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Državni prvaki v futsalu 20x 

Zahvala društvu gluhih Skupščina društva 

Seja upravni odbor 
Športna ekipa gluhih v futsalu  

naj ekipa leta 2014 v MOM 

Kviz znanja materinski dan 

Družabno srečanje v Domu 

Praznovanje ob dnevu žena 
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SPREMLJAJTE  

OBJAVE 
 NA INTERNETU 

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

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

http://www.facebook.com 
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»Sodelovanje s FERI« 
S Fakulteto za elektroniko, 
računalništvo in informatiko 
Maribor že vrsto let uspešno 
sodelujemo na področju raču-
nalniškega izobraževanja, uče-
nja in razvijanja računalniških 
aplikacij za potrebe gluhih in 
naglušnih ljudi. Tako smo tudi 
tokrat sodelovali prof. Ines 
Kožuh pri pripravi raziskovalne-
ga projekta s katerim bodo 
predvsem invalidom sluha 
omogočili večjo dostopnost in 
enakopravnejše vključevanje v 
družbo. 
 

»Odlični športni dosežki« 
Številni naši športniki dosegajo 
najboljše rezultate in uvrstitve 
med najboljše na državnih 
prvenstvih. 
  

DP  bowling, Murska Sobota 
1. mesto dvojice, Robert Debe-
vec in Bedrija Črešnik 
3. mesto Robert Debevec 
2. mesto dvojice Sanja Debe-
vec in Valerija Škof 
 

DP odbojka, Koper 
1. mesto ekipno moški 
 2. mesto ekipno ženske 
 

DP šah, Krško 
2. mesto ekipno 
3. mesto posamezno Srečko 
Pihler 
 

DP futsal, Maribor 
1. mesto ekipno 
  

DP  bowling, Ljubljana 
2. mesto trojice, Robert Debe-
vec in Bedrija Črešnik, Aleš 
Škof 
1. mesto trojice Sanja Debevec 
in Valerija Škof, Suzana Muster 
 

DP kegljanje invalidi, N. Gorica 
3. mesto Robert Marolt 
 

ČESTITAMO 
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Tudi v teh vročih pomladanskih 
dneh smo zelo pridni in organi-
ziramo številne aktivnosti ter 
veliko sodelujemo z drugimi 
organizacijami ter občinami. 
Verjamemo, da bo tudi v tej 
trojni številki našega glasila 
veliko zanimivega branja. Gle-
de na velik odziv članov druš-
tva in ostalih uporabnikov lahko 
samo rečemo, da smo ponosni, 
da so naše številne aktivnosti 
Društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor dobro obiska-
ne ter prinašajo v njihovo življe-
nje večjo pestrost in možnosti 
sodelovanja na različnih podro-
čjih življenja in dela v družbi. 
 

»Trojna številka marec-
maj« 
Glasilo še naprej oblikovno 
spreminjamo z željo, da bo 
bralcem še bolj zanimivo prebi-
rati zgodbe in pogledati števil-
ne fotografije z naših aktinosti. 
Zaradi vedno več bralcev smo 
že nekajkrat naredili ponatis 
glasila »Naš glas« tako, da 
smo skupno natisnili preko 300 
izvodov posamezne številke. 
 

Še naprej Vas vabimo, da piše-
te v glasilo. Veseli bomo vsake 
vaše pohvale ali predlogov z 
kako še izboljšati »Naš glas«. 
 

Vljudno vabljeni k branju 

Vljudno vablj 
ni k branju 

»Socialne stiske članov« 
Na okroglih mizah člani opozar-
jajo na vedno več težav svojih 
sočlanov in njihove socialne 
stiske s katerimi vedno težje 
soočajo. Zaradi tega so v ved-
no večji meri odrinjeni na rob 
družbe v svojem svetu tišine, 
saj nihče v državi ne prisluhne 
stiskam gluhih ljudi. V društvu 
poskušamo vedno pomagati 
kolikor največ lahko. Povezuje-
mo se s humanitarnimi organi-
zacijami, podjetji ter ljudmi, ki 
pomagajo po svojih najboljših 
močeh. Hvaležnost članov, ki 
prejmejo pomoč je iskrena in 
nas vedno znova opozarja na 
nepravičnost sistemske uredit-
ve v naši državi. 
 

»Upravni odbor in  
skupščina« 
Na letošnji redni seji skupščine 
smo obravnavali poročila za 
preteklo leto, ki smo jih v celoti 
uspešno realizirali, kljub poma-
njkanju sredstev in potrdili plan 
za leto 2015. Skupščine Druš-
tva  se je udeležil g. Mladen 
Veršič, predsednik Zveze glu-
hih in naglušnih Slovenije. 
Pohvalil je dobro opravljeno 
delo v Društvu ter izvajanje šte-
vilnih aktivnosti ter posebnih 
socialnih programov in aktivno-
sti članov ter odlično medseboj-
no sodelovanje vodstva s člani. 

  

          SEKRETARJEV KOTIČEK 
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»Športne igre invalidov 
Maribora« 
V Svetu invalidov Mestne obči-
ne Maribor še naprej zagnano 
in z vso podporo »občinskih 

delavcev« organiziramo – 
letos že šeste športne igre 
invalidov. Srečanje je že tradi-
cionalno, saj se je letos udele-
žilo iger 290 športnikov/
invalidov in veliko število gle-
dalcev, ki so spodbujali šport-
nike.  
  

»Predstavitev znakovne-
ga jezika na Zdravstveni 
Fakulteti Maribor« 
Na podlagi dobrega sodelova-
nja s številnimi izobraževalnimi 
ustanovami smo letos predsta-
vili slovenski znakovni jezik in 

delček iz življenja v svetu tiši-
ne na Zdravstveni Fakulteti 
Maribor za njihove študente – 
bodoče zdravnike in zdravs-
tvene delavce. Predstavitve, ki 
jo je vodila tolmačica Zlatka 
Kaja Hötzl ter 6 gluhih članov 
društva se je skupno udeležilo 
kar 90 študentk in študentov te 
fakultete.  

»5. številka glasila inva-
lidskih organizacij Mari-
bora« 
V Svetu invalidov Mestne občine 
Maribor smo se veselili našega 
skupnega dosežka in izdaji že  
pete številke glasila, ki je tokrat 
izšla v nakladi 5.000 izvodov. 
Tudi tokrat so v glasilu našli 
mesto  številni prispevki članov 
skoraj vseh invalidskih organiza-
cij ter društev, ki so povezane v 
Svetu invalidov. 
 

»Delo v podružnici Ptuj« 
V podružnici na Ptuju je predse-
dnik društva Bedrija Črešnik 
pogostokrat obiskal člane in 
predstavil pomen dobrega sode-
lovanja in izvajanja aktivnosti. 
Kljub odstopu dosedanje pred-
sednice podružnice Dijane Škof 
so člani ostali enotni in je pod-
predsednica prevzela začasno 
vodenje do nadomestnih volitev, 
ki bodo konec meseca maja. 
 

»Priznanje društvu za dobro 

delo na področju športa« 
V Mestni občini Maribor in Športni 

zvezi Maribor so prepoznali naše 

skrbno delo in odlične rezultate na 

področju športa in rekreacije za glu-

he in naglušne športnike. Na sveča-

ni proslavi v Športni dvorani Tabor 

je našemu društvu podelilo občin-

sko priznanje Cizljevo plaketo za 

dosežene odlične rezultate na pod-

ročju športa za invalide v letu 2014 

in za spodbujanje športa invalidov. 

»Informiranje članstva-
okrogle mize« 
Na informativnih-okroglih 
mizah, ki jih organiziramo vsa-
ko sredo v matičnem Društvu v 
Mariboru in ob petkih v podruž-
nici na Ptuju oba predsednika 
društva in podružnice podajata 
članom sprotne informacije o 
dogodkih v društvu, o tekočih 
aktivnostih in drugih aktualnih 
dogajanjih, ki so objavljene tudi 
na oglasni steni društva in pod-
ružnice, v časopisu Naš glas, 
na spletnih straneh www.dgnp-
mb.si in www.facebook.com. 

 

»Sodelovanje z mediji« 
Zelo dobro sodelujemo z ekipo 
Spletne TV na Zvezi društev 
gluhih in naglušnih Slovenije, ki 
se radi odzovejo na naša pova-
bila in posnamejo aktivnosti in 
dogodke v našem društvu, kar 
si v obliki številnih video prispe-
vkov lahko člani ter vsi ostali 
pogledajo na spletni strani Zve-
ze http://www.zveza-gns.si/. Da 
dobro sodelujemo z mediji 
dokazujejo tudi številne objave 
v medijih, še posebej v VEČER
-u, na RTS-u in tedniku 7 DNI. 
Z objavami tako na svojevrsten 
način predstavljamo širši javno-
sti aktivnosti društva, naše glu-
he člane ter svet tišine v kate-
rem živimo. 

 
Strokovni delavec-sekretar 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 

  

http://www.dgnp-mb.si
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com
http://www.zveza-gns.si/
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PREDSEDNIKOV  
PREGLED DOGODKOV 

 

 

  

 Pomoč ostarelim, vsak 

teden obisk na domu gluho-

slepi in gluhi, pogovori 

veselim družbi. 

 Pomoč članom v stiski, v 

društvu smo pomagali in 

dobili pakete s hrano večje  

število gluhih in naglušnih 

članov v Mariboru in Ptuju. 

 Pomoč na domu sodelavci 

javnih del veliko starejšim 

članom društva, ki potrebu-

jejo pomoč. 

 Občina Ptuj—Svet invali-

dov smo sodelovali na seji 

in opozorili na odpravo 

komunikacijskih ovir. Glu-

hi potrebujemo tolmače, na 

občini, v gledališču v jav-

nih institucijah. 

 Vsak teden v sredo je infor-

mativna okrogla miza. Prav 

tako pošiljamo članom  po 

e-pošti, objavimo na FB-u 

Naš glas, oglasna deska v 

Mariboru in Podružnici na 

Ptuju. 

 Dan žena. Pripravili smo 

lepo nepozabno doživetje. 

Bilo je lepo v družbi in 

veseli na ples in kviz znan-

ja, šaljive igre, darilo rože. 

 Joga smeha, vodja Špela, 

Lubej, v društvu spodbuja-

mo dobro voljo in smeh. 

 2-krat tedensko. Telovadba 

- rekreacija. Vodi Špela, 

Lubej. Namenjeno je mla-

dim in starim za dobro 

počutje in večje zdravje.  

 Kuharska delavnica društvo 

pomagali kako poceni 

nakupimo hrano in skuha-

mo za vse člane. 

 Polovična zaposlitev v 

društvu kot koordinator 

posebnih socialnih progra-

mov. 

 Razpis v Termah Banovci ni 

več zaradi ukinitve sofinan-

ciranja s strani FIHO. 

 Prostovoljci pomagajo in 

organizirajo kvize znanja na  

šaljiv način 1x mesečno. 

 Tečaj računalnik poteka 2x 

tedensko, kjer se naučimo  

kako uporabljati računalnik 

in programe. Učijo se tudi 

uporabljati tehnične pripo-

močke kot so prenosnik, tab-

lični računalnik in mobitel. 

Predvsem starejši ljudje se 

radi udeležijo tečaja in se 

naučijo ob pomoči Tomisla-

va Divjaka (javna dela). 

 Tečaj SZJ - vodi tolmačica in 

mentorica Zlatka Hoetzl. Na 

tečajih je vedno več udele-

žencev na vseh treh tečajih 

(začetni, nadaljevalni 2, 3 in 

4 del). Tečajniki se zelo radi 

vključujejo v naše aktivnosti 

v društvu in pomagajo pri 

različnih dejavnostih. 

 Medicinska Fakulteta Mari-

bor je povabila k sodelovan-

ju naše društvo, tolmačico 

Zlatko Hoeztl, da predstavi-

mo slovenski znakovni jezik 

ter jih naučimo osnove spo-

razumevanja v govorici rok. 

Prav tako smo študentom 

predstavili probleme s kateri-

mi se srečujejo gluhe osebe 

in težave v komunikaciji, kar 

je včasih zelo velika ovira. 

 Izlet v Idrijo. Društvo bo 

organiziralo izlet in ogled 

znamenitosti v Idriji ob izda-

tni pomoči tolmačice Kaje 

Hoeztl. Ogledali si bomo 

muzej, mesto, zgodovinske 

kraje. 

 Šport. Naše društvo Podravje 

MB zelo aktivno na področju 

športa in predvsem uspešno. 

Naši športniki so osvojili  šte-

vilne pokale in medalje. 

 Gledališke delavnice v Kranj-

ski gori so se udeležili naši 

člani Jože Koser in Milan 

Šebeder. Delavnice so bile 

zelo dobro pripravljene in so 

vsi udeleženci uspešno osvo-

jili nova znanja na gledališ-

kem področju. 

 Ročna delavnica za veliko 

noč je bila zelo lepo priprav-

ljena, saj se je udeležilo veli-

ko število članov, ki so bili 

zelo zadovoljni z izdelki 

 

Bedrija Črešnik,  

predsednik društva 
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JOGA SMEHA 

 
 

V društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor od aprila naprej, vsakih 14 dni poteka telovadba in joga 

smeha za člane društva, ki jo vodi Špela Lubej, delovna terapevtka in vaditeljica joge smeha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. aprila se je prvič v Sloveniji, na društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor izpeljala smejalna vadba 

za gluhe. Veliko ljudi je namreč mnenja, da se gluhi ne morejo smejati. S tovrstno vadbo smo dokazali, da 

kljub temu, da gluhi smeha na slišijo, se ga nalezejo, zaznajo. Čutijo, četudi ne slišijo. »Don Grushkin je 

dejal: Dokler dihamo, živimo, tako dolgo se lahko smejimo. Biti gluh nima nič opraviti s tem.«   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joga smeha temelji na konceptu smejanja brez razloga. Tako, kot se odločimo, da bomo odšli na telovadbo, 

v fitnes, na tek, tako se v našem primeru odločimo, da se bomo smejali. Predvsem zaradi znanstveno doka-

zanih pozitivnih učinkov, ki jih ima smeh na naše telo. Kadar se smejimo, se sproščajo hormoni sreče, zni-

žujejo se stresni hormoni, smeh krepi imunski sistem, izboljša cirkulacijo, znižuje krvni tlak, krvni sladkor. 

Med smejanjem je tudi vnos kisika v naše možgane večji, zaradi česar se po sami vadbi počutimo bolj ener-

gične.  

 

 

Predstavitev »Joge smeha« Voditeljica Špela Lubej 

Skupinska slika vseh udeležencev Joga smeha v društvu 

Vadba in rekreacija Telovadba koristi zdravju 
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Vadba poteka v skupini, temelji na očesnem kontaktu, mimiki in kretnjah s pomočjo katerih izvabimo iz 

ljudi globok trebušni smeh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odziv gluhih in naglušnih na tovrstno vadbo je bil dober, zato jo sedaj z njimi redno izvajamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prav tako pa imamo redno na dvorišču društva tudi telovadbo s katero se dodobra razgibamo in segrejemo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špela Lubej 

 

 

 
 

Joga smeha v skupini Smeh 

Razgibavanje  Vadba 

Telovadba 
Telovadba na prostem 
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TEČAJ UČENJA SLOVENSKEGA        

ZNAKOVNEGA JEZIKA 

 
 

Vsak ponedeljek se na Društvu gluhih in naglušnih Podravja odvija tečaj znakovnega jezika za začetnike. 

Tečaj nas obiskuje 15 udeležencev. V sredini junija nas čaka zaključni izpit, kjer bomo imeli možnost 

pokazati svoje znanje. 

 

Ob tej priliki se želimo zahvaliti naši učiteljici Kaji Zlatki Hoetzl, ki s svojo dobro voljo in nasmehom na 

obrazu naredi tečaje še bolj zanimive, sproščene in zabavne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj utrinkov udeležencev: 

 

Že kar nekaj časa je bila moja želja naučiti se znakovnega jezika. Ker je moj brat Tomi naglušen in tudi 

sam uporablja govorico gluhih, mi je bilo zato še v toliko večjo željo, da se naučim jezika, ki bi mi pomagal 

pri komunikaciji z njegovimi prijatelji.  Zadnje 4 mesece obiskujem tečaj, ki ga vodi Kaja Zlatka Hoetzl in 

sem preprosto navdušena.  Ne samo nad novo pridobljenim znanjem, ampak tudi nad super skupino in našo 

učiteljico Kajo, nas s svojo pozitivno energijo zmeraj nasmeji in še več nauči.   

                                      Polona Divjak 

Moje poslanstvo, kot delovni terapevtki, se je približati vsem osebam, ki imajo zaradi svojih okvar, poš-

kodb, bolezni, težave pri vključevanju v aktivnosti vsakdanjega življenja. Ena izmed ranljivih skupin, ki jim 

zadnjih nekaj mesecev posvečam veliko svojega časa, so tudi gluhi in naglušni.  Dokler nisem stopila v stik 

z njimi, sploh nisem razmišljala in pomislila, za koliko stvari so prikrajšani zaradi pomanjkljivega znanja 

komunikacije ljudi, s katerimi prihajajo v stik. Ko ugotovimo, da oseba ne sliši, se v nas prebudi strah in se 

umaknemo, ker ne vemo na kakšen način komunicirati z njim. Smo se kdaj vprašali, kako se ta oseba poču-

ti, ko naleti na takšen odziv? Kako bi se mi počutili v tej situaciji? V večini institucij osebje ni izobraženo 

za komunikacijo z gluhimi osebami, kar pomeni, da te osebe nenehno potrebujejo ob sebi tolmača, drugo 

osebo, da prevaja njihove misli. Smo kdaj pomislili kako bi bilo nam, če bi imeli zdravstvene težave o kate-

rih ne bi želeli, da jih izve kdo drug kot terapevt, zdravnik,  oziroma oseba h kateri smo se obrnili za 

pomoč, vendar, zaradi pomanjkljivega znanja komunikacije z gluhimi le teh, to ne bi bilo mogoče. Najbrž 

bi nam bilo neprijetno, kakor je tudi njim kdaj pa kdaj.  

Priprave na izpit   
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In prav to je tisto, kar me je gnalo, da sem se odločila za učenje slovenskega znakovnega jezika. Kot delov-

na terapevtka želim kvalitetno opravljati svoje delo tudi z gluhimi in naglušnimi. Ne želim, da so zaradi 

mojega neznanja komunikacije, prikrajšani za dobro, ki bi jim lahko v nasprotnem primeru ponudila.  

Za menoj je že 4 mesec izobraževanja in iskreno povem, da sem navdušena. Vse pohvale Kaji Zlatki Hoetzl, 

ki nas z vso srčnostjo, predanostjo uči kretati, ki si je pripravljena za nas kadarkoli utrgati čas in nam pri 

učenju tudi pomagati. Vzdušje na naših srečanjih je izredno sproščeno, zabavno, energično. Smo zelo 

povezana skupina in mislim, da se vsak izmed nas tečajnikov, veseli vsakega ponedeljka, ki ga lahko preži-

vimo skupaj s Kajo ob učenju slovenskega znakovnega jezika.  

Špela Lubej 

Morda nekomu se zdi, 

da njihov svet v tišini spi. 

Morda videti je tako, 

da z njimi dolgočasno bo. 

Morda pa le to zmotne misli so. 

Vedeli smo, da bomo se znakovnega jezika učili, 

vedeli, da bomo s tem veliko pridobili. 

A nihče od nas ni pričakoval, 

kaj vse ta tečaj nam bo dal. 

Prijateljske vezi smo stkali, 

z navdušenjem ponedeljke pričakovali, 

z obilico smeha jih izpeljali. 

Tudi gluhe in naglušne spoznali, 

ki v svoj svet so nas popeljali. 

In ta svet še daleč ni tih, 

ni dolgočasen in ne spi, 

v tem svetu ogromno se godi, 

ta svet z njimi prava zabava je, 

ki treba jo je samo spoznati in se je ne bati. 

Katja Kastelic 
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FINANČNA UPRAVA RS PRILAGODILA 
SPLETNE STRANI TAKO, DA SO DOSTO-
PNE TUDI GLUHIM IN NAGLUŠNIM OSE-

 

 

Gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, dislektiki in ostale ranljive skupine lahko lažje spremlja-

jo davčne, carinske in ostale tematike Finančne uprave RS 

 

 
 
 

 
V Finančni upravi RS veliko pozornost 

namenjamo informiranju davčnih 

zavezancev. Zavedamo se, da lahko ti 

izpolnjujejo svoje obveznosti in izkoristijo 

pravice le, če so z njimi seznanjeni in če 

jih razumejo. V sodelovanju z Zvezo 

društev gluhih in naglušnih   Slovenije   

ter   z   nasveti Zveze društev slepih in 

slabovidnih Slovenije  smo  prilagodili  

spletne strani  www.fu.gov.si tako, da jih 

bodo odslej lažje spremljali gluhi, nag-

lušni, slepi, slabovidni in dislektiki. 

 

Gluhi in slepi lahko odslej vsebine Finančne uprave RS spremljajo tudi 

v znakovnem jeziku in zvoku. V ta namen je na enem mestu objavljenih 

30 najbolj tipičnih življenjskih dogodkov, s katerimi se srečujejo posa-

mezniki. Olajšava za vzdrževane družinske člane, osebno dopolnilno 

delo,  prodaja nepremičnine, nakup prek  spleta,  pritožba, obročno 

plačilo in ostale davčne ter carinske zadeve so predstavljene v posebnih 

tematskih filmih. Skupna dolžina vseh 30 filmov je več kot 2 uri  in  

pol.  Ne  glede  na  to,  so  filmi  kratki  in  jedrnati, saj  je  bistvo 

posamezne tematike predstavljeno zgolj v nekaj minutah. Na ta način 

bodo lahko zavezanci hitro našli želene informacije. Iskanje informacij 

pa smo dodatno olajšali tudi tako, da lahko zavezanec že iz naslova 

filma razbere njegovo vsebino. 

 

Ostale ranljive skupine, kot  so  slabovidni in  dislektiki, si  lahko z 

dvema klikoma nastavijo velikost in tip pisave ter barvno podlago 

spletnih strani. 

 

V Finančni upravi RS bomo nadaljevali s prilagoditvami spletnih strani, saj se zavedamo, 

da lahko objavljene informacije tako vsebinsko, kakor tudi oblikovno še učinkovitejše prib-

ližamo vsem davčnim zavezancem. 

Lep pozdrav, 

 

                   Odnosi z javnostmi    Finančna uprava RS 

http://www.fu.gov.si/
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Sem Danilo Žižek rojen 4. 12. 1957 

v Mariboru in živim v Lenartu. Kon-

čal sem poklicno šolo za RTV meha-

nik(a). Ko je šlo podjetje v stečaj 

sem se prijavil na Zavodu za zapos-

lovanje. Iskal sem razne zaposlitve, 

bilo je težko kaj najti. V tem času 

sem si plačal šolanje za plavalnega 

vaditelja. To delo sem delal samo 2 

leti. 

Marca letos sem bil povabljen na 

razgovor v Društvo gluhih in nagluš-

nih Podravja Maribor kjer me je 

sprejel strokovni delavec g. Milan 

Kotnik na razgovor za službo. 

 

 

 

Prišel sem v ožji krog, kjer sem se 

moral predstaviti pred 3 člansko 

komisijo in dokazati, da si to službo 

zares želim in da je zame. Z dnem 

25. 3. 2015 sem prvič nastopil službo 

preko javnih del. Ta dan je bila sre-

da, ko  je bila okrogla miza in kuhar-

ska delavnica. 

Prvič sem spoznal življenje gluhih in 

naglušnih ter spoznal govorico rok  

(kretnjo) gluhih oseb. Sekretar g. 

Milan Kotnik me je seznanil s sode-

lavci Lidijo, Ljiljano in Tomislavom. 

Delam skupaj z Ljiljano Podpe-

čan in Tomislavom Divjakom. 

Delo mi je resnično všeč, ker je 

razgibano, zanimivo in lahko 

pomagam predvsem starejšim 

gluhim ljudem. Na koncu bi rad 

povedal, da se v službi med glu-

himi in naglušnimi dobro poču-

tim in se rad  pogovarjam in 

delam z vsemi gluhimi in naglu-

šnimi člani. 

 

Danilo Žižek 

 

 

 

 

 

JAVNA DELA – DANILO ŽIŽEK 

Prva naloga Ljiljane je bila dodel-

jena, da me v res zelo kratkem 

času nauči, da se predstavim pred 

člani. Kljub tremi mi je uspel poz-

dravni nagovor s kretnjami rok. 

Člani društva so bili zadovoljni z 

mojo predstavitvijo. 

Na terenu sem že bil pri vseh glu-

hih osebah katere je Lili že prej 

obiskovala. Bil sem pri ge. Jani 

Longar, g. in ge. Ivanšič, ge. Maj-

di Kores in ge. Ivici Burggraf. 

Moj prvi občutek je, da so gluhe 

osebe zelo potrpežljive in komuni-

kativne, zato se trudim, da jih v 

celoti razumem. Povedali so mi, 

da me razumejo, ko počasi govo-

rim. Moj prvi stik je bil mimika 

potem tudi nekaj kretenj ter počas-

ni govor. Trudimo se obojestran-

sko, da bi se čim bolj razumeli, ko 

jih obiščem na domu. V novem 

delovnem okolju se zelo dobro 

počutim in grem zelo rad na delo.  

  

Ljiljana Podpečan in Danilo Žižek  

Danilo  Žižek se predstavi 

 članom društva 

Pomoč gluhi članici  

Jani Longar pri telovadbi 

Pomoč pri družabništvu 

Pomoč pri kuharski delavnici 

Danilo  Žižek  skupaj s člani 

društva posluša kaj je  

novega na okrogli mizi 

Danilo Žižek se uči SZJ 
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V DRUŠTVU 

MAMA 
 

Mama je od vseh ljudi 

Najboljša na svetu, 

ker se mi rada smeji 

in ker je par očetu. 
 

Z mamo se oče poljublja, 

Z njo hodi spat in z njo vstane  

in kar naprej ji obljublja  

vse od kralja. 
 

Z njo se fotografira, 

Objet preko rame, 

In z njo se prepira,  

kadar se vleče zame. 
 

Mama očetu bere misli 

In vse njegove želje ugane. 

Pomaga mu, kadar so 

Dnevi kisli, 

Ali, če z levo nogo vstane. 
 

Mama je pač ena sama. 

Saj vsi vemo, da je boljša očetova 

Polovica. 

Ivica Burggraf 

Marec je mesec pomladi in slovo zime. 

Je pa tudi praznik vseh žena. 8. marec je 

dan, ko so ženske postale enakopravne. 

Materinski dan se praznuje bolj v druži-

nah in to je 25. marca. Je simbol matere 

– žene predvsem pa družine. 

 

Ivica Burggraf  

 

POMOČ NA DOMU 

Verjetno sem ena izmed prvih gluhih oseb, ki sem prejemala pomoč na domu s strani našega društva. Kar 

nekaj časa je bilo potrebnega, da sem se navadila na tujo pomoč. Vseeno je vse lepo steklo, ker so bili prvi 

pomagači gluhe osebe in smo se pogovarjali v znakovnem jeziku. Vživeli smo se oboji, po opravljenem 

delu smo večkrat kramljali o dogodkih v društvu ali o svetu v katerem živimo. Je pač tako, da ima večina 

izmed nas vsak kakšen problem v življenju. Več ljudi več ve, tako se marsikaj postavi na pravo mesto. Tre-

nutno je pri meni, slišeča oseba v pomoč. Ga. Ljiljana 

Podpečan, lepo smo se uskladili ter vse teče, kot pri 

prejšnji pomočnikih. Je pa g. Ljiljana že 7 oseba, k 

mi pomaga na domu pri različnih gospodinjskih opra-

vilih. Gospa zelo uživa v učenju kretenj. Sploh pa je 

ga. Ljiljana vsestranska oseba, ki v društvu kuha vsa-

kih 14 dni okusne enolončnice. Tako so paketi, ki jih 

dobivamo v dobro vsem gluhih, ki uživajo v velikem 

številu, kar je skuhano. Tako se gospodarno uporabi-

jo sredstva v dobro vseh gluhih. 

Ivica Burggraf  
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MOJA SREDA 

 

 

Vitrine na zidu, so paša za oči. Vse pa pripovedujejo 

svojo zgodbo, so ponos športnikov, šahistov in kul-

turnih dogodkov. 

Da ne pozabim, večkrat dobimo pomoč R.K v pake-

tih s hrano. V kuhinji nato ga. Lilijana Podpečan 

skuha in uporabi v enolončnicah – hvala za ves trud 

in vedno nove ideje – oz. recepte..  

 

Zelo lepo sprejeta in res pametna uporaba živil, za 

veliko ljudi. Vsakih 14 dni v mesecu. Je pa tudi 

občutek, da si del skupnosti, ki skrbi za svoje člane, 

za gluhe. 
 

Ivica Burggraf 

Sem Ivica Burggraf, stanujoča v Fali 39 in dolgolet-

na članica Društva GNP Maribor. Vsakih 14 dni v 

tekočem mesecu, sem na seznamu določenih članov, 

za prevoz v društvo in nazaj domov zvečer, po kon-

čanem druženju z gluhimi.  

Ta sreda, mi veliko pomeni, tudi drugim članom, saj 

je lepa gesta v pomoč starejši populaciji. Vožnje 

opravljajo zaposleni preko javnih del.  

Hvala vsem v mojem imenu ter v imenu vseh, ki jih 

vozite. 
 

Je pa sreda dan, ko privabi v društvo vedno veliko 

članov na razne dejavnosti ali tudi na samo za dru-

ženje. Šah je zelo razširjen med člani, tudi igralne 

karte so v uporabi. Razne skupine se zbirajo ter se 

razpravlja o raznih temah v jeziku gluhih to je v 

kretnji, ki je naš jezik.  
 

Okrogla miza je razlaga o dogodkih v društvu in iz 

drugih društev, razčistijo se dogodki in slično. 
 

Prav tako tudi o športu. To je posebna tema saj je 

šport med mlajšimi letniki zelo priljubljena tema. 

(DEKLETA - FANTJE). 



 

 

 

   
 O

B
JA

V
LJ

EN
I P

R
IS

P
EV

K
I V

 M
ED

IJ
IH

: SMEH JE RESNA STVAR!  

(Objavljeno, 24. 4. 2015) 
Spletna stran: 
https://www.youtube.com/watch?v=TS8Y6baOzdA 

https://www.youtube.com/watch?v=mGLTQ-hGwtc 
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DGN PODRAVJA MARIBOR PREJELO CIZLJEVO  

PLAKETO (Objavljeno, 23. 3. 2015) 
Spletna stran: SPLETNA TV ZDGNS 
www.youtube.com/watch?v=KaTXdALYkWE  

http://www.zveza-gns.si/2015/03/20/futsal-ekipa-dgn-podravja-maribor-prejela-cizljevo-plaketo/ 

http://www.zveza-gns.si/2015/03/20/futsal-ekipa-dgn-podravja-maribor-prejela-cizljevo-plaketo/ 

10. MEDNARODNI TURNIR GLUHIH V FUTSALU IN  

ODBOJKI (Objavljeno, 27. 1. 2015) 
Spletna stran: SPLETNA TV ZDGNS 
http://www.lokalec.si/novice/10-mednarodni-turnir-v-futsalu-gluhih/ 
http://www.rtvslo.si/tvmaribor/regionalne_novice/1340 
http://gsfljubljana.jimdo.com/novice/ 
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=10121 
http://www.rsg.si/?p=4108 
http://f.hi18.cn/bktv123?_fb_noscript=1 
https://www.facebook.com/GSFLjubljana 
http://www.zveza-gns.si/2015/01/29/rekordna-udelezba-turnirja-v-mariboru/ 

DGNP MARIBOR DOSEGLO 17. MESTO NA LIGI PRVA-

KOV GLUHIH V FUTSALU  

(Objavljeno, 27. 2. 2015) 
Spletna stran: SPLETNA TV ZDGNS 
www.youtube.com/watch?v=rbo6xzhbP1g  

http://www.zveza-gns.si/2015/02/27/dgnp-maribor-17-na-ligi-prvakov-gluhih-v-futsalu/ 

TIPKOVE MINUTE, 21. DEL (Objavljeno, 26. 3. 2015) 
Spletna stran: 
http://www.tipk.si/oddaje/tipkove-minute/tipkove-minute-21-oddaja 

TIPKOVE MINUTE, 19. DEL (Objavljeno, 19. 3. 2015) 
Spletna stran: 
http://www.tipk.si/oddaje/tipkove-minute/tipkove-minute-19-oddaja 

TIPKOVE MINUTE, 30. DEL (Objavljeno, 23. 4. 2015) 
Spletna stran: 
http://www.tipk.si/oddaje/tipkove-minute/tipkove-minute-30-oddaja 

ANDREJ VIVOD ODPRAVLJA STEREOTIPE O GLUHIH 

(Objavljeno, 10. 3. 2015) 
Spletna stran: SPLETNA TV ZDGNS 
www.youtube.com/watch?v=fhW0ZQVHarQ  

http://www.zveza-gns.si/2015/03/10/andrej-vivod-odpravlja-stereotipe-o-gluhih/ 

VLADO KRESLIN - DAN NESKONČNIH SANJ (PREVOD V SLO-

VENSKI ZNAKOVNI JEZIK) (Objavljeno, 5. 3. 2015) 
Spletna stran: SPLETNA TV ZDGNS 
https://www.youtube.com/watch?v=860VTmzeEOI 

http://www.zveza-gns.si/2015/03/11/dan-neskoncnih-sanj-prevod-v-slovenski-znakovni-jezik/ 

MARIBORSKI e-ŠPORT  (Objavljeno, 13. 5. 2015) 
Spletna stran: 
http://www.sz-maribor.com/mariborski-e-sport.html 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR  (Objavljeno, 19. 5. 2015) 
Spletna stran: 
http://www.sz-maribor.com/ 

GLUHI DRŽAVNI PRVAKI V FUTSALU (Objavljeno, 17. 5. 2015) 

Spletna stran: 

https://www.facebook.com/CasopisVecer/posts/10153065953843183 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEUQtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKaTXdALYkWE&ei=hfNQVa69FaaCzAPo04HwAQ&usg=AFQjCNGjDfU_TH94ICJdcODongyxtYrtDA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEUQtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKaTXdALYkWE&ei=hfNQVa69FaaCzAPo04HwAQ&usg=AFQjCNGjDfU_TH94ICJdcODongyxtYrtDA
http://www.lokalec.si/novice/10-mednarodni-turnir-v-futsalu-gluhih/
http://www.rtvslo.si/tvmaribor/regionalne_novice/1340
http://gsfljubljana.jimdo.com/novice/
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=10121
http://www.rsg.si/?p=4108
http://f.hi18.cn/bktv123?_fb_noscript=1
https://www.facebook.com/GSFLjubljana
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQtwIwBDgU&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Drbo6xzhbP1g&ei=I_FQVY_uHOT4yQPh6ICQCw&usg=AFQjCNEgFSRi_QGyaY0exW0Q5p6HpZtFNA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQtwIwBDgU&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Drbo6xzhbP1g&ei=I_FQVY_uHOT4yQPh6ICQCw&usg=AFQjCNEgFSRi_QGyaY0exW0Q5p6HpZtFNA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfhW0ZQVHarQ&ei=G7hRVezBGsGjsgGIo4HACw&usg=AFQjCNEi3QWzXaDMjhRWvkmkDsRk0eBCQQ&sig2=vl6j2WbMqtZbrVcW9_7vNw&bvm=bv.9288


 

 

Stran 15 

Ljiljana Podpečan 

 

ZAHVALA 

  

RDEČEMU KRIŽU 
 

V mesecu februarju smo nadaljevali z našimi kuharskimi delavnicami za socialno ogrožene člane. Rdeči 

Križ nam je tudi tokrat priskočil na pomoč in doniral 7 paketov hrane tako kot lansko leto. Ko so prejeli 

našo prošnjo so nam že naslednji dan pripeljali pakete. Iskreno se jim zahvaljujemo za izkazano pomoč. 

 

PEKARNA HLEBČEK 
 

Pekarna Hlebček, ki ima svojo prodajalno na Glavnem trgu v Mariboru, je pokazala svojo dobrosrčnost tudi v letu 

2015. Namreč vsak teden nam podarijo pet kilogramov kruha, ki jih razdelimo med socialno ogrožene člane. Za 

donacijo se jim iz srca zahvaljujemo. 

  

PEKARNA BRANIK PEK-PROMET 
 

Zahvaljujemo se lastniku pekarne, Branik  Pek – Promet, Partizanska 29 iz Maribora, g. Krasniči, ki je spekel doma-

če pecivo in ga podaril članom našega društva. Bili smo veseli njegove donacije. Iskreno se zahvaljujemo za izkaza-

no dobroto. 

 

Donacija od Rdečega križa Maribor 

Obiskali smo pekarno Hlebček. Bedrija Črešnik in Ljiljana Podpečan 

Donacija pekarne Branik  Pek - Promet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med igro košarke na domačem 

dvorišču najstnik izgubi svoje 

kontaktne leče. Po neuspešnem 

iskanju potoži mami, da jih nikjer 

ne najde. 

 

Mama se pogumno odpravi ven 

in čez nekaj minut se že vrne z 

lečami v roki. 

 

»Kako ti je pa to uspelo, 

mama??« jo začudeno vpraša 

najstnik. 

 

»Hja, nisva iskala iste stvari,« mu 

odgovori. »Ti si iskal majhen 

košček plastike. Jaz pa sem iska-

la 100 evrov!«  

 

~~~~~~ 

 

... in eden reče: »Kje pa si dobil 

tako dobro kolo?« Drugi mu 

odgovori: 

 

»Hja, včeraj sem se sprehajal in 

kar naenkrat se mimo mene pri-

pelje lepotica na tem kolesu. 

Kolo vrže na tla, se popolnoma 

sleče in mi reče, naj vzamem, kar 

hočem.« 

 

Drugi študent mu odobravajoče 

prikima: »Dobro si se odločil. 

Njena oblačila ti itak ne bi bila 

prav.«  

 

~~~~~~ 

 

Ena vozi, druga sedi na sovozni-

kovem sedežu. Obe komajda 

vidita čez armaturno ploščo. Pot 

ju popelje do križišča, kjer je na 

semaforju rdeča luč, a peljeta 

vseeno kar naprej. Ženska na 

sovoznikovem sedežu pomisli: 

»Najbrž me počasi pamet zapuš-

ča, saj bi lahko stavila, da sva 

ravnokar prevozili rdečo luč.« 
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Lastnik odvrne: »Prodano,« in mu 

da mačko. 

 

Zbiratelj nadaljuje: »Hej, za dvajset 

evrov bi mi pa lahko dali zraven še 

tale mačkin stari krožniček, kajne? 

Mačka je nanj navajena in meni ne 

bo treba kupiti novega.« 

 

Lastnik reče: »Žal, prijatelj, to pa 

ne bo šlo, to je moj srečni krožni-

ček. Ta teden sem prodal že 48 

mačk.«  

 
~~~~~~ 

 

Prikupno dekle v veleblagovnici 

pristopi k pultu z blagom in vpraša: 

»Rada bi kupila tole lepo blago za 

novo oblekico. Koliko pa stane?« 

 

»Ahh, samo za vas prelepa gospo-

dična – en poljub na meter,« oslad-

no odgovori prodajalec. 

 

»A tako, ja prav,« odvrne dekle. 

»Kupila bom deset metrov.« 

 

Poln pričakovanja prodajalec nemu-

doma izmeri, odreže, zvije izbrano 

blago, ga nagajivo izroči dekletu in 

nastavi svoje ustnice za poljub … 

 

Dekle zagrabi blago in pokaže na 

malega starčka, ki stoji poleg nje. 

»Račun bo pa dedi plačal,« odvrne 

z nasmeškom, se obrne in veselo 

odskaklja iz trgovine.  

Čez nekaj minut prideta do druge-

ga križišča, kjer je spet rdeča luč in 

voznica je znova ne upošteva. 

Tokrat je ženska na sovoznikovem 

sedežu res skoraj popolnoma prep-

ričana, da je bila rdeča luč, a se kar 

ne more znebiti neprijetnega občut-

ka, da jo zapušča pamet. Zato pos-

tane nervozna in se odloči, da se bo 

popolnoma posvetila razmeram na 

cesti in bo resnično pozorna na 

naslednjem križišču. 

Na naslednjem križišču je luč na 

semaforju – seveda – spet rdeča in 

voznica zapelje naravnost čez rde-

čo luč. Zdaj se sovoznica obrne k 

njej in ji reče: »Ja Matilda, a ne 

vidiš, da sva šli ravnokar čez tri 

rdeče luči zapored! Lahko bi naju 

ubila!« 

Matilda jo pogleda in reče: »Ojoj, a 

jaz vozim??« 

 

~~~~~~ 

 

Med sprehodom opazi zanemarje-

no mačko, kako srka mleko iz kro-

žnička pred vhodom v trgovino.   

 

Ker ve, da je krožniček izjemno 

star in veliko vreden, vstopi v trgo-

vino pod pretvezo, da bi rad kupil 

mačko, in zanjo ponudi za dva 

evra. 

 

Lastnik trgovine mu odvrne: 

»Mačka ni naprodaj.« 

 

Zbiratelj reče: »Prosim 

vas, res rabim mačko, 

takšno lačno, da mi v  

hiši ujame miš. Plačam 

vam 20 evrov zanjo.« 

 

RAZVEDRILO 
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BEDENIK Žiga 

FRANGEŽ Andreja 

GEČ Jožef 

PINTARIČ Ana  

GRUBOR Daniel 

HARTL Frančiška 

KLANČNIK Pavla 

KRONIĆ Sava 

LEVA Bukovnik Marjana 

SAVSKI Ernestina 

STIPLOVŠEK Marija 

ŠABEDER Milan 

ŠMIDLEHNER Albin 

BOSANČIČ Frančiška 

DIVJAK Andrej 

GALE Ivan 

JAMNIKAR Goran 

KOTNIK Milan 

MAROLT Robert 

POLAK Suzana 

TOPLAK Viktorija 

TRAMŠEK Albin 

Januar 

Februar 

Marec 

BODGANOVIČ Zvonka 

CEHNER Gabrijel 

FICKO Boris 

HERCOG Petra 

KOTNIK Anja  
KUHAR Milan 

KUNST Eva 

MAČEK Bernarda 

MEŠANOVIČ Sead 

ORNIK Danica 

RANER Suzana 

REMŠAK Jožef 

ROŠKER  Ivan 

ŠIBILA Jožica 

ŠMID Marija 

April 
BAUMAN Zvonko 

ČREŠNIK Bedrija 

IVANJŠIČ Jožica  
JAMNIKAR Zdenka 

KOTOLENKO Ružica 

LAVRIČ Ida 

PERKOVIČ Franc 

POSTRUŠNIK Kristina 

PREŠEREN Angela 

ŽOHAR – Šumatič Olga  



 

 

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

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

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

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.  

Uradne ure v mesecu maju so 15.5 in v junij 19.6  

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo 

ob 18.30 uri so srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, predlogi 

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

Informacije podaja predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vab-

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. 

TERME PTUJ - KARTE LAHKO KUPITE V DRUŠTVENI  
PISARNI V ČASU URADNIH UR 
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DOPISUJTE V NAŠ GLAS 
Vabimo vas, da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih pošlje-

te po e-pošti ali pa prinesete članek in fotografije v pisarno društva. 

Vaš članek bomo z veseljem objavili. 

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si  in  
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse 
informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in pod-
ružnice na Ptuju. 
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IZLET V IDRIJO 
V soboto 23. maja bo izlet v Idrijo in ogled turističnih ter zgodovinskih zname-

nitosti. Zbor članov na kolodvoru Maribor ob 6.00 uri pri stari lokomotivi. 
Dodatne informacije pri predsedniku društva. 

DELAVNICE KUHANJA 
Vsako drugo sredo ob 15.00 v društvu organiziramo delavnico kuha-
nja, kjer nam sodelavka Liljana Podpečan predstavlja, kako se skuha 

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

Računalniški tečaj 
 

Vljudno vas vabimo vsako torek ob 12h do 14h na 
računalniški tečaj. Vodi Tomislav Divjak 

        OSMRTNICA 

ANTO LETICA  

11. 8. 1969  - 18. 12. 2014 

Za vedno se je poslovil 

član Društva gluhih in naglu-

šnih Podravja Maribor 

 

ANTO LETICA 

REKREACIJA IN JOGA SMEHA 
Vsako drugo sredo potekajo na dvorišču društva od 16 ure dalje delavnice Joga smeha in 

rekreacija s telovadbo. Vodi Špela Lubej, delovna terapevtka. 
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DOGODKI V SLIKI 

  

Donacija hrane za socialno ogrožene 

Trening šah 

Seja upravnega odbora 
Objavljen članek v Večeru-Andrej Vivod 

Nova številka časopisa Naš glas Februar 

Predstavitev znakovnega jezika na  
Medicinski fakulteti Maribor 
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DOGODKI V SLIKI 

  

Športne igre invalidov MOM, šah 

Uspešni ribiči 

Pomoč in prevoz za gluhe člane Delavnica kuhanja 

Žrebanje ekip za DP v futsalu 

Navijači - državni prvenstvo v futsalu 



 

 

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

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

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

SUZANA KRSTESKI Maribor  041/600 201  dopoldan in popoldan 

LIDIJA LETONJA Destrnik 041/282 344  dopoldan in popoldan 

MARIJA KOSER  Maribor  031/316 040  dopoldan in popoldan 

DORIS PIHLER Maribor 041/616 089 od 8.00 do 18.00 

  

INFO, TOLMAČI 

Kungota 

Šentilj 

Sv. Ana 

Selnica ob 

Dravi 
Maribor 

Pesnica Sv. Jurij 

Lenart 

Cerkvenjak 

Lovrenc na 

Pohorju 
Ruše 

Hoče 

Duplek 

Sv. Trojica v Sl. goricah 

Sv. Andraž Trnovska vas 

Sv. Tomaž Juršinci 
Destrnik 

Ptuj 

Dornava 

Ormož 

Središče ob Dravi 

Zavrč 

Cirkulane 

Gorišnica 

Podlehnik 

Videm 

Markovci 

Hajdina 

Kidričevo 

Majšperk 

Makole 

Poljčane 

Slovenska 

Bistrica 
Oplotnica 

Rače-Fram 

Miklavž 

Starše 

Žetale 

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju  

  



 

 

 

 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  
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PTUJ: Petek: 17:00 - 22:00 

 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo  

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in 

podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. 

Izid brezplačne številke so omogočili: 

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina 

Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Maribor,  

Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane 

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

Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji. 
 

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

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

Naslov: NAŠ GLAS 

Glasilo urejajo: 

Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

Lidija Salamon, 

strokovna sodelavka 

Tomislav Divjak, sodelavec 

 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

Naklada: 200 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja: 20. 5. 2015 

Digitalna izdaja objavljena na:  

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

http://www.facebook.com/

drustvo.maribor 

MARIBOR: Sreda in petek: 17:00 - 22:00  

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI: 

 

 

                     INFORMACIJE 

Uradne ure:  
MARIBOR 

 

PTUJ 

 

Ponedeljek: 9:00 – 12:00 

Sreda: 9:00 – 12:00 

16:00 – 18:00 

2x mesečno 

(Drugi in petek v mesecu) 

Petek: 16:00 – 18:00 

 

 

 

 

DOSEGLJIVOST: TELEFON: ELEKTRONSKA POŠTA: 

DRUŠTVO 02/2522182 

02/6208851 (faks) 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

MILAN KOTNIK 

(Sekretar) 

041/777 132  

BEDRIJA ČREŠNIK 

(predsednik društva) 

041331 287  

STUDIO   dgn1.maribor@guest.arnes.si 

ALEŠ ŠKOF 

(predsednik športne 

sekcije) 

070/337 642  

  


