost oblikujte in prilagodite jo 
sebi in se ne zmenite za druge.  
 
 
   

 
Kako veste, da je izbrana hitrost teka           
primerna ? 
Preprosto: 
 - Tecite tako hitro, da bo frekvenca dihanja 
umirjena in enakomerna 
- Tecite le tako hitro, da se še lahko         
pogovarjate s tekaškim partnerjem. Ko se  
boste     zmožni pogovarjati brez zasoplosti in 
pri tem     ohranili ritem dihanja, je tempo teka 
primeren. Če ne, upočasnite tempo teka. 
 
Vsi poznamo zgodbo o tekmi med želvo in  
zajcem. Za tekače je pomemben nauk te   
otroške zgodbe. Zmagata potrpljenje in   
vztrajnost. Nadenite si uzde in ne hitite, ne 
iščite bližnjic. Nagrada za potrpežljivo in     
postopno          povečevanje zahtevnosti    
vadbe je bogata: zanesljiv napredek, nadzor 
nad     telesno težo, manj stresa in veliko več 
energije.               Prehitevanje in pretiravanje 
je vedno kaznovano z bolečinami, poškodbami 
in boleznijo. Tekaška vadba ni šport za    
sprinterje. Bodite počasni, ne bo vam žal. 
Kolikokrat na teden ? 
Enkrat na teden je morda bolje kot nič! Toda 
minilo bo veliko časa, preden boste opazili 
naprede. Zato je dvakrat na teden že boljše. 
Vadba trikrat na teden je optimalna!    
Pogostejša vadba za začetnike ni             
priporočljiva. Po vsakem teku vaše mišice, 
vezi in   tetive potrebujejo čas za obnovo. 
Kako dolgo traja regeneracija, je odvisno od 
vaše starosti, telesne teže, splošne telesne 
pripravljenosti itd...Vsaj dan očitka pride prav. 
KAKO HITER NAJ BO TEK ZAČETNIKA 
Vedno tecite v sproščujočem in udobnem    
tempu! To je počasen tek, ki počasi, vendar 
zanesljivo krepi vašo vitalnost. 
 
Tecite dlje, in hitreje ! 
Ko dosežete magično znamko 20 min        
nepretrganega teka, boste povečali število 
ciklusov teka in hoje na 15; vaš naslednji cilj je 
30 min nepretrganega teka. Ne delajte napake 
s   poskusi, da bi bili hitrejši. Vaša prva        
prioriteta je povečanje vzdržljivosti. 
 
 
Vir: Laufar, št.3 2016  
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November 

BULJUBAŠIČ Mustafa 
DEBEVEC Robert 
DEBEVEC Sanja 
DOLJAŠ Franjo 
DROZG Andrej 
GALUN Barbara 
HERIČKO Ivan 
HRIBAR Veronika 
KAR Janko 
KNUPLEŽ Albin 
LESKOVAR Martin 
MAR Janez 
MAROLT Milan 
MILENOVIČ Radovan 
POLIČ Barbara 
ŠOŠTARIČ Stanko 
TREFALT Marija 
TREFALT Silvester 
VEIT Srečko 
ŽNIDER Cilka 
 

ŠKOF Vlasta 
CAFUTA Saška 
ČEH Silvo  
FICKO Damjana 
GRAGAR Ivan 
KEP Karol 
KOS Ljuba 
LORBEK Zvezdana 
PAVLIN Boris 
PETROVIČ Štefan 
PIHLER Srečko 
PLOJ Aleš 
PODGORŠEK Rozika 
POSEL Franjo 
PUPPIS Branko 
ŠKET Matevž 
ŠKRABL Irena  
ŠMIGOC KOGELNIK  Jasna 
ŠPEŠIČ Ksenija 
TOPLAK KOKOL Marjana 
TRIFUNOVIČ Andrej 
ŽVIRC Fanika 
DEBEVEC Kaja 
SOK Vladka 
HAMZIČ Staša 

BUKOVEC Kristina 
ČRNJAVIČ Stanislav 
DŽOGAZOVIĆ Lazar 
HERIČKO Elizabeta 
HOTZL Zlatka Kaja 
IGREC Silva 
KLANČNIK Andrej 
KOTNIK Alen 
KOŽELJ Kristina 
KULAR Melita 
OPREŠNIK Marjan 
OSTREUH Srečko 
PAVLIČ Milan 
PESTIČEK Marija 
PIHLER Kim 
RADIČEVIĆ Tanja 
SATLER Danijel 
ŠKOF Aleš 
TOPLAK Slavica 
TRAMŠEK Denis 
TREFALT Jože 
TRNJAR Aleksander 
ZUPANC Sonja 
PIVEC Andreja 

Oktober September 

 

»Jasna kakor nebo, naj tvoja sreča bo, 
tiha kakor voda, naj bo tvoja usoda. 

Imej srečo skozi sončne in viharne dni, 
pridi do cilja, ki si ga tvoje srce želi. « 
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RAZVEDRILO 

  

 

 

Klobuk 
Mož in žena sta odšla peš na nedeljski izlet. 

Med potjo je mož rekel ženi:  
"Draga, tale tvoj klobuk ti pa nič ne paše na 

glavi. Sicer pa tudi ni po mojem okusu!"  
"Saj vem, da ni. Če bi hotela, da bi bilo po   

tvojem okusu, bi si morala dati na glavo gajbo 
pira!" 

 
 
 
 
 
 
 

Pri zdravniku 
 

Bolnik pride k zdravniku. Ta ga preiskuje do 
onemoglosti, na koncu pa reče: "Ne morem in 
ne morem odkriti kaj vam je, ampak mislim, da 

je kriva pijača." 
Pacient odgovori: "Nič hudega, bom pa prišel, 

ko boste trezni." 
 
 

 
 
 
 
 

Plače v Sloveniji 
 

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."  

 
 
 

Izbirčnež 
 

Mali kanibalček je potožil materi: 
“Mami, jaz sem lačen!” 

“Poglej, očka že prihaja!” je rekla mama, ko je 
pogledala skozi okno. Mali kanibalček je 

pogledal iz hiše in zagledal očeta, ki je za 
seboj vlekel krsto: 

“Ah, že spet te konzerve!” je zavzdihnil.  
 

 
 
 
 
 
 

Akustika 
Dve dami se med odmorom v gledališču    

pogovarjata. Prva reče: Predstava je zelo lepa, 
ampak zdi se mi, da je v dvorani slaba        

akustika. 
Ja, ja, tudi jaz sem začutila, kako slab zrak je. 

 
 

 
 
 
 
 

Prehitra vožnja 
Zaradi prehitre vožnje Gorenjca ustavi policija 

Policaj pride do avtomobila: »Prehitro ste        
vozili. Vozniško in prometno, prosim!« 

Gorenjec mu da dokumente, policaj odpre   
vozniško in notri zagleda plastično kavno     

žličko. 
»Kaj pa je to?« 

»To imate pa za kavico.« 
 
 

 
 
 

Petje 
 

Žena je obiskovala ure petja, doma pa je     
vadila. Toda, vedno, kadar je vadila petje 

doma, je mož stal na balkonu. 
"Zakaj vedno stojiš na balkonu, kadar pojem?" 
"Zato, da sosednje ne mislijo, da te pretepam!" 
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OSMEROSMERKA 

  

Osmerosmerka je nagradna, člani, ki prinesejo v društvo rešitev bodo udeleženi v 
nagradnem žrebanju za praktično nagrado.   



 

 

SVETOVANJE IN POMOČ  
nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim  

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. 

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla miza 
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) 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 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  
podružnice na Ptuju. 
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SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj, Potrčeva 34.  
Uradne ure 16. decembra 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. Vaše članke pošljite do 20. v mesecu. 
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DEDEK MRAZ 
V soboto 17. decembra ob 15. uri, 

v Prometni šoli  Maribor, Preradovičeva 33 

NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR 
Vabilo na 

»Novoletni šah turnir« ,ki bo v   
petek 9. 12. 2016 ob 16:00 uri v prostorih  

DGNP Maribor, Trubarjeva 15, Maribor 

  
PREDAVANJE O UKINITVI  REGISTRSKIH RAČUNOV PRI KDD-JU 

 
Predavanje in svetovanje  bo potekalo o  spremembah in  

                   postopkih prenosa vrednostnih papirjev. O tem kako  
prenesemo vrednostne  papirje na trgovalni račun, ter o možnostih, ki jih imate. 

 
7.12.2016 OB 17.30 V PROSTORIH DGNP Maribor 

VABILO 
na 

NOVOLETNO SREČANJE 
 

sobota 17. december ob 13. uri 

v Prometni šoli  Maribor, Preradovičeva 33 
 

Program: 
Otvoritev in pozdrav članom, kosilo 

Dedek mraz za otroke 
Podelitev društvenih priznanj, podelitev priznanj za 

športne dosežke 
Glasba, ples, druženje, šaljive igre, kulturni nastop 

 
Prijave zbira Bedrija Črešnik  

 

OBVESTILO 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 
Odpadni papir ( revije, časopisi,  

reklame) 
lahko prinesete na naše dvorišče  
( prostor pod stopnicami prizidka) 

Trubarjeva ulica 15, Maribor 
 

Zbiranje poteka vsak dan ob 8 do 14 ure, 
ob sredah do 19 ure. 

Akcija traja do konca aprila 2017 
 

Hvala vsem in vsakemu posebej za vsak 
vaš doprinos in pomoč. 



 

 

Stran 28 

 

  
DOGODKI V SLIKI  

  

Izlet na Koroško Kostanjev piknik 

Druženje Pečeni kostanji 

Valerija Škof in Lidija Letonja 7. kulturni večer invalidov - vaje  
gledališke skupine 

Mednarodni da gluhih  Teden mobilnosti invalidov 
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Posvet o zaposlovanju invalidov  »Sprejmem izziv– sem zaposljiv« 

Info okrogla miza Motivacijsko srečanje Tkalka 

Obnova Društva Dom invalidskih  
društev 

Evropski teden mobilnosti 

Tečaj SZJ  1 Športno rekreativno srečanje na Fontani 



 

 

 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 

Nejc Šimenko sodelavec javna dela 

 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

Naklada: 300 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja:  23. 11. 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 

  


