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

imamo uradne ure za    
člane Društva gluhih in 

naglušnih Podravja      
Maribor.  

Informacije:  
Goran Jamnikar 

 
SPREMLJAJTE  

OBJAVE 
 NA INTERNETU 

Od 9. maja 2005  vse dogodke, akti-
vnosti, 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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V športnih igrah invalidov pa se je 
iz našega društva udeležilo več 
kot 45 gluhih in naglušnih ter glu-
hoslepih članov, ki so tekmovali v 
različnih športnih disciplinah. 
Komunikacijske ovire smo z veli-
ko mero dobre volje hitro prema-
gali, saj je pri športu pomembno 
sodelovanje. Naši člani so osvojili 
tri pokale. Družba je bila odlična, 
veliko smo se pogovarjali in zaba-
vali. Mestni občini Maribor in 
vsem organizatorjem se zahvalju-
jemo za odlično organizacijo. 
 
Sredi maja je Maribor za dva dni 
obiskal Njegova svetost Dalajla-
ma, ki je imel v dvorani Tabor tudi 
srečanje, na katerem je bilo pos-
krbljeno tudi za tolmačenje v slo-
venski znakovni jezik. Predaval je 
o skrbi za telesni in duševni mir. 
 
Izbor programa EPK za meseca 

maj in junij je zelo pester in vas 
vabimo k ogledu številnih zanimi-
vih kulturnih prireditev. V kolikor 
boste potrebovali tolmača znako-
vnega jezika za ogled dogodka 
pravočasno javit v pisarni društva. 

 
Bedrija Črešnik 

predsednik društva 
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V tem mesecu smo organizirali 
veliko aktivnosti. Udeležili smo se 
srečanja na ZDGNS v Ljubljani, 
kjer sva kot delegata sodelovala 
Andrej Vivod in jaz, delegati osta-
lih društev ter vodstvo Zveze. V 
rednem delu skupščine so bila 
potrjena vsa poročila in plani za 
tekoče leto. Sekretar Zveze Mat-
jaž Juhart je poročal o težavah, s 
katerimi se sooča fundacija FIHO, 
kar lahko škodljivo vpliva na red-
no delovanje invalidskih društev 
in zvez in izvajanje posebnih soci-
alnih programov, ki jih izvajamo 
za svoje članstvo.  
 
V našem društvu smo meseca 
aprila na Volilni in redni letni 
skupščini izvolili upravni odbor za 
naslednje mandatno obdobje. Za 
naslednja štiri leta smo soglasno 
s sprejemom vseh sklepov izbrali 
predsednika in novega namestni-
ka predsednika društva. Kot gos-
tje so bili prisotni podžupan Mest-
ne občine Maribor in predsednik 

Sveta invalidov Milan Mikl, sekre-
tar ZDGNS Matjaž Juhart in tol-
mačica slovenskega znakovnega 
jezika Marija Koser. 
 
11. in 12. maja 2012 sva se Milan 
Kotnik in jaz v Fiesi udeležila izje-
mno zanimivega seminarja z nas-
lovom »Prihodnost naših organi-
zacij«. 

Na objavljen razpis za brezplačno 
letovanje socialno ogroženih glu-
hih, naglušnih in gluhoslepih 
oseb ter njihovih družin v Kranjski 
Gori smo poslali 5 naših članov. 
Tudi v Termah Banovci, kjer ima-
mo lastno počitniško prikolico je 
po objavi razpisa hitro bilo vse 
zapolnjeno. 

 

Člani Lions Kluba Piramida Mari-
bor so nam znova priskočili na 
pomoč in v Hotelu Piramida poda-
rili sredstva za nakup tehničnih 
pripomočkov za gluhe, naglušne 
in gluhoslepe osebe, za kar smo 
jim iskreno hvaležni. Pripravili 

smo zelo lep kulturni program, 
kjer so nastopili gluhi člani kultur-
no umetniške skupine »Tihi svet« 
dve točki pantomime, tečajniki pa 
so v kretnji - govorici rok gluhih 
ljudi zapeli pesem. 
 

V knjižnici v Kamnici so se člani 
našega društva in tudi slišeči obi-
skovalci udeležili kulturno umetni-
ške predstave, ki jo je prikazal 
gluhi gledališki igralec Damjan 
Šebjan. Predstava je nosila nas-
lov »Potovanje po svetu«.  
 
Pod okriljem Mestne občine Mari-
bor in Sveta invalidov se je v okvi-
ru »Športne pomladi« v dvorani 
Tabor odvijala predstavitev inva-
lidskih športov.  



 

 

»Trojna številka« 
Glasilo še naprej oblikovno spre-
minjamo z željo, da bo vam bral-
cem še bolj zanimivo prebirati in 
pogledati številne fotografije z 
dogodkov. 
Dejstvo je, da v se naklada stalno 
povečuje, ker vedno več članov 
ter tudi drugih javnih institucij ter 
občin želi prejemati »Naš glas«. 

»Stalna razstava v Maribor-
ski knjižnici Tabor« 
V duhu dobrega sodelovanja z 
Mariborsko knjižnico smo se 
dogovorili z vodstvom knjižnice za 
pripravo trimesečne razstave pod 
naslovom »Razumeti in biti razu-
mljen«. Na razstavi predstavljamo 
številne dogodke iz življenja v 
svetu tišine, zgodovino društva, 
literaturo oz. publikacije, ter šte-
vilne članke in športne dosežke 
gluhih športnikov. V razstavi so na 

ogled tudi tehnični pripomočki, ki 
so življenjskega pomena za ljudi z 
okvaro sluha. Sodelovanje je 
rezultat in plod izmenjave različ-
nih pogledov na dostopnost za 
ljudi s posebnimi potrebami v 
okviru delovanja Sveta invalidov 
na Mestni občini Maribor.  

»Članica društva MISS      
Slovenije« 
Mirjana Drumlič, naša gluha člani-
ca je letošnja zmagovalka tekmo-
vanja za Miss gluhih Slovenije. 
Zato se je v začetku julija udeleži-
la tudi Svetovnega tekmovanja za 
Miss sveta na Češkem. Želimo ji 
veliko uspehov in sreče. 
 

»Predstavitev invalidskega   
športa in Športne igre     
invalidov Maribora« ter 
»Športna pomlad« 
V Svetu invalidov Mestne občine 
Maribor še naprej zagnano in z 
vso podporo »občinskih delav-

cev« organiziramo - za letos lahko 
rečemo že tradicionalno - športno 
srečanje invalidov Maribora. Da 
smo invalidi ne glede na našo  
različnost telesne oviranosti    
izjemno vpeti v dogajanja v    
Mestni občini smo pravzaprav 
»krivi« kar sami, saj je med nami 
čutiti vedno večjo povezanost in 
želja po sodelovanju na številnih 
področjih našega življenja v lokal-
ni skupnosti. »Športna pomlad« 
je bila letos še posebej številčno 
obiskana in vpeta med invalide, 

Tudi v teh vročih poletnih dneh 
smo zelo pridni in organiziramo 
številne aktivnosti ter veliko 
sodelujemo z drugimi              
organizacijami ter občinami.  
Verjamemo, da bo tudi v tej trojni 
številki našega glasila ogromno           
zanimivega branja. Glede na velik 
odziv članov društva in ostalih 
gostov lahko samo rečemo, da 
smo ponosni, da so naše  
preštevilne aktivnosti Društva 
gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor dobro obiskane. 

Seveda vas še naprej vabimo, da 
pišete o v naše in vaše glasilo. 
Veseli bomo vaše pohvale ali dob-
ronamernih predlogov z name-
nom še izboljšati »Naš glas«. 
Vljudno vabljeni k branju 

Vljudno vabljni  
k branju 
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»Delovanje organov        
društva« 
Naši športniki so imeli že drugi 
letošnji sestanek, kjer so se dogo-
vorili za organiziranje številnih 
športnih aktivnosti, hkrati pa so 
izvolili dva nova podpredsednika 
športne sekcije (Silvo Čeh,        

Aleksander Trnjar).  
Želimo jim veliko športnih uspe-
hov, novoizvoljenima podpredse-
dnikoma pa veliko dobrega sode-
lovanja in uspešnega dela. 
31. maja pa je bil prvi sestanek 
novoizvoljenega Upravnega 
odbora v mandatnem obdobju 
2012 - 2016. Prva seja je minila v 
duhu informiranja in seveda 
predvsem delovno, saj je bilo pot-
rebno sprejeti številne sklepe na 
podlagi katerih smo si zastavili 
bodoče naloge v društvu. Vsem 
želimo veliko uspeha pri vodenju 
društva. 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 
»Predstavitev znakovnega 
jezika na 3. gimnaziji     
Maribor« 
Na podlagi dobrega sodelovanja s 
številnimi izobraževalnimi ustano-
vami smo letos predstavili sloven-
ski znakovni jezik in delček iz živ-
ljenja v svetu tišine na 3. gimnaziji 
Maribor za dijakinje in dijake dru-
gih letnikov. Predstavitve, ki je 
potekalo v sklopih tri dni po štiri 
šolske ure se je skupno udeležilo 
kar 90 dijakinj in dijakov. 
 

»3. Sejem nevladnih            
organizacij« 
Na povabilo organizacijskega 
odbora za 3. sejem Nevladnih 
organizacij Maribora smo pripra-
vili zanimivo razstavo dejavnosti z 

namenom predstaviti življenje v 
svetu tišine. S številnimi promo-
cijskimi letaki smo obiskovalcem 
predstavili delo v društvu in naš 
znakovni jezik. S sodelavci Druš-
tva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor smo pripravili zanimivo 
predstavitev, ki je bilo 29. 5. 2012 
na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. 
Skupno se je predstavilo šestde-
set organizacij, ki so dejavne na 
različnih področjih delovanja 
NVO. 

kar nam je vsem, ki sodelujemo 
izredno v ponos. 
 

»Seminar v Fiesi« 
Na letošnjem lahko rečemo    
vedno bolj strokovno vodenem 
seminarju, ki je namenjen      
predsednikom in sekretarjev v 
društvih ter na Zvezi smo odnesli 
veliko novih in kvalitetnih znanj, 
da bomo lahko še boljše vodili 
svoja društva. 

 

»Donacija Lions Klub Pirami-
da Maribor« 
Torek 15. maja je bil za naše    
gluhe in naglušne še posebej   
svečan in radosten dan, saj smo 

bili povabljeni na svečano      
podelitev tehničnih pripomočkov. 
Kar enajst naših članov je ta     
Lionistična organizacija razveseli-
la s temi za nas izjemno pomem-
bnimi tehničnimi pripomočki. 

Stran 5 



 

 

»Predstavitev v Domu   
Danice Vogrinec Maribor« 
Ob pomoči prostovoljke v društvu 
Danuške Breznik, študentke 
Fakultete za socialno delo smo 
organizirali predstavitev znakov-
nega jezika gluhih ljudi ter kultur-
ni program, kjer so nastopili člani 
kulturno umetniške skupine »Tihi 
svet«. Obiskovalci prireditve so z 
aplavzom nagradili nastopajoče. Z 

nekaterimi stanovalci doma pa 
smo se zapletli v klepet, saj so jih 
zanimale podrobnosti s predstav-
ljenih informacij o delu v društvu. 
Ga. Angela Fujs pa nam je podari-
la svojo pesniško zbirko potem, 
ko je pohvala izredno občuteno 
predstavitev pesmi »Ne kriči 
tako«. Vodstvu doma smo se 
zahvalili, da so nam omogočili 
obisk in predstavitev pred stano-
valci doma. 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 
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»ART kamp - Festival Lent« 
Festival Lent in veliko kulturnih 
prireditev v sklopu festivala je 
vsako leto tudi priložnost za naše 
društvo, da se predstavi vsako 
leto več obiskovalcem. 
Letos smo v Mariborskem      
mestnem parku od 26. junija do 
7. julija 2012 imeli svojo predsta-
vitev društva in življenja v svetu 
tišine. V sodelovanju naših sode-
lavcev ter številnih gluhih in 
naglušnih prostovoljcev in članov 
društva se je tudi letos pokazala 
sloga in želja po skupnem delu. 

Ob naši stojnici se nas je tako zvr-
stilo kar 20 oseb, ki smo si poraz-
delili delo na vsak dan v času tra-
janja Art kampa. 
 

»2. številka glasila invalid-
skih organizacij Maribora« 
V Svetu invalidov Mestne občine 
Maribor smo se veselili našega 
skupnega dosežka in izdaji že  
druge številke glasila, ki je tokrat 
izšla v nakladi 5.000 izvodov. 
V glasilu so tokrat našli mesto  
številni članki članov invalidskih 
organizacij ter društev, ki so šele 
začela z delom v Svetu invalidom.  

 

Strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 

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

Čestitamo jim za osvojena mesta: 
 

DP  ribiči, Krško 
2. m Andrej Klančnik  ter ekipno 
osvojeno 2. mesto 
1. mesto Andrej Klančnik, športna 
ribičija, Nebova ter ekipno osvo-
jeno 3. mesto 
DP Orientacijski tek, Celje  
1. m  (M  16 let) Marcel Mertik 
2. m  (M  35 let) Gabriel Kravanja  
3. m  (M  35 let) Mihael Falež 
 

Jubilejni turnir  odbojka na mivki 
Graz (AUT)  
3. m Darko Kokol, Shkelzen Dacaj  
 

3. Športne igre invalidov Maribo-
ra – Dvorana Tabor  
1. m mali nogomet, ekipno 
2. m šah (Ž), Majda Kores 
3. m rusko kegljanje, ekipno 



 

  

Dne 13. aprila 2012 se je v 
Kranjski Gori odvijala gledališ-
k a  d e l a v n i c a , 
ki je trajala dva dni. Udeležili 
smo se tudi mi, in sicer Koser 
Jože, naš najmlajši Marcel 
Mertik in jaz, kot vodja, šofer in 
skrbnik Marcela, ki so mi ga v 
v a r s t v o  z a u p a l i  
njegovi starši. Gledališko dela-
vnico je vodila režiserka skupi-
ne Tihe stopinje, LADA LIŠ-
TVANOVA. Prvi dan smo se 
vsi predstavili. Vsi so bili naj-
bolj pozorni na najmlajšega 
udeleženca, Marcela, na kate-
rega sem bil tudi jaz zelo 
ponosen. V delavnicah smo se 
z vajami naučili kako pristopiti 
k igri, mimiki in gledališkim 
predstavam. Prvi nastopijo 
režiser, koreograf, stilist in 
stenski mojster, ki postavijo 
oder, razsvetljavo in podobno. 
Lada nas je tudi opozorila, da 
je treba vaje začeti dovolj zgo-
daj, drugače igro komisija izlo-
či, zaradi premalo vaj. 

V
Veliko smo se pogovarjali o 
igri, pa tudi sami smo imeli raz-
lična vprašanja. Veliko smo 
vadili tehnike raznih gibov in 
mimike. Tudi Marcel je bil zelo 
priden, veliko je opazoval ter 
bil zelo aktiven. 

Zadnji dan smo imeli težko 
vajo, saj smo morali kot gleda-
liška skupina nastopiti podob-
no kot bomo nastopili na gle-
dališkem festivalu v Mariboru 
20. oktobra 2012 v okviru EPK. 
Skupaj nas bo nastopilo kar 28 
igralcev. 
Na koncu delavnic smo vsi 
dobili še priznanja od režiserke 
Lade. Za zaključek sem pova-
bil vse igralce, da se udeležijo 
festivala v Mariboru. Tako smo 
zaključili delavnice in se tudi 
srečno vrnili domov. 

 
Zapisal in slikal:                    

Mitja Tomažič   

ČLANI PIŠEJO 

GLEDALIŠKA 
DELAVNICA 

Gladališka 
delavnica 
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ČLANI PIŠEJO 
Priprave za prvomajski izlet so se 
začele že februarja. Preden smo se 
odločili za pot izleta, sem pripravil 
seznam možnih izletov, ter se na 
koncu odločil za Postojnsko jamo, z 
ogledom Predjamskega gradu, kobi-
larne Lipica, kosilom ter na koncu še 
ogledom Sečoveljskih solin. Najprej 
smo mogli dobiti avtobus. Ponudbe 
za najem avtobusa sem poslal štirim 
agencijam. Nato pa sem še preko 
elektronske pošte začel komunicirati 
z agencijami, ter se seznanjati s 
ponudbami. Ko sem se dogovoril za 
najboljšo ponudbo sem o tem obves-
til našega predsednika. Dobil sem 
zeleno luč, zato sem kar začel zbirati 
prijave. Ko sem našim članom razlo-
žil vsebino izleta so bili navdušeni. 
Napočil je dan izleta, vreme je bilo 
lepo in vsi smo veseli čakali na 

odhod. Prvi je bil ogled Postojnske 
jame. V jamo smo se odpeljali z pod-
zemeljskim vlakcem. Naša tolmačka 
je pridno tolmačila razlage. Na koncu 
nas je počakala ga. Urška Kikovič, ki 
nam je omogočila ogled. Zahvalil 
sem se ji v imenu gluhih. Člani druš-
tva so bili navdušeni. Posneli smo še 

eno skupinsko sliko. 
Pot nas je vodila v Predjamski grad, 
kjer nas je že čakala vodička. Ogled 
gradu je bil zelo zanimiv. Tukaj se 
odvijajo tudi tradicionalni viteški 
dvoboji. Tudi tukaj smo posneli sku-
pinsko sliko. 
Nato smo se odpravili v Lipico, kjer 
so nas že pred vhodom lepo pozdra-
vili, ter nas popeljali k pogrnjeni mizi. 
Po obilnem kosilu smo se odpravili 
malo stran od restavracije, kjer nas 
je čakal vodič za ogled kobilarne. 
Zanimivo nam je razložil potek vzreje 
konjev. Povedal je tudi, da se mladiči 
skotijo čisto črni in nato čez nekaj 
dni let postanejo snežno beli. 
Odpravili smo se naprej, ampak ker 
smo na ogled solin žal zamudili, smo 
si šli ogledat Portorož, da smo videli 
še malo našega morja, ter se ob 
njem sprehodili. 
Vsem vodičem smo se zahvalili za 
lepo vodenje, ter jim podarili promo-
cijsko vrečko z EPK materialom. V 
večernih urah smo se vrnili veseli in 
polni vtisov domov. 
Zahvala pa gre še našemu neutrud-
nemu šoferju in tolmački. 

Zapisal in slikal: Mitja Tomažič 

PRVOMAJSKI 
IZLET 

Prvomajski 
izlet 
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23. maja smo imeli v društvu 
zelo zanimivo predstavitev pro-
jekta oblikovanja gline, ki bodo 
med drugim namenjene tudi 
gluhim in naglušnim osebam. 
Predstavitev sta vodila ga. Nata-
ša Rebernik in g. ob pomoči tol-
mačice slovenskega znakovnega 
jezika. Člani društva smo z zani-
manjem spremljali predstavitev te 
novosti, ki je podprta s strani 
spletnega portala. Tako, da se 
lahko vsak posameznik individu-
alno pouči o oblikovanju gline in 
keramičnih izdelkov. 
 
V nadaljevanju povzemamo osno-
vne informacije o predstavljenem 
projektu. 
 
Z vami želimo še naprej deliti ino-
vativno zgodbo, zgodbo o razvo-
ju IKT-podrtega usposabljanja 
v oblikovanju keramike za glu-
he, naglušne, slepe in slabovid-
ne osebe. Vanjo verjame partner-
stvo evropskega projekta AC Tra-
in (www.see-hear-touch.com), ki 
ga v okviru programa Vseživljenj-
skega učenja, Leonardo da Vinci, 
akcije Razvoj inovacij, financira 
Evropska komisija. Z neposred-
nim vključevanjem ciljnih skupin v 
5 jezikih razvijamo prilagojen 
kurikulum in vsebine usposab-
ljanja za 50 učnih ur v oblikova-
nju keramike ter v 5 jezikih in 4 
znakovnih jezikih prilagoditve 
za gluhe, naglušne, slepe in 
slabovidne, ki bodo združene v 
popolnoma brezplačni, uporab-
niku prijazni in dostopni IKT 
aplikaciji Proteus. Z veseljem 
sporočamo, da so prvi rezultati 10 
lekcij že dostopni na povezavi 
http://app.aeris3.si/proteus.  
Vabljeni k ogledu! Prav tako 
nam je v zadovoljstvo sporočiti, 
da so se delavnice usposabljanja 
za gluhe, naglušne, slepe in sla-
bovidne v januarju 2012 že priče-
le in se bodo nadaljevale vse do 
konca maja tega leta. Vabimo 
vas, da se pridružite s svojo pilot-
no skupino. Vaš odziv je pomem-
ben, da bi lahko bili še boljši.  
V tem sporočilu vam želimo pred-
staviti program usposabljanja, ki 
teče v okviru grške organizacije 
Helenistični regionalni razvojni 
center, kjer bodo rezultate  

DELAVNICE - 
OBLIKOVANJE     
GLINE 

DELAVNICE 
OBLIKOVANJE 
GLUNE 

projekta preizkusili skozi 25 pilot-
nih srečanj za gluhe in naglušne 
ljudi. Oglejte si fotografije že izve-
denih usposabljanj v Grčiji. Prep-
ričani smo, da boste prepoznali 
kako uporabni so predstavljeni 
rezultati, ne glede na to, kje jih 
želite uporabiti, v delovnem oko-
lju, šolskih programih (redno 
izobraževanje, popoldanske deja-
vnosti, tehnični dnevi, usposablja-
nje otrok s posebnimi potrebami 
ipd.), rehabilitacijskih progra-
mih ali kot del prostočasnih 
aktivnosti doma, v socialno-
varstvenih ali drugih institucijah. 

 
Povzeto: Ozara 

Pripravil: Milan Kotnik 

 

Jedro človekove narave korenini  
v desettisočih vsakdanjih  

dobrih delih, ki zaznamujejo naše dni. 
 

STEPHEN JAY GOULD 
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Člani Društva gluhih in naglušnih 
Podravje Maribor smo se udeležili 
3. sejma nevladnih organizacij 
Podravja, ki je bilo 29. 5. 2012 na 
Trgu Leona Štuklja v Mariboru. 
Predstavilo se je šestdeset organi-
zacij, ki so dejavne na različnih 
področjih delovanja NVO. 
Gluhi, naglušni in gluhoslepi člani 
smo se množično predstavili in 
aktivno sodelovali na vseh podro-
čjih. Na sejmu smo imeli prilož-
nost, ki smo jo z veseljem izkoris-
tili, s skupnimi močmi smo  se 
predstavili širši javnosti, katera 
nas je pozitivno sprejela in pohva-
lila naše pozitivno delo. Veliko 
ljudi je pohvalilo delo našega 
Društva, da skrbi in pomaga  
vsem gluhim, naglušnim in gluho-
slepim, ne glede na članstvo v 
Društvu. 
Ob Sejmu NVO Podravja je vzpo-
redno potekal tudi Sejem mladin-
skih organizacij v Mestni občini 
Maribor, kjer je bilo pestro in 
zanimivo dogajanje, priložnost za 
medsebojno spoznavanje in dru-
ženje članov in članov NVO. 
Zahvaljujemo se Regionalnem 
stičišču NVO Podravja za povabi-
lo. Organizacija je bila uspešna. 

Uspešno smo se že tretjič udeleži-
li tradicionalnega Sejma nevlad-
nih organizacij Podravja v Mari-
boru, kjer smo se predstavili in 
dokazali, da smo sposobni gluhi, 
naglušni in gluhoslepi invalidi 
popestriti dogajanja na ulicah in 
prispevati utrip Evropske prestol-
nice kulture 2012. 
 

Srečko Ostreuh 

3. SEJEM 
NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 
PODRAVJA 

3. SEJEM 

NEVLADNIH  

ORGANIZACIJ 
PODRAVJA 
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Pozdravljeni 
 
Posredujem informacijo, da smo 
po dogovoru na sestanku skupine 
za kulturo pri Svetu invalidov v 
Mariborski knjižnici izpolnili  
obljubo in na naši spletni strani 
izpostavili našo (zaenkrat še  
skromno) ponudbo za uporabnike 
s posebnimi potrebami. Pri  
dopolnitvi spletne strani sta nam 
s predlogi prijazno pomagala 
Nataša Mauko in Boštjan  
Bratušek iz Društva študentov 
invalidov Slovenije, enota  
Maribor, za kar se jima prijazno 
zahvaljujemo. 
(Pre)oblikovanje spletne strani za 
in z uporabniki  s posebnimi  
potrebami je dobra priložnost, da 
kulturne ustanove razmislimo o 
svoji ponudbi, jo morda  
dopolnimo, prilagodimo, skratka  
soustvarjamo skupaj z invalidi. 
Nadaljnje korake, kako k podobni 
akciji spodbuditi še druge  
kulturne ustanove, pa bomo,  
predvidevam, načrtovali skupaj, v 
naši skupini za kulturo. 
 
A večine načrtovanih aktivnosti 
ne bi mogli izpeljati brez invalidov 
samih, zato se lepo zahvaljujemo 
Društvu gluhih in naglušnih  
Podravja Maribor, predvsem  
gospodu Milanu Kotniku in vsem 
njegovim sodelavcem, ki so  
vedno pripravljeni sodelovati in 
se aktivno vključevati v pripravo 
skupnih programov. Upamo, da 
nam v prihodnje uspe na tak 
način sodelovati tudi z drugimi 
društvi.  
 
V naši knjižnici v prihodnje  
načrtujemo tudi ustrezne  
programske dopolnitve, ki bi  
slepim in slabovidnim omogočile 
prijazno pregledovanje vsebin. 
Želimo si, da bi nam v doglednem 

času, odvisno od finančnih  
sredstev, tudi  to uspelo.   
 
Torej, vabimo vas, da si na naši 
spletni strani ogledate našo 
ponudbo in informacije, ki jih  
pripravljamo za uporabnike s 
posebnimi potrebami.  
http://www.mb.sik.si/
vsebina.asp?lang=sl&str=610 
Zelo veseli bomo vaših predlogov, 
pripomb, sugestij. Lahko nam jih 
posredujete na e-naslov draga-
na.lujic@mb.sik.si 
 
Za jesen smo si že zastavili nove 
cilje, a o tem enkrat drugič.  
Vmes je še dolgo poletje, lepo ga  
preživite. 
S prijaznimi pozdravi, 
 
Dragana Lujić 
Razvojno analitična služba 
Rotovški trg 2 
2000 Maribor 
Telefon: +386 2 23 52 116 
E - pošta: dragana.lujic@mb.sik.si / 
www.mb.sik.si 

 

SPLETNA STRAN 
MARIBORSKE 
KNJIŽNICE 

SPLETNA 
STRAN  

MARIBORSKE 
KNJIžnICe 
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DRŽAVNO 
PRVENSTVO V 
FUTSALU 
IN 
DRAVINJSKI 
SUPERPOKAL 

DRŽAVNO 
PRVENSTVO V 
FUTSALU 
IN  
DRAVINJSKI 
SUPERPOKAL 
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Kot novopečen kapetan Ekipe 
DGNP Maribor , sem vam dolžen 
objaviti nekaj izidov tekem, ki 
smo se jih udeležili še v prejšnjem 
letu. 

1. 10. 2011 smo se udeležili drža-
vnega prvenstva v malem nogo-
metu v Ljubljani. Udeležilo se je 6 
ekip iz vse Slovenije ( Maribor, 
Velenje, Slovenske Konjice, Ljub-
ljana, Nova Gorica in Celje).  
 
Naša Ekipa DGNP Maribor se je 
uvrstila na 2. mesto v finalni igri 
proti Slovenskim Konjicam (2:1). 
Zahvala trenerju Alešu Škofu za 
dobro vodstvo ekipe, vsem fan-
tom pa iskrene čestitke.  
 
V ekipi DGNP Maribor so igrali: 
Boris Pavlin, Silvo Čeh, Geni 
Dacaj, Robert Debevec, Darko 
Kokol, Peter Meško, Aleš Podbel-
šek in jaz – Gabrijel Kravanja. 
 
V Zrečah smo se 19. 11. 2011  
udeležili Dravinjskega super poka-
la v Futsalu. Za ta pomemben 
pokal so se smele potegovati 

samo štiri najboljše ekipe, ki so se 
udeležile državnega prvenstva in 
sicer ekipe DGNP Maribor, Nova 
Gorica, Slovenske Konjice in Celje.  
 
V naši ekipi DGNP Maribor so 

igrali: Viler Jovič, Žiga Bedenik, 
Silvo Čeh, Aleš Škof, Robert Debe-
vec, Peter Meško, Geni Dacaj, 
Aleš Podbelšek in jaz. 
Med ekipami je DGNP Maribor 
dosegla pričakovano 1. mesto. 
Aleš Škof je prejel priznanje za 
najboljšega strelca, Gabrijel Kra-
vanja pa priznanje za najboljšega 
vratarja.  
Zelo smo ponosni na naš uspeh.
  
Kapetan futsal ekipe  
DGNP Maribor 
Gabrijel Kravanja 

Biti ljubljen in ljubiti je tako,  

kot bi čutili sonce z obeh strani." 

David Viscott 



 

  

24. marca 2012 smo se ekipa DGNP 
Maribor udeležili mednarodnega 
turnirja v futsalu na Dunaju (AUT). 
Vozili smo tri ure do cilja.  Bili smo 
presenečeni, da se je turnirja udele-
žilo kar 18 ekip iz vse Evrope.  Ekipe 
so bile zelo močne in dobro priprav-
ljene. 
Igrali smo v skupini D skupaj z Geni 
Dacaj, Boban Vucetič, Aleš Škof, Silvo 

Čeh, Mustafa Buljubašič, Andreas 
Koch iz Graza in jaz, kjer smo osvojili  
2. mesto in se tako uvrstili v četrtfi-
nale. Na  žalost si je v tekmi proti 
SGN Užice  naš igralec Aleš Škof 
hudo poškodoval koleno. Naslednjo 
tekmo smo igrali proti GSC Linz, ki pa 
smo jo na žalost izgubili. Seveda se je 
občutilo, da nam manjka glavni stre-
lec. 
Na koncu smo osvojili 8. mesto, 
ampak smo bili z našim nastopom 
vseeno zelo zadovoljni. Zabavno je 
bilo, da smo tudi za osvojeno 8. mes-
to dobili pokal. 
 

Kapetan futsal ekipe DGNP 
Maribor Gabrijel Kravanja  

EVROPSKO 
PRVENSTVU V 
ZAGREBU 

EVROPSKO 
PRVENSTVO V 
ZAGREBU 

 

Stran 13 

ČLANI PIŠEJO - ŠPORT 

MEDNARODNI 
TURNIR V  
FUTSALU - 
DUNAJ 

MEDNARODNI 
TRUNIR NA 
DUNAJU 

Meseca januarja in februarja 
letos smo gostovali na Hrvaškem 
v areni Zagreb na Evropskem 
prvenstvu v futsalu. V torek sem 
se sam odpravil v Zagreb, da sem 
navijal za slovensko ekipo slišečih, 
ki je igrala tekmo proti Španiji. V 
četrtek sem s seboj peljal še mojo 
punco Leo, in ogledala sva si tek-
mo Slovenija:Ukrajina. Vesel sem 
bil, da sem si lahko ogledal dve 
tako pomembni tekmi, saj je v 
slovenski ekipi igral tudi moj naj-
boljši nogometni prijatelj iz moje-
ga rodnega kraja Bovca, Primož 
Zorč. Tudi on se je razveselil naji-
nega snidenja. Izkoristil sem prilo-
žnost, da se je to evropsko prven-
stvo dogajalo tako blizu v Zagre-
bu. 
 
Največji dogodek zame pa je bilo 
rokovanje in slikanje s selektor-
jem španske ekipe, gospodom 
Jose Lopez Venancio. 

 

Gabrijel Kravanja 

levo: španski selektor  
Jose Lopez Venancio 

Moj prijatelj Primož Zorč iz Bovca 

"Nasmehnite se vsakomur, ki ga danes 

srečate. Koristilo bo prav vsem." 

Louise L. Hay 



 

 

 

MOJ PRVI  
KOLESARSKI 
MARATON 

MOJ POLI 
KOLESARSKI 
MARATON 
 

 

Prepoznavnost 10. Poli maratona 
je bila očitna. 
 
Letališče v Moškanjcih se je    
spremenilo v veliko urejeno    
parkirišče, kar je bila zasluga 
dovolj redarjev,ki so usmerjali 
promet na ogromnem travniku. 
Primož parkira kombija in greva 
na ogled prizorišča. 
 
S prijavo ni bilo težav, dokumen-
tacija je bila OK, kar je bilo važno, 
je bilo to, da smo tam, da se dru-
žimo in se imamo fajn. 
 
Prijavljeni smo dobili Poli kolesar-
ske majčke, »zase« sem izbrala 
večjo majico, ki si jo je oblekel 
Primož, da je bil bolj barvno 
usklajen, prepoznaven in najbolj 
važno, da se bi lahko peljal tudi v 
nasprotno smer maratona, ko bi 
me izgubil za seboj, pomoč v krizi, 
ko sem ga potrebovala, maser, pa 
tudi partner in tekmec, ki mi je 
dal moč in pogum za daljšo 60 km 
traso. 
 

START 
Najina kolesa sta bila pripravlje-
na, podmazana in napumpana, pa 
tudi zavore so bile poštimane, kot 
je treba. 
Start ob 11h se je bližal, … 
Prepričana sem bila, da bova pre-
kolesarila traso 30km, lepo spel-
jana pot, označena, varovana, 
dva klanca navzgor, malo dol pa 
sva že nazaj. 
 
Vmes bi še malo poslikala dogaja-
nje, … Pa se je samo začelo tako 
 
Počasi in previdno na startu, 

ogrevanje, nato pa je že adrenalin 

v telesu poskrbel za malo tekmo-

valnosti in željo po še. Ni bilo 

merjenja časa, ni bilo medalje na 

koncu, ampak male zmage na 

poti od starta do cilja so tiste, ki 

so štele, da sva »zmagala« jaz in 

Primož. 

 

Primož je seveda bil odločen,da 
prevozi 60km, jaz pa 30km, torej 
močneje pritisne na pedala in 
pobegne naprej, jaz se pa priklju-
čim skupinam kolesarjev, malo 
me vlečejo naprej, nekaterim 
pobegnem jaz in naenkrat je tu 
20 km poti, na katerem se je bilo 
treba odločiti ali je do cilja še 10 
km na desno ali 40 km na levo … 
preblisk razmišljanja … (mišice ne 
bolijo, zraka še je, vode imam 
dovolj, Primož ki je postal moj 
tekmec pa nekje daleč pred 
menoj).  
 
Ovinek v levo, še 40 km do cilja 
Vrnitve na krajšo traso več ni. 
Kolesarska kolona se je začela 
definirati na skupine, vsaka s svo-
jim tempom, kilometri tečejo, 
ampak vedno počasneje, pritiska-
nje na pedala je vedno težje, na 
števcu pa je kazalo prevoženih 
komaj 34 km. 
 
Pogledam cesto in opazim kako 
se počasi vzpenja na najvišji vrh 
Maxi maratona (Gomila). 
Pojavila se je kriza! 
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Prihod na prizorišče ob 8:30h in prvi 
ogled dogajanja pred startom,ki je bil 

predviden ob 11h  

Meni kot rekreativni kolesarki, je všeč če 
lahko držim tempo kolesarjenja s katero 
izmed klubskih ekip, čeprav se »šlepam« 

zadaj,kar pomeni voziti se v zavetrju  

Črn oblaček nad mojo glavo …se ustavim 

… in poiščem telefon, stisnem klic v sili 

ter kličem Primoža. (Moj obupan: »ne 

morem več«  je pomenil: počakaj me!) 



 

  

Usedem  se nazaj na kolo, spet 
gre malo lažje in dohitim dva 
kolesarja, s katerima se uskladim 
v tempu. 
Malo naprej mi avtobusna posta-
ja nariše nasmeh na obraz. Moja 
tehnično-moralna podpora, 
(Primož)  me čaka, dojel je da zdaj 
pa mora biti tik pred menoj, da 
me pripelje do cilja. 
Trmasto vztrajam naprej v hrib, 
kjer na vrhu čaka ravno prav mrz-
la voda in jabolka na postojanki, 
prevoženih dobrih 43 km  in tre-
soče se noge, ko stopim s kolesa. 
Primož se pripelje 3 minute za 
menoj … 
 
Še 20 km do cilja 
Potrebna je strategija in malo 
logičnega razmišljanja, da je teh 
20 km vseeno enaka dolžina, kot 
da bi šla k prijateljici na kavo in 
tolažba, da za vzponom pa sledi 
nagrada-SPUST v dolino. Jupiii…! 
S Primožem se dogovoriva, da 
spuste vodim jaz, vzpone pa me 
on šlepa in spodbuja, da dejansko 
zmorem več, kot si mislim in 
pomagalo je! 
Zid je bil prebit. 
Sledil je adrenalinski spust in še 
nekaj kratkih,strmih klancev navz-
gor, kjer se je Primož izkazal … le 
katera od kolesark, ki so švicale 

mimo si ni zaželela, da bi imela ob 
sebi osebnega maserja, ki ji masi-
ra noge tik pod vrhom klanca ??? 
 
Nato so se kilometri obračali spet 
hitreje. Na vrhu 53 km je bila spet 
postojanka z vodo in še specialna 
stojnica lokalnega kmeta iz Polen-
šaka, z domačim vinom in jagod-
nim likerjem, ki ga je enostavno 
bilo treba degustirat. 
 
Še spust do Dornave, nekaj ravni-
ne in že sva bila nazaj, kjer mi je 
Primož kavalirsko, za polovico 
kolesa prepustil zmago na ciljni 
črti. 
  
Pa še zaključek: 
Na koncu je bilo seveda vse dob-
ro!  
 

Moj števec na kolesu se je usta-
vil : 
- Prevoženo: 59,97km 
- Čas: 2:35:55h 
- Povprečna hitrost: 21,93km/h 
- Maximalna hitrost: 60km/h. 
 

Dijana Mavrič 
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Na koncu ni bilo važno, koliko časa in 
koliko kilometrov je bilo, v težkih  

trenutkih se držim misli:  
Na koncu bo vse dobro, če še ni dobro, 

še ni konec. 



 

  

Pohod na dom Jelka je organizira-
lo Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor. Ker je med pri-
javljenimi bilo veliko starejših čla-
nov je bil organiziran prevoz z 
avtobusom. Zjutraj se nas je vseh 
35 oseb odpeljalo na Pohorje pro-
ti domu Jelka. Tam nas je že čaka-
la gospodinja Doma s svojimi 
dobrotami. Tako smo imeli prilož-
nost poskusiti okusne Ajdove 
žgance z domačo gobovo juho. 

Po okusni malici smo se razdelili v 
dve skupini pohodnikov. Prva sku-
pina katero so sestavljali večino-
ma starejši in tisti ki niso pohod-
niki je šla peš do Poštarskega 
doma . Tam smo si lahko ogledali 
čudovito okolico in preverili če 
rastejo smrekovi vršički in bezeg. 

Drugo skupino smo sestavljali 
pohodniki. Šli smo peš od doma 

Jelka do slapa Skalce, Mariborske 
koče ter Pajkovega doma in nazaj. 
Videli smo ogromno lepot našega 
Pohorja. 

Na poti k Mariborski koči nas je 
čakala strma gozdna pot. Srečali 
smo močerada. Ko smo prišli do 
koče, je tam že bila velika gneča 
ljudi, saj je bilo ta dan na Pohorju 
veliko pohodnikov ker se je odvi-
jal športni vikend. 

Ker je bila prva točka za planinske 
koče v akciji Pivovarne Laško 
»Gremo vsi v hribe« smo se tam 
okrepčali, zamenjali mokro poho-
dniško opremo in se malo posli-
kali. 

V bližini se je nahajal Pajkov dom 
zato smo se do njega odpravili 
peš in si ga še pobližje pogledali. 
Pajkov dom je bila druga planin-

ska točka. Tam smo popili kavico, 
odigrali nogomet in nadaljevali 
pot nazaj proti Domu Jelka. Na 
poti smo srečali našo članico Dia-
no s prijateljem, ki se nam je prid-
ružila kasneje v domu Jelka. 

ŠPORTNO  
SREČANJE - 
PIKNIK  
NA POHORJU 

ŠPORTNO 
SREČANJE 
PIKNIK 
NA  
POHORJU 
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Po manj kot enournem pohodu 
smo prispeli do Doma Jelka, kjer 
nas je že čakalo slastno kosilo. 
Tam se nam je pridružil Robi ki je 
na invalidskem vozičku in je  
našega Marcela popeljal na nepo-
zabno vožnjo s štirikolesnikom. 

Po kosilu je sledilo tekmovanje v 
ruskem kegljanju, katerega sem 
vodila jaz in v streljanju z zračno 
puško katerega je vodil G.Sandi. 
Pri ruskem kegljanju smo dosegli 
naslednje rezultate: 
 
MOŠKA EKIPA: Dani Grubor, 
Milan Kotnik in Srečko Ostreuh, 
Franc Perkovič . 
ŽENSKA EKIPA: Bernarda Maček , 
Jana Mertik, Adolfina Vodušek. 

 
ZMAGOVALCI PRI STRELJANJU Z 
ZRAČNO PUŠKO PA  SO BILI: Bed-
rija Črešnik, Milan Kotnik, Milan   

Mertik. 
 

Vsem zmagovalcem je g. Sandi 
podelil praktične nagrade. Iger 
sta se tudi udeležila najmlajši član 
Marcel, ki je star 10 let in najsta-
rejša članica Marija Kotnik, ki je 
stara 72 let. Proti večernim uram 
smo se srečni in veseli pa tudi 
malo utrujeni in polni lepih spo-
minov vrnili domov. 

 
Zapisala Jana Mertik 

Stran 17 

ČLANI PIŠEJO 



 

 

ZAHVALE 
 

ZAHVALA - DAN ZA SPREMEMBE - SLOVENSKA FILANTROPIJA  
 

Spoštovani prostovoljci in prostovoljke – organizatorji Dneva za spremembe. 
 

Letošnji Dan za spremembe ocenjujemo kot uspeh, ker: 
 

1.      V 130 akcijah se je povezalo številčno veliko več organizacij, ki ste skupaj pripravile dogodke. 

2.      Vzpostavili so se temelji za nadaljnje sodelovanje in razvili številni pristni medosebni odnosi. 

3.      Polepšali ste (1939 prostovoljcev in prostovoljk) dan in se za nekaj časa posvetili vsaj 7709 posameznikom. To so 

podatki, ki smo jih dobili od 86 organizacij.  
 
Resnično se zahvaljujemo vsem organizatorjem dogodkom, vsem prostovoljcem in prostovoljkam, vsem drugim podpornikom, 
ki ste omogočili, da je bil tudi tretji Dan za spremembe odmeven in uspešen.  
 
In če si na koncu sposodim besede Suzane Farič iz OŠ Kuzma: »Vsak dan znova je lahko dan za spremembe, samo, če si znamo 
odtrgati čas za druge, za tiste, ki nas potrebujejo. So preprosto stvari, ki te enostavno pritegnejo, ob katerih se počutiš bogatej-
ši in srečnejši, ob tem, ko prejemaš vrednote kot so prijateljstvo, ljubezen, spoštovanje. Naj bo vsak nov dan dan za spremem-
be!« Verjamem, da njenim mislim lahko vsi pritrdimo in da je to tudi eden od razlogov, ki nas vse spodbuja pri našem delu.  
 
Želim vam lepe praznike in upam, da se, kot ste mnogi že napovedali, srečamo zopet 
ob 4. dnevu za spremembe.  
 
Tereza Novak, 
Izvršna direktorica 
 
Slovenska filantropija - 20 let                    

ZANIMIVOSTI - SPOT V ZNAKOVNEM JEZIKU 
 

Po ZDA in širom sveta se je širil zelo lep spot z dvema zvezdni-
koma v znakovnem jeziku! http://www.youtube.com/watch?
v=q5oUQUR8uTk 
O spotu je poročal tudi RTV na svoji spletni strani in napisal 
izraz »znakovna govorica« (http://www.rtvslo.si/zabava/
glasba/video-v-novem-videospotu-paula-mccartneyja-dva-
zvezdnika/281109) 
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ZAHVALA  PIVOVARNI LAŠKO IN PODJETJU DAVIDOV HRAM 
 
Zahvaljujemo se podjetju Pivovarni Laško d.d., Maribor in podjetju Davidov Hram d. o.o., Maribor za 
donatorsko pomoč, namenjeno za udeležbo na športnem turnirju v ribičiji »Nebova 2012«, 26. 5. 2012. 
Veseli smo, da še vedno obstajajo podjetja, ki imajo posluh in pomagajo gluhim, naglušnim in gluhoslepim 
invalidom. 
 
Za njihov donatorski prispevek se v imenu gluhih in naglušnih iskreno zahvaljujemo. 
 

Srečko Ostreuh 

http://www.youtube.com/watch?v=q5oUQUR8uTk
http://www.youtube.com/watch?v=q5oUQUR8uTk
http://www.rtvslo.si/zabava/glasba/video-v-novem-videospotu-paula-mccartneyja-dva-zvezdnika/281109
http://www.rtvslo.si/zabava/glasba/video-v-novem-videospotu-paula-mccartneyja-dva-zvezdnika/281109
http://www.rtvslo.si/zabava/glasba/video-v-novem-videospotu-paula-mccartneyja-dva-zvezdnika/281109
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SODELOVANJE Z OBČINAMI 

V ponedeljek 11. 6. 2012 sem po 
predhodnem dogovoru z vodstvom 
občine obiskal g. Mitja Horvata, univ. 
dipl. ekon., novega župana Občine 
Duplek.  
 
Predstavil sem delo društva, izvajan-
je številnih posebnih socialnih pro-
gramov za gluhe, naglušne in gluhos-
lepe občane. Da začetki organizira-
nega delovanja gluhih in naglušnih  
na področju  Maribora in Podravja  
oz. Spodnje Štajerske segajo v daljno 
leto 1933. Društvo gluhih in nagluš-
nih Podravja Maribor je invalidom 
sluha drugi dom, kjer od nekdaj ure-
sničujejo svoje interese in potrebe. 
 
Društvo danes šteje več kot 500 čla-
nov, ki se aktivno vključujejo v pose-
bne socialne programe, ki omogoča-
jo vsem odraslim invalidom sluha na 
področju Podravja v prilagojenih 
oblikah in tehnikah komunikacije 
ekonomsko, kulturno, politično, soci-
alno in športno aktivno delovanje v 
življenju in družbi, pri tem še pose-
bej izpostavljamo posebni socialni 
program »Pomoč ostarelim gluhim 
in naglušnim na domu«. 
 
Že leta 1982 je društvo prejelo Listi-
no občine Maribor kot posebno dru-
žbeno priznanje za uspešno delo. V 
obdobju do leta 1990 so nam takrat-
ne Samoupravne interesne skupnos-
ti občin Maribora priznale vlogo izva-
jalca na področju sociale, zdravstva, 
zaposlovanja, kulture in telesne kul-
ture. 
 
Zaradi povečanega obsega dela in 
strokovnih izhodišč za izvajanje pro-
gramov v letu 2007 je mariborsko 
društvo kot prvo v Sloveniji zaposlilo 
gluho osebo kot strokovnega delavca
-sekretarja g. Milana Kotnika, ki še 
danes svoje delo opravlja zelo kvali-
tetno. S svojim delom pomaga odra-
slim gluhim, naglušnim in gluhosle-
pim uporabnikom pomagati prepre-
čevati posledice socialne izoliranosti, 
ki je vsekakor najbolj težka posledica 
izguba sluha. 

V Društvu gluhih in naglušnih aktivno 
sodelujemo v Svetu invalidov Mest-
ne občine Maribor, prav tako se akti-
vno vključujemo v delo v delovnih 
skupinah imenovanih s strani Sveta 
invalidov z namenom povezovanja s 
številnih področij invalidske proble-
matike. 
 
Glede na izražene potrebe ostarelih, 
naglušnih in gluhoslepih uporabni-
kov potrebujemo večjo sodelovanje 
in pomoč za s strani Podravskih 
občin. V društvu si prizadevamo za 
aktivno sodelovanje z vsemi Podrav-
skimi občinami, saj bomo le na ta 
način uspešno obdržali nivo dobrega 
sodelovanja za izvajanje vseh aktiv-
nosti za enakopravnejše vključevanje 
vseh gluhih, naglušnih in gluhoslepih 
ljudi v lokalno okolje. 
 
Z županom smo se dogovorili za 
sodelovanje in vključevanje gluhih in 
naglušnih ter gluhoslepih prebival-
cev v različne občinske prireditve, 
hkrati pa verjamemo v podporo in 
pomoč občine pri uresničevanju pot-
reb in enakopravnejšem vključevan-
ju invalidov sluha v življenje in delo 
na vseh področjih. Veseli bomo vsa-
kega vabila in povabila za naše kul-
turno umetniške ustvarjalce skupine 
»Tihi svet«, ki bodo z veseljem prika-
zali delček svojega življenja iz svoje-
ga sveta tišine. 
 
Bili smo veseli spodbudnih župano-
vih besed: Če bomo iskreni, če bomo 
znali sprejemati tudi drugače misle-
če, če bomo znali stopiti skupaj, 
bomo lahko odgovorili na izzive 
novega časa in iz krize prišli močnejši 
in boljši. Ker verjamem v vas, verja-
mem tudi, da nam  bo uspelo. 
 
Namestnik predsednika Društvo GNP 

Maribor 
Srečko Ostreuh 

PREDSTAVITEV      
DRUŠTVA GLUHIH IN   
NAGLUŠNIH PODRAVJA 
MARIBOR NA OBČINI 
DUPLEK 

PREDSTAVITEV 
DRUŠTVA GLUHIH 
IN   
NAGLUŠNIH 
PODRAVJA  
MARIBOR NA 
OBČINI DUPLEK 
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V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v 

Mariboru in podružnici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sode-

lovanjem na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti o našem življenju v 

svetu tišine. Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov. 

Paintball na Ptuju (objavljeno, 14. junij 2012) 

Paintball je ekipni in adrenalinski šport, ki ga lahko igrajo tako 

moški kot ženske in ni pogojen s starostjo. Zato so se člani in čla-

nice DGN Podravja Maribor - podružnice Ptuj na lep nedeljski dan 

preizkusili v tem privlačnem športu – v paintballu. Več o tem, kaj 

je paintball in kako se ga igra, pa boste izvedeli v prispevku.  

http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/paintball  

Donacija Lions Kluba Piramida Maribor (objavljeno, 7. junij 2012) 

V letošnjem letu je vsaka donacija dobrodošla, zato so se v Lions klubu 

Piramida Maribor odločili, da ponovno podarijo tehnične pripomočke 

članom Društva gluhih in naglušnih Maribor ter varovancem Centra za 

sluh in govor Maribor.   

http://www.zveza-gns.si/slovenija/donacija-lions-kluba-v-mariboru 

Dan športa invalidov v Mariboru (objavljeno, 8. junij 2012) 

Eden od poskusov vključevanja invalidov v družbeno življenje 

občine Maribor je dogodek »Dan športa invalidov«, ki je letos 

potekal tretje leto. Športnega dogodka, ki ni bil tekmovalne, tem-

več družabne narave, so se udeležili člani različnih invalidskih 

organizacij, tudi člani Društva gluhih in naglušnih Podravja Mari-

bor. Vabljeni k ogledu in k miganju! http://www.zveza-gns.si/slovenija/dan-sporta-invalidov-maribora 

Prisluhnimo tišini, Obletnica in tečaji (objavljeno, 27. marec 2012 

V tokratni oddaji bomo govorili o čedalje večjem zanimanju slo-
venske javnosti za učenje znakovnega jezika, sicer uradnega jezi-
ka v naši državi od leta 2002. Jezik gluhih je postal nekaj moder-
nega in zanimivega. V zadnjih letih je še posebno priljubljen med 
mladimi, saj se je v sklopu izbirnih vsebin razširil tudi na nekatere 
srednje šole in fakultete. Po vsej Sloveniji potekajo začetni, nadal-

jevalni in konverzacijski tečaji. Oddajo pa bomo nadaljevali s prispevkom o praznovanju 
druge obletnice podružnice gluhih in naglušnih na Ptuju. http://tvslo.si/predvajaj/obletnica
-in-tecaji-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.132367898/ 
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Dan za spremembe v DGN Podravja, (objavljeno,  23. april 2012) 

V soboto 21. 4. 2012 smo organizirali »Dan za spremembe« v Društvu glu-

hih in naglušnih Podravja Maribor v sodelovanju z Slovensko filantropijo 

kot nosilko te vseslovenske akcije.  

http://www.prostovoljstvo.org/index.php?t=news&id=718&l=sl 



 

  

Gledališki nastop v Mariborski knjižnici v Kamnici  

(objavljeno,  19. junija 2012) 

Pred poletnimi počitnicami smo se skupaj z odličnim igralcem in pan-

tomimikom Damjanom Šebjanom odpravili na »Potovanje po svetu« 

- kar je tudi naslov njegove predstave. Predstava sicer ni nova, a Šeb-

jan dodaja vedno nove zgodbe iz različnih držav sveta, njihovo kultu-

ro in značilnosti pa predstavlja na humoren in nekoliko stereotipen 

način. Vabljeni k ogledu!  

http://www.zveza-gns.si/slovenija/sebjanov-svet-na-odru 

Pogovor z Dejanom Zavcem na Ptuju, (objavljeno,  15. junija 2012) 

Dejan Zavec je boksarsko kariero začel pri šestnajstih letih. Nje-

gova pot do laskavi naslov svetovnega prvaka je bila vse prej kot 

lahka. Kakšen je njegov pogled na boks in na življenje, nam je 

Mister Simpatikus povedal v sproščenem popoldanskem pogovo-

ru ob pijači pred svojo telovadnico na Ptuju.  

http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/pogovor-z-dejanom-zavcem 

Mariborska knjižnica, prilagojena za uporabnike s posebnimi potrebami 
(objavljeno 27. junij 2012) 

Poznamo osnove kretanja: knjižničarki Tadeja in Brigita sta opravili 
začetni in nadaljevalni tečaj znakovnega jezika, 60 knjižničarjev iz 
vseh naših enot pa usposabljanje o gluhoti in naglušnosti na Društvu 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor (DGN) 
Informacijsko opismenjevanje za gluhe in naglušne:  v sodelovanju 
z DGN pripravimo program predstavitvenih vsebin v knjižnici. Pravlji-
čne ure za gluhe in naglušne:  v sodelovanju z DGN izvedemo pravlji-

čno uro z ustvarjalnico za otroke in odrasle. Organizirani obiski naših prireditev: po dogovoru z 
DGN. http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=615 

VABLJENI K OGLEDU 
VABLJENI K OGLEDU 
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Sejem nevladnih organizacij Podravja (objavljeno,  10. maja 2012) 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja vabi na 3. Sejem nev-
ladnih organizacij Podravja Maribor, Trg Leona Štuklja, 29.5.2012 ob 9. 
uri. 

 

http://www.nevladna.org/index.php/novice/2119-3-sejem-nevladnih-organizacij-podravja-maribor 

http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=615#kontakt
http://www.dgnp-mb.si/
http://www.dgnp-mb.si/
http://www.mb.sik.si/index.asp?lang=sl


 

 

RAZVEDRILO 
 

Literatura 
"Vse kar moj sin napiše ljudje z vese-
ljem preberejo." 
"Piše romane?" 
"Ne, jedilne liste." 
 
Vreme 

"Mi lahko poveste, če bo danes 

popoldne lepo vreme?" vpraša turist 

domačina. 

"Poglejte tisti planinski vrh. Če se 

vidi pomeni, da bo dež." 

"In če se ne vidi?" 

"Pomeni, da že dežuje." 

 

Pri sodniku  

Sodnik za prekrške vpraša obtožene-

ga Luko:  

"Kaj bi imel raje: 30.000 evrov ali 

mesec dni zapora?"  

"Če že vprašate, gospod sodnik, bi 

raje vzel denar." 

 

Menjava službe 

Razgovor v zavodu za zaposlovanje: 

"Kolikokrat ste letos že zamenjali 

službo?" 

"Petkrat." 

"Ste delali kot priložnostni delavec?" 

"Ne, kot nogometni trener." 

 

Medvedkova družina 

Mama medvedka pa mali medvedek 

spita zimsko spanje.Pa vpraša mali 

medvedek mamo: mama kaj sem jaz 

res medvedek?``Mama odgovo-

ri:Seveda si!Zdaj pa zaspi.``Čez nekaj 

časa medvedek:``Mama kaj sem jaz 

res medvedek?``Mama:Ja si zakaj pa 

spet to sprašuješ?

``Medvedek:Ker 

me še celi čas 

zebe kot psa! 

ČAKAM DAVNO ŠEPETANJE 
Prehodili smo, 

Neznane poti,  

Od severa do juga, 

Od vzhoda do zahoda, 

Iskali izvire. 

Razselili smo se, 

Se selili 

Iz ust v usta, iz doma v dom, 

Iz hiše v hišo. 

Potem ste odleteli v daljave, višine. 

Povsod ste zdaj doma, 

Semena sonca, 

Vihrava, tenka krila. 

Odleteli ste, 

Golobi, golobice. 

Morda se vrnete, 

V dih, v srce? 

Čakam šepetanje, 

Toplo kri bližine, 

Valovanje. 

Vrnite se, 

Sinovi, hčere, 

Z lutkami iz sanj, 

S silnim hrepenenjem 

V spomine. 

Majda Senica-Vujanovič 
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JULIJ 

 
BIZJAK Deja 
BURK Vesna 
ČASEK Ivan 
FLEGAR Zdenka 
HOLC Danilo 
KANCLER Valerija 
KLEMENŠEK Miran 
KOROŠEC Franci 
KOTNIK FRANC 
KOVAČ Marta 
KRONIČ Stevica 
LETONJA Sašo 
LEVA Bukovnik Franc 
MAJHENIČ Vili 
MAROLT Miro 
MODRINJAK Sandi 
PAULETIĆ Snežana 
PINTER Nevenka 
PODGORŠEK Roman 
RAKUŠA Edita 
TOŠ Vladimir 
VIVOD Andrej 
VRŠIČ Justina 

MAJ 

 
BERGHAUS Anton 
BLAŽIČ Ernest 
BOH Ivan 
ČRČEK Milko 
GRAJFONER Pavla 
KOKOL Darko 
KOLARIČ Milan 
KOTNIK Marija 
KRAJNC Radovan 
KRONIČ Melita 
LEŠNIK Giudita 
LEBREHT Ivan 
LUKNER Lea 
MERTIK Jana 
MLAKAR Branko 
MOHORKO Dominik 
PAVLINEK Alojz 
PETRUŠEVSKI Spase 
REPNIK Alojzij 
ŠKOF Valerija 
ŠMIT Ivan 
ŠPES Janez 
ŠPES Marija 
TERTINEK Anja 
VODUŠEK Adolfina 
ZUPANC Ferdinand 
ŽUNIČ Janja 
 
JUNIJ 

 
BELŠAK Boris 
BIZJAK Zvonko 
CEBEK Boris 
CRNČIČ Aleksandra 
ČUK Jasmina 
GRADIŠNIK Anton 
JURANČIČ Jadviga 
KORBAR Jasmina 
KORES Majda 
KRAVANJA Gabrijel 
LIPIČNIK Erika 
LORENČIČ Adolf 
MAJCEN Branko 
MLAKAR Alojz 
MUSTER Suzana 
PEPEVNIK Miljana 
PODGORŠEK Alojz 
RAMPRE Alojzija 
RIBIČ Ana 
SAVEC Slavica 
THUMA Bojan 
TUŠ Zoran 
ZAMUDA Ema 
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VOŠČILA 

VOŠČILO 
Veliko sreče, lepih sanj naj ti prinese tvoj 

rojstni dan, 
in Abraham naj zaživi v radosti, brez skrbi. 

Vse najboljše 
Od družine Bizjak-Uršej 



 

 

VABILA IN OBVESTILA 
 

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. 

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.  

Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure. 

»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 predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni. 

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

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporab-

ljate 4 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. 

»EPK 2012 IN PROGRAM PRILAGOJEN ZA GLUHE, NAGLUŠNE TER GLUHO-
SLEPE OSEBE« 
V okviru programa EPK 2012 vzorno sodelujemo z vodstvom, ki tokrat 
ponuja nabor kulturnih dogodkov prilagojenih invalidom sluha. Program je 
objavljen na  naši spletni strani: http://www.dgnp-mb.si/ 
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TRENINING BALINANJE Treningi balinanja potekajo na BK Braniku vsak torek 
16.—18. ure  

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

»TRENING NOGOMETA IN ODBOJKE«. Vsaka sobota, osnovna šoli 
Destrnik od 16.30 do 18.00 ure. Prijave pri predsedniku športne sekci-
je Alešu Škofu. Vljudno vabljeni 

»2. MEDNARODNI TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI NA PTUJU  
Turnir bo organiziran v soboto 28. julija 2012 na Ranci na  Ptuju.  
Prijave pri predsedniku športne sekcije na e-naslov: 
aless999@gmail.com. Vljudno vabljeni k ogledu tekem 

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V ODBOJKI NA MIVKI  
Prvenstvo bo organizirano v soboto 25. avgusta 2012 na Ranci na  
Ptuju. Prijave na e-naslov: dgn.maribor@guest.arnes.si 
Vabilo je objvavljeno na: http://www.zveza-gns.si/uploads/datoteke/
DP%20odbojka%20na%20mivki%202012-razpis.pdf in  

http://www.dgnp-mb.si/ Vljudno vabljeni k ogledu tekmovanja 

VABILO K OGLEDU STALNE RAZSTAVE V MARIBORSKI KNJIŽNICI TABOR 
Razstava z naslovom »RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN« bo na ogled obiskovalcem knjižnice 
na Taboru od 3. julija do 30. septembra 2012.  
Vljudno vabljeni v knjižnico Tabor k ogledu razstave 

PROSTI TERMINI ZA LETOVANJE V TERMAH BANOVCI TER POČITNIŠKIH KAPACITETAH 
ZDGNS V LETU 2012 
Prijave zbiramo v pisarni društva v času uradnih ur. Prosti termini so objavljeni na oglasni 
deski in na spletni strani http://www.dgnp-mb.si/  

»IZŠLA 2. ŠTEVILKA GLASILA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ v MESTNI OBČINI MARIBOR« 
22. junij 2012.  Vljudno vabljeni k branju glasila, ki ga lahko dobite v prostorih društva. 
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VABILA IN OBVESTILA 

VABILO NA TRENINGE ODBOJKE  Treningi odbojke na mivki bodo potekali 
ob četrtkih in sobotah ob 17.00 uri na igrišču Ranca, Panonska ulica 4 na 
Ptuju. Vljudno vabljeni 



 

 

NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA IN UKINITEV 
DEŽURNEGA TELEFONA 

 

S 1. novembrom 2011 uvajamo novost v Klicnem centru za osebe z okvaro sluha – možnost 
naročanja tolmačev. S tem sledimo željam naših uporabnikov, ki so izrazili željo, da preko 
klicnega centra lahko naročijo tudi tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega centra je 
možno le za registrirane uporabnike.  
 
Vsi dosedanji načini naročanja tolmačev preko SMS sporočila na mobilni številki združenja 
(031 354 600, 031 752 554) in  spletnega obrazca ostanejo še naprej v veljavi. 
 
Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu. 
 
Dežurni telefon (041 789 555) je s 1. novembrom 2011 ukinjen.  
 
Lep pozdrav 
JASNA BAUMAN, direktorica 

Info Društva 

OBVESTILO 
Svet invalidov Mestne občine Maribor 

 

Obveščamo Vas, da se je informacijska pisarna za invalide preselila na  Mestno občino 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 237/II. 
Uradne ure: pon. - pet. od 10.00 - 12.00. 
Za gibalno ovirane osebe je dostop urejen z dvigalom, vhod z dvoriščne strani občinske 
stavbe. 
Svoja vprašanja nam lahko posredujete telefonsko na 02/2201 202 ali  
na e-naslov: invalidi@maribor.si 

 
Info društva 

 

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 

Stran 30 

OBVESTILA 

mailto:invalidi@maribor.si


 

 

SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
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 TELEFON ELEKTRONSKA POŠTA 

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

dgn.maribor@guest.arnes.si 

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/ 777 132  

BEDRIJA ČREŠNIK 
(predsednik) 

041/ 331 287  

STUDIO  dgn1.maribor@guest.arnes.si 

ALEŠ ŠKOF (predsednik 

športne sekcije) 
070/ 745 579  

SAŠO LETONJA 
(predsednik podružnice Ptuj) 

031/ 809 841  

DOSEGLJIVOST: URADNE URE: 

MARIBOR 

Ponedeljek: 9:00 - 12:00 

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

PTUJ 

Petek: 16:00 - 18:00 

PTUJ: Petek: 17:00 - 22:00 

 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo  

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in 

Podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. 

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

drustvo.maribor 

Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih 

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

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 v 
sredo in petek popoldan v času družabništva članov. Glasilo je     
prosto dostopno v prostorih Društva v Mariboru in podružnice na 
Ptuju. 
 

Info Društva 

Naslov: NAŠ GLAS 

Glasilo urejajo: 

Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

Lidija Salamon, 

strokovna sodelavka 

Jasmina Čuk,  

prostovoljka-študentka na praksi v 

društvu 

Založnik: Društvo gluhih in nagluš-

nih Podravja Maribor 

Naklada: 200 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja: Julij 2012 

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: 

 


