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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 splet-

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

http://www.facebook.com 

KAZALO 

V
 T

EJ
 Š

TE
V

IL
K

I:
 

 

Stran 2 

  

Sekretarjev kotiček 3 - 5 

Člani pišejo:  

Novoletno srečanje članov DGNP Maribor 6 

Maribor—Evropska prestolnica mladih 7 

Tečaj SZJ 8, 9 

Prvi dom za bivanje gluhih in naglušnih 
stanovalcev v Gornji Radgoni 

12 

Pomoč ostarelim  članom na domu 12 

Športni dogodki:  

Žrebanje za turnir futsal in odbojka 10 

8. mednarodni turnir futsal in odbojka 11 

Nove zaposlitve javna dela 2013 13 

ZAHVALE, PRIZNANJA 14 

REZULTATI 15 

DOGODKI V SLIKI 16 - 18 

BODI DOBRODELEN 19 

OBJAVE V MEDIJIH 20, 21 

RAZVEDRILO, VOŠČILA,  22, 23 

VABILA, OBVESTILA 24 - 26 

ENOROČNA ABECEDA 27 

ZADNJA STRAN - URADNE URE, KONTAKTI 28 



 

 

objavljamo novice na spletni 
strani www.dgnp-mb.si ter 
www.facebook.com.  
 
»Aktivnosti v letu 2013, ki jih 
bomo pripravljali v Društvu« 
Informativna  dejavnost 
(pisanje člankov, okrogle mize 

priprava video novic)  
sociala (obiski članov na domo-

vih) 
Izobraževanje (predavanja, 

učenje težje razumljivih 
besed, kvizi znanja, učenje 
računalništva) 

Upokojenci (organizirajo izlete, 
srečanja) 

Gluhi (opozarjajo na številne 
probleme s katerimi se sreču-
jejo, sodelujejo pri razpravah 
ob sprejemanju zakonodaje) 

Ohranjevanje zdravja 
(letovanje v lastni počitniški 
prikolici v Termah Banovci, 
kopanje v Termah Fontana in 
Ptuj ter koriščenje počitniških 
zmogljivosti ZDGNS – Piran, 
Fiesa, Moravci in Kranjska 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 
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»Uspešen začetek javnih del 
v letu 2013« 
Zavod RS za zaposlovanje je 
našemu društvu v objavljenem 
razpisu javnih del za leto 2013 
odobril tri vključitve brezposel-

nih oseb (za dve osebi ponovna 
vključitev) in tako omogočil 
nemoteno izvajanje posebnih 
socialnih programov v društvu. 
Kar pomeni, da bomo tudi v 
letošnjem letu pomagali glu-
him, naglušnim in gluhoslepim 
ljudem s čimer bo ohranjena 
socialna vključenost za številne 
gluhe, naglušne in gluhoslepe 
osebe, katerim smo že vsa leta 
doslej namesto države omogo-
čali bolj enakopravno vključe-
vanje v življenje v družbi.  

 

»Poročila za leto 2012« 
V strokovni službi društva smo 
pripravili poročila za preteklo 
leto in jih oddali našim sofinan-
cerjem. Prav tako smo pravo-
časno pripravili poročilo za 
FIHO. V začetku marca bomo  

sklicali sestanek Nadzornega 
odbora in Upravnega odbora 
ter določili termin za sklic red-
ne skupščine društva. Na skup-
ščini Društva bomo podrobneje 
predstavili poročila o delu v 
Društvu ter izvajanje posebnih 
socialnih programov in aktiv-
nosti članov in načrte za nap-
rej. 
 

»Načrti 2013« 
V letu 2013 smo si zadali veliko 
nalog, ki jih bomo izvedli v šte-
vilnih aktivnostih, ki so izredno 
pomembni za vse naše gluhe, 
naglušne in gluhoslepe uporab-
nike. Največja težava invalidov 
sluha je komunikacijska ovira-
nost, ki nam močno otežuje 

dostop do številnih informacij. 
Zato v društvu še naprej pose-
bno pozornost in aktivnost 
usmerjamo v informiranje čla-
nov, ki ga že vrsto let izvajamo 
vsako sredo v Mariboru in v 
petek in na Ptuju. Že od leta 
2000 izdajamo lastni časopis 
Naš glas in  

http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com
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Kultura (priprava, vaje in nas-
top gledališke skupine Tihi 
svet, priprava in snemanje 
filmov, udeležba na gledališ-
kem festivalu, organizacija 
filmskega festivala) 

Šport in rekreacija (treningi, 
prijateljska tekmovanja, drža-
vna prvenstva in mednarodna 
tekmovanja) 

Naglušni (srečanja naglušnih) 
Slovenski znakovni jezik – 

tečaji (začetni in nadaljevalni 
40-urni tečaj učenja sloven-
skega znakovnega jezika glu-
hih – govorica rok) 

Tehnični pripomočki 
(predstavitve tehničnih pripo-
močkov za gluhe in naglušne, 
donacije tehničnih pripomoč-
kov za gluhe, naglušne in glu-
hoslepe člane) 

Video in računalništvo 
(priprava in izdelava kratkih 
video informacij, uporaba 
računalnikov v društvu z web 
kamerami) 

Ročne delavnice (ustvarjanje 
različnih ročnih izdelkov, orga-
niziranje razstave teh izdelkov).  

»Volitve v organe ZDGNS 
2013« 
Letos bodo na Zvezi društev 
gluhih in naglušnih Slovenije 
potekale volitve v organe druš-
tva v skladu z novim Statutom 
ZDGNS in Poslovnikom ZDGNS, 
ki bodo potekale letos 11. 

maja. Izbirali bomo delegate 
skupščine za nov 4-letni man-
dat ter predsednika in pod-
predsednika Zveze. Zato smo v 
društvu že obvestili člane, da 
lahko podajo predloge za kan-
didate za letošnje volitve.  
 

»8. mednarodni turnir futsal 
in odbojka v Mariboru« 
8. Mednarodni turnir v futsalu 
(M) in odbojki (Ž) je potekal v 
Mariboru v organizaciji našega 
Društva  v soboto 26. januarja 
2013. Udeležilo se ga je 15 ekip

-futsal (M) in 5 ekip-odbojka 
(Ž) društev gluhih in naglušnih 
iz Slovenije, Italije, Slovaške, 
Madžarske, Nemčije,  

Avstrije, Češke ter Hrvaške. 
Skupaj se je turnirja udeležilo 

preko 200 športnikov in 200 
navijačev. Po turnirju je bilo v 
ŠTUK-u družabno srečanje s 
kulturnim programom in raz-
glasitev rezultatov ter podeli-
tev pokalov najboljšim ekipam, 
igralcem futsala in igralki 

odbojke. Za pomoč in sodelo-
vanje se zahvaljujemo KD MC 
IndiJanez ter številnim gluhim 
in naglušnim prostovoljcem, ki 
so pripomogli k odlični izvedbi 
letošnjega mednarodnega tur-
nirja. Ekipa gluhih Društva GNP 
Maribor je osvojila 3. mesto in 
pokal v futsalu. Čestitamo 



 

 

»Kvizi znanja« 
Letos smo s sodelavci v progra-
mu javnih del pripravili že kar 
nekaj kvizov znanja z različnih 
področij, ki so se jih udeležili 
člani društva. Kvize oganizira-
mo v Mariboru in na Ptuju. 
Popestrimo jih še z izobraževa-
njem in družabnimi igrami in  
tako na prijeten način spozna-
vamo različne slovenske običa-
je in praznike.  

Strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 

»Pustovanje na Ptuju« 
Letos so se naši gluhi člani ude-
ležili kar dveh pustnih dogod-
kov na Ptuju in sicer »Pustnega 
druženja« invalidskih organiza-
cij, ki ga podpira Svet invalidov 
na MO Ptuj ter 53. Pustne in 
karnevalske povorke, ki je bila 
10. februarja. Tako smo že dru-
gič predstavili širši javnosti na 
tem karnevalu naš slovenski 
znakovni jezik. Številni gluhi, 
naglušni iz Maribora in Ptuja 
smo pripravljali material za 
maske - letos smo predstavili 
Smrkce. Za šivanje kostumov 
se zahvaljujemo Vlasti Škof za 
njeno pomoč. Med številne 
gledalce karnevala smo razdeli-

li veliko 
letakov z 
enor očn o 
abecedo in 
jih tako 
spodbudili 
k spozna-
vanju naše-
ga jezika.  
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»Sodelovanje z drugimi 
organizacijami« 
V društvu že vrsto let sodeluje-
mo s številnimi organizacijami 
in tako vzpostavljamo pogoje 
za širjenje spoznavanja o 
našem svetu tišine. Tako smo 
se lansko leto povezali s Kultur-
nim društvom Mladinski center 
IndiJanez z namenom omogo-
čiti mladim gluhim in nagluš-
nim članom širjenje obzorij in 
njihovo vključevanje v 
»drugačen« svet polnočutnih 
ljudi. Pomagali so nam pri izve-
dbi 8. Mednarodnega turnirja 
gluhih v futsalu in odbojki. V 
zameno pa smo jim omogočili 
brezplačno udeležbo na 30-
urnem začetnem tečaju znako-
vnega jezika. Tudi v letošnjem 
letu bomo 18-im prostovolj-
cem omogočili že drugi brez-
plačni tečaj učenja slovenskega 
znakovnega jezika gluhih oseb.  
Tako se bo marca začel nadal-
jevalni tečaj za to skupino 
tečajnikov, ki bodo tako nad-
gradili znanje tega izredno 
zanimivega jezika gluhih ljudi, 
zato pa nam bodo prostovoljno 
pomagali pri izvedbi proslave 
ob naši 80. obletnici društva v 
novembru. 



 

 

ČLANI PIŠEJO 

Novoletno  
srečanje  
članov 

Novoletno  
srečanje  
Članov 

 

Organizatorki šaljivih iger 
Mirjana Drumlič in Valerija 
Škof sta organizirali in vodili 
kviz. Ob prijetni glasbi g. 
Mertika s sinom Marcelom z 
družabnimi plesi, za veselo 
vzdušje z živo glasbo pa je 
poskrbel naš član in sodela-
vec Marjan Podbojec. Vsi pri-
sotni smo uživali ob plesni 
glasbi. Zmagovalci iger so 
tokrat bili nagrajeni tudi s 
praktičnimi nagradami. 
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V soboto, 15. decembra 
2012 smo člani Društva glu-
hih  in naglušnih Podravja 
Maribor  organizirali Novole-
tno praznično druženje z 
zabavo, živo glasbo, šaljivimi 
igrami, kulturnim nastopom 
naših članov in podelitvijo 
priznanj v Gostišču Černe v 
Razvanju pri Mariboru. V 
popoldanskih urah se nas je 
zbralo več kot sto članov. Pri-
družili so se nam tečajniki 
SZJ in predstavniki Kulturne-
ga Društva Mladinski Center 
IndiJanez. 
Po obilnem kosilu je bil  
nagovor predsednika Druš-
tva GNP Maribor g. Bedrije 
Črešnika. Predstavil je aktiv-
nosti DGNP Maribor in pod-
ružnice Ptuj v letu 2012 in 
podelil priznanja društva za 
dolgoletno delovanje na 
področju kulture. 
Predsednik športne sekcije 
društva g. Aleš Škof  je pred-
stavil športne dogodke v letu 
2012  in podelil plakete ter 
zahvale. 

Po končanem čudovitem 
programu, smo si vsi skupaj 
zaželeli še več dobrih rezulta-
tov, uspehov, veliko sreče in 
zdravja, razdelili darila in se 
veselo zabavali pozno v noč. 

                                                                                                          
Srečko Ostreuh 
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 MARIBOR-
EVROPSKA 
PRESTOLNICA 
MLADIH 2013 
 
Ker imamo v našem društvu in 
na podružnici na Ptuju veliko 
mladih, smo se odločili, da vam 
posredujemo nekaj informacij 
o Mariboru-evropski prestolni-
ci mladih za leto 2013. 
Evropska prestolnica mladih 
Maribor 2013 želi omogočiti 
mladim, da so redno informira-
ni, da aktivno sodelujejo v dru-
žbi oz. v lokalni skupnosti in s 
tem sami soustvarjajo nove 
priložnosti za boljšo prihod-
nost.  

Projekt s seboj prinaša marsi-
katero pozitivno lastnost, med 
najpomembnejše vidike 
sodi izboljšanje stanja vsakda-
njega življenja mladih, ne 
samo v času aktivnosti prestol-
nice temveč tudi kasneje.  
Program Evropske prestolnice 
mladih Maribor 2013 je v osno-
vi namenjen mladim, starostni 
skupini med 15. in 29. letom 
starosti, vendar si EPM Mari-
bor 2013 prizadeva vključevati 
tako mlajše kot tudi starejše 
oz. poudarja pomen medgene-

racijskega sodelovanja. Pro-
gram je usmerjen na aktualno 
problematiko mladih. Večanje 
zaposljivosti in zaposlenosti, 
reševanje stanovanjske prob-
lematike, spodbujanje prosto-
voljstva, medkulturno povezo-
vanje, aktivno udeležbo mla-
dih, priznavanje neformalnega 
izobraževanja, krepitev struk-
turiranega dialoga, spodbuja-
nje mobilnosti mladih, ekolo-
gije in kulturnega ustvarjanja. 
Evropska prestolnica mladih 
(EPM) je naziv, ki ga podelijo 
posameznemu evropskemu 

mestu za obdobje enega leta. 
V tem letu je izbrani prestolnici 
dana priložnost, da z raznoli-
kim programom predsta-
vi, kako je mladina v mestu 
povezana s svojo kulturo,  dru-
žbenim, političnim in gospo-
darskim življenjem in razvo-
jem. EPM spodbuja izvajanje 
novih idej in inovativnih proje-
ktov v zvezi z aktivno udeležbo 
mladih v družbi in skuša pred-
staviti zgled za nadaljnji razvoj 
mladinskih politik v drugih 
evropskih občinah. 
S pridobitvijo naziva EPM se 
vsako izbrano mesto zaveže, 
da bo ustvarilo bolj enotno in 
povezano okolje. To pomeni, 
da mesto ne bo imelo koristi 
samo v času, ko je nosilec nazi-

va, ampak tudi v prihodnosti. 
Gre za dolgoročne koristi vsa-
kega mesta - porast turizma in 
mednarodnega spoštovanja, 
občutek odgovornosti in sode-
lovanja mladih, ki pomagajo k 
bolj zdravi skupnosti kot celoti. 

Mesto Rotterdam 
(Nizozemska) je bilo v letu 
2009 prvo mesto, ki je nosilo 
naziv EPM. Evropski mladinski 
forum je po izboru žirije naziv 
EPM za leto 2010 podelil Tori-
nu (Italija), za leto 
2011  Antwerpnu (Belgija), za 
leto 2012 Bragi (Portugalska). 
V tem letu bo mesto Maribor 
(Slovenija) nosilec naziva EPM. 
Leta 2014 bo naziv prejelo 
mesto Thessaloniki (Grčija). 
Letošnje leto je torej leto mla-
dih.  
Prepričani smo, da se bodo 
tudi naši mladi gluhi člani ude-
leževali različnih delavnic, tako 
ustvarjalnih kot tudi izobraže-
valnih. Tako se bomo lahko ob 
koncu leta pohvalili z novimi 
znanji in izkušnjami. 
 

Snežana Pauletič, sodelavka 
DGNP  



 

 

TEČAJ SZJ 1  

Tečaj szj 1 
V mesecu septembru 2012 
se je pričel začetni tečaj slo-
venskega znakovnega jezika.  
Prijavilo se je veliko novih 
tečajnikov željnih učenja in 
spoznavanja sveta gluhih. 
Pod vodstvom učiteljice Kaje
-Zlatke Hötzl so se naši tečaj-
niki v samo nekaj mesecih 
naučili veliko novih kretenj.  
Zanimalo nas je zakaj so se 
sploh odločili za tečaj znako-
vnega jezika in  kaj vse so se 
naučili, zato smo jim zastavili 
nekaj vprašanj. 
Sneži se je pogovarjala z Kse-
nijo, Petro in Črtom. 
 

ZAKAJ STE SE ODLOČILI, DA 
SE BOSTE UDELEŽILI TEČAJA 
SZJ 1? 
KSENIJA: Intuicija-enostavno 
občutek, da bi se tudi jaz lah-
ko lotila učenja znakovnega 
jezika. 
PETRA:  Sem mama 22-
letnega sina Žiga, ki od svoje-
ga 9 leta uporablja polžev 
vsadek. Sama se, niti jaz, niti 
Žiga, nisva učila znakovnega 
jezika. Pri komunikaciji z 
Žigom smo uporabljali ver-
balno metodo, saj je obisko-
val redno osnovno šolo in 
srednjo šolo. Žiga nikoli ni 
sprejel polževega vsadka in 
ga je tudi odklanjal, zato se 
je nekje v srednji šoli pričel 

Stran 8 

ČLANI PIŠEJO 
vključevati v Društvo gluhih 
in naglušnih v Mariboru, kjer 
se je naučil tudi znakovnega 
jezika. Sedaj tudi sam ne 
uporablja več polževega 
vsadka, temveč samo znako-
vni jezik. Ker se mi zdi zelo 
pomembna dobra komunika-
cija z Žigom in z njegovimi  

 
prijatelji oz. z ljudmi s kateri-
mi je v kontaktu, sem se 
odločila, da se tudi sama 
naučim znakovnega jezika. 
 
ČRT : Za udeležbo na tečaju 
sem se odločil iz več razlo-
gov. Med najzanimivejšimi se 
mi zdi dogodek izpred 25 let, 
ko sem kot vojak v Zagrebu 
doživel srečanje s skupino 
gluhih oseb. Čakali smo 
tramvaj, ko je prispel smo 
vstopili, nekaj ljudi pa je 
čakalo  drugi tramvaj in so 

ostali na postaji. Čeprav smo 
bili fizično ločeni, se je lahko 
človek s kretnjo v miru pogo-
varjal naprej z ljudmi na pos-
taji. To se mi je vtisnilo v spo-
min in tam ostalo, dokler 
nisem na internetu zasledil 
termin za začetni tečaj SZJ. 
Ko sem prebral da bo tečaj 
vodila Zlatka, ki je bila moja 
sošolka, sem si rekel, da to 
pa že mora nekaj pomenit in 
sem se prijavil. 
 

KAKO SO SE VAM ZDELE 
ZAČETNE URE TEČAJA, JE 
BILO TEŽKO? 
KSENIJA: Uvodne ure začet-
nega tečaja so se mi zdele 
izredno zanimive, vsebinsko 
obsežne, glede na to, da 
nisem imela popolnoma 
nobenega predznanja. Tudi 
sveta gluhih in naglušnih 
nisem poznala. Vstopila sem 
v popolnoma novo in nezna-
no. 
PETRA:  Že prej sem slišala 
da je znakovni jezik zelo 
težek  in moram reči, da se 
tudi meni zdi težek. Težko mi 
je predvsem to, da ne gre 
samo za naučene znake, 
ampak je treba te znake tudi 
uporabiti pri komunikaciji z 
gluhimi. 
ČRT: Pri uvodnih urah sem 
bil dokaj na trnih, kako bom 
sploh jaz kdaj obvladal kret-
nje. Ker pa se večkrat rav-
nam po spoznanju, da kar ne 
ubija, krepi, sem ostal. 

Petra Bedenik 
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KAJ TI JE NA TEČAJU NAJ-
BOLJ VŠEČ? 
KSENIJA: Na tečaju mi je naj-
bolj všeč sproščeno in inten-
zivno podajanje znanja. 
Temu je zaslužna naša preda-
vateljica-tolmačica Kaja, ki s 
svojim optimizmom, s srčno-
stjo, širino in posluhom, ki ga 
ima prav do vsakega udele-
ženca tečaja, podaja znanje. 
PETRA: Najbolj mi je všeč 
sproščenost, odprtost, vesel-
je,da nič ne poteka po nekih 
strogih zapisanih pravilih. 
ČRT: Pri urah tečaja mi je 
všeč, poleg razgleda (ker so 
na tečaju same ženske) seve-
da, neprisiljen način dela. 
 

SE NAMERAVAŠ UDELEŽITI 
NADALJEVALNEGA TEČAJA? 
KSENIJA:  Z največjim vesel-
jem se bom udeležila nadal-
jevalnega tečaja. Moj cilj je 
tekoče sporazumevanje z 
gluhimi in naglušnimi. 
PETRA: Vsekakor 
ČRT: Nadaljevalnega tečaja 
se bom vsekakor udeležil. 
 
Za konec sta Ksenija in Petra 
vsem slišečim želeli sporoči-
ti naslednje: 
KSENIJA: Vsem slišečim, ki 
čutijo drugače, sporočam naj 
se ne bojijo tega 
»drugačnega« sveta. Njihov 
svet je svet prijaznosti, srč-
nosti in kulture. Odprto 
sprejmejo vsakogar, ki jim je 
pripravljen stopiti nasproti. 
 

ALI TI TEČAJ POMAGA DA 
SE LAŽJE SPORAZUMEVAŠ Z 
GLUHIMI? 
KSENIJA:  Znanje, ki sem si 
ga pridobila do sedaj, mi  

 
omogoča osnovno, ampak 
res osnovno sporazumevan-
je z gluhimi.  
Vzporedno s pridobljenim 
znanjem spoznavam tudi nji-
hov svet.   
 
PETRA:  Opažam, da pri 
komunikaciji s kretnjo z glu-
himi besedne zveze sploh ne 
potekajo tako kot pri nas sli-
šečih. Lahko se sporazumeš 
z dosti manj besedami oz. 
znaki! Prav tako pa je veliko 
znakov logičnih, ki jih tudi 
sami uporabljamo v svojem 
življenju pa niti ne vemo, da 
gre za znakovni jezik. 
ČRT: vsekakor sedaj poznam 
dovolj znakov, da me ni bi 
mogli takoj prodati, pa tudi 
v razmišljanju sem našel 
mnogo novega in zanimive-
ga. 
 
 

PETRA: Sama sem res zelo 
vesela, da sem se začela učiti 
znakovnega jezika, saj sem 
prišla v stik z ljudmi, kateri ti 
pokažejo, da je lahko življen-
je zelo lepo, zadovoljno in 
veselo. Da za lepoto svojega 
življenja ne rabiš veliko 
denarja, sanjske hiše in dob-
re službe, da ne rabiš biti 
popoln. Za takšno mojo 
odločitev je zaslužen moj sin 
Žiga, za kar sem mu neizmer-
no hvaležna. Človek vedno 
strmi za tem, da bi lahko svo-
jim otrokom nudil najboljše, 
ampak pri tem svojem prep-
ričanju-strmenju k popolnos-
ti-se velikokrat motimo. 
Vesela sem, da sem to pravo-
časno spoznala. 

Sodelavka DGNP MB 

Ksenija Kop 

Črt Sekač 



 

 

ŽREBANJE ZA 
8. MEDN.  
TURNIR  
FUTSAL IN 
ODBOJKA 
ŽREBANJE ZA 8 
MEDN TURNIR 
FUSAL IN ODBOJKA  
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Vse smo skrbno posneli tako, 
da smo lahko celoten žreb 
posredovali vsem sodelujo-
čim ekipam po našem social-
nem omrežju Facebooku. 
Vzdušje na samem žrebanju 
je bilo res zelo prijetno. 
Iskreno se zahvaljujemo 
vsem mladim članom iz sek-
cije športa na njihovem tru-
du in prizadevanju, da bi pri-
prave na turnir kar najbolje 
potekale. 
Vzdušje na samem žrebu je 
bilo enkratno, saj smo se 
veliko nasmejali maneken-
skim sposobnostim naših čla-
nic. 
Posebno pa se želimo zahva-
liti našim slišečim prijateljem 
iz Kulturnega društva MC 
IndiJanez, ki nam v naših 
aktivnostih vedno velikoduš-
no pomagajo. 
 

Snežana Pauletič, DGNP 

 

V sredo 23. januarja smo čla-
ni Društva gluhih in nagluš-
nih (športna sekcija) v sode-
lovanju s Kulturnim Druš-
tvom MC IndiJanez organizi-
rali žrebanje ekip za medna-
rodni turnir v futsalu in 
odbojki. 

Žrebanje in kasneje predsta-
vitev skupin smo pripravili na 
ŠTUK-u. V veliko pomoč so 
nam bile naše članice, sode-
lavke pa tudi prostovoljke, ki 
so se izkazale v vlogi mane-
kenk. Vsaka je dobila list z 
napisom ekipe, katero je 
predstavljala s svojo barvo 
dresa in se nato s imenom 
ekipe, ki je bilo zapisano na 
listu sprehodila pred kame-



 

 

8. MEDNARO-
DNI TURNIR 
FUTSAL IN 
ODBOJKA 

Na turnirju so sodelovale ekipe 
iz Madžarske, Slovaške, Hrvaške 
in Slovenije. 
Punce so pokazale odlično znan-
je v igranju odbojke. Najbolj 
borbene so bile punce iz ekipe 
POWER DEAF WOMAN iz Slove-
nije, ki so si  prislužile 1. mesto. 
Res smo veseli za dosežke naših 
gluhih športnikov, ki vedno zno-
va dokazujejo, da gluhota ni ovi-
ra za doseganje dobrih športnih 
rezultatov. 
 

Snežana Pauletič,  
sodelavka DGNP 
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26. januarja 2013, smo člani 
športne sekcije Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor, 
organizirali 8. mednarodni turnir 
gluhih v futsalu in 3. mednarod-
ni turnir gluhih v odbojki. 
Priprave na oba dogodka so 
potekale več mesecev. Vsi gluhi 
in naglušni člani našega društva 
smo se res izredno trudili, iskali 
finančno pomoč in pomoč pros-
tovoljcev z namenom, da bi oba 
turnirja izpeljali kar se da kvali-
tetno. Mesece in mesece smo 
pripravljali vse potrebno, orga-
nizirali najem športnih dvoran, 
izbirali prostovoljce in jim dode-
lili različne naloge na dan turnir-
ja. Na turnir v futsalu se je prija-
vilo 15 različnih moških ekip iz 
Evrope.  Na turnirju so sodelo-
vale ekipe iz Madžarske, Češke, 
Avstrije,  

Nemčije, Slovaške, Hrvaške in 
Slovenije. 
Tekme so se igrale na dveh loka-
cijah, v Dvorani Tabor in v UŠC 
Leona Štuklja v Mariboru. 
Fantje so res dobro igrali in se 
borili za točke, vendar so bili 
letos najboljši predstavniki Hrva-
ške. Fantje iz ekipe MNK Silent 
Zagreb so pokazali odlično igro 
in borbenost in tako osvojili 1. 
mesto na 8. mednarodnem tur-
nirju gluhih v futsalu 2013. 
Na Osnovni šoli Bojana Ilicha v 
Mariboru pa je istočasno pote-
kal 3. mednarodni ženski turnir 
gluhih v odbojki.  
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Lions klub Murska Sobota, Lendava 
in Ljutomer ter vsi donatorji.  
Otvoritev je potekala ob kratkem 
kulturno – glasbenem programu, ki 
sta ga vodila gosta iz avstrijskega 
Bad Radkersburga. Direktor DSO-GR 
d.o.o. mag. Marjan Žula je vsem pri-
sotnim predstavil dosedanje prizade-
vanje in svečano predal prostore 
svojemu namenu. 
 
Resnično sem vesel, da mi je bila 
omogočena udeležba pri predaji pro-
storov prvega Doma v Sloveniji, ki je 
opremljen in prilagojen za bivanje 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih sta-
novalcev,  z osebjem,  ki se pridno 
trudi pri učenju SZJ, katerega bodo 
uporabljal pri svojem delu. Življenje 
v domu naj bi bilo čim bolj podobno 
tistemu v domačem okolju, v domu 
morajo vladati dobri medsebojni 
odnosi, pozitivna komunikacija in 
dobro sodelovanje različnih strokov-
nih služb. 
 

Srečko Ostreuh 
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POMOČ  
OSTARELIM 
ČLANOM NA 
DOMU 
Osnovna dejavnost društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor je skrb 
in strokovna pomoč invalidom sluha. 
Članom društvo nudi vse možnosti 
za koriščenje programa družabniš-
tva, ne glede na njihovo funkcional-
no okvaro. Sami moramo vložiti veli-
ko truda in volje, zavedamo se tudi, 
da moramo biti dovolj vztrajni na 
svoji poti, da uresničimo vse, kar si 
želimo, da bodo naši gluhi, naglušni 
in gluhoslepi člani zadovoljni. V druš-
tvu smo poleg dveh strokovnih sode-
lavcev zaposleni še štirje in sicer, dve 
osebi preko javnih del ter še dve pre-
ko programa priložnost zame. 
Andreja Kovjanič in jaz Srečko Oste-
ruh pomagava starejšim  

PRVI DOM ZA 
BIVANJE  
GLUHIH IN 
NAGLUŠNIH  
STANOVALCEV  
V GORNJI  
RADGONI  
V prelepem delu ob reki Muri, točne-
je v Gornji Radgoni je postavljen prvi 
dom starejših občanov v Republiki 
Sloveniji, ki ima prilagojene prostore 
za gluho, naglušno in gluhoslepo 
populacijo. Dom, ki se nahaja v bliži-
ni samega centra mesta, obdaja pre-
čudovita narava. Ob njem pa je tudi 
urejen velik park. 
V petek 1. 2. 2013 je tam potekala 
tudi slavnostna predaja prostorov. 
Te sva se v imenu Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor  

udeležila tudi Janko Plesec in Srečko 
Ostreuh. Na otvoritvi so bili tudi 
povabljeni iz Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, župan 
občine Gornja Radgona, predstavniki 
Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, 
Društvo gluhih in naglušnih Murska 
Sobota,  

Prav tako lahko dobijo vse informaci-
je z info – okrogle mize ter vso pot-
rebno pomoč. Pomagam in sodelu-
jem z drugimi organizacijami, pišem 
prošnje za pomoč ter razna vabila. 
Spremljam potrebe naših gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih članov, ter 
jim z veseljem skušam omogočiti 
enakopravno vključevanje v vsakda-
nje življenje in delo. 
Pohvaliti moram našega predsednika 
DGNP Maribor g. Bedrijo Črešnika, 
strokovnega delavca sekretarja druš-
tva g. Milana Kotnika in go. Lidijo 
Salamon in vsem sodelavcem, ki se 
zelo trudijo pomagati vsem članom, 
saj jim le tako lahko omogočimo 
enakovrednejše življenje v vseh sta-
rostnih obdobjih. 
Resnično sem vesel, da mi je omogo-
čeno, da lahko po svojih močeh 
pomagam mojim dragim gluhim, 
naglušnim in gluhoslepim prijatel-
jem, katere zelo cenim in  spoštu-
jem. 

Srečko Ostreuh 

onemoglim gluhim osebam na 
domu, prav tako pomagava pri izva-
janju programa družabništva ter pri 
spremstvu in prevozih od doma do 
prostorov društva in v Mariboru ter 
v podružnico Ptuj. Osebi zaposleni v 
programu javnih del Snežana Paule-
tič in Marjan Podbojec pa delujeta 
na področju informiranja članov ter 
pomagata v društvu pri organiziranju 
aktivnosti. Srečen in vesel sem, da 
lahko po svojih močeh, pomagam 
bolnim, onemoglim, starejšim in osa-
mljenim gluhim ter naglušnim čla-
nom na domu, da jih lahko prepel-
jem do sedeža našega društva v Tru-
barjevi 15, kjer se lahko potem druži-
jo z ostalimi gluhimi in naglušnimi 
člani. 



 

 

SNEŽANA: V decembru, ko 
smo čakali na rezultate Zavoda 
za zaposlovanje mi je bilo zelo 
težko pomisliti na dejstvo, da 
se bom mogoče morala poslo-
viti od svojih gluhih prijateljev. 
Bila sem zelo žalostna in zaskr-
bljena. Veliko mi je pomenilo, 
da so me gluhi in naglušni člani 
spodbujali naj bom pozitivna in 
so mi dali vedeti, da me imajo 
radi in me bodo v primeru, da 
zavod ne podaljša naših 
pogodb, zelo pogrešali. To mi 
je res zelo veliko pomenilo. 
Odločena sem bila, da ne glede 
na to kako se stvar razplete na 
zavodu, ostanem v stiku z glu-
himi, pa čeprav samo kot pros-
tovoljka. Več kot tri tedne smo 
čakali na rezultate, ampak se je 
izplačalo. Obvestili so me, da je 
moja pogodba za delo v Druš-
tvu podaljšana do 31.12.2013. 
Seveda sem se zelo razveselila 
dejstva, da ostajam na Druš-
tvu. Moram reči, da sem se v 
vseh teh mesecih, odkar delam 
z gluhimi in naglušnimi res zelo 
navezala na prav vsakega od 
njih. Vsak izmed gluhih ima 
svojo zgodbo in je poseben na 
svoj način. Njihov svet je svet 
sočutja, veselja in topline. Ko 
sem se v mesecu decembru 
poslavljala od njih, misleč da se 
moje delo na Društvu končuje, 
mi je ena od članic napisala:  
»Draga Snežana na svoji živ-
ljenjski poti si se ustavila pri 
nas, ampak zakaj bi se poslovi-
la od nas? Druži se z nami. 
Vesela sem, da sem te imela 
čast spoznati. Hitro smo te 
vzljubili ampak veš kaj...slišeče 
težko sprejmemo v nas krog, 

 

NOVE ZAPOSLIT-
VE JAVNA DELA 
2013 
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ampak tebe smo takoj sprejeli 
in tako bo še naprej. Ne greš 
nikamor, videli se bomo še 
naprej.« 
Ko sem prebrala te vrstice sem 
začela jokati. Nikoli si ne bi 
mislila, da se bom tako zelo 

navezala na moje gluhe prijate-
lje in prijateljice! Hvaležna sem 
za to življenjsko izkušnjo in 
sem vesela, da bom lahko še 
naprej, po svojih najboljših 
močeh, prispevala v korist 
Društva! 
 

RADA VAS IMAM….Vaša Sneži  

Z januarjem 2013 smo v program 
javnih del vključili naša dosedanja 
sodelavca Marjana Podbojca in 
Snežano Pauletić. Povprašali smo 
ju kako se počutita ob podaljšan-
ju delovnega razmerja. 
MARJAN: Počutje je enkratno. 
Presrečen sem da sem lahko 
ponovno z Vami. Lani decembra 
sem bil v negotovosti, saj nisem 
vedel kako se bodo odvijala javna 
dela za leto 2013.  
Bil sem Vas pripravljen obiskovati 
tudi v svojem prostem času, kljub 
temu, če ne bi bila javna dela za 
leto 2013 odobrena. Na veselje in 
na srečo se je zadeva obrnila v 
pozitivno stran tako, da bom z 
vami v letu 2013 sodeloval s še 
večjim zagonom. Kolektiv s kate-
rim delam in vsi člani tega druš-
tva, ki sem jih spoznal so sedaj 
sestavni del  mojega življenja. 
Med vami se počutim prijetno in 
zadovoljno. Preživel sem veliko 
lepih trenutkov in še več jih želim 
doživeti v letošnjem letu. Svoje 
ideje in znanja bom delil še naprej 
z vami. 
Vaš Marjan  



 

 

ZAHVALE, PRIZNANJA 
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ZAHVALA RADIU CITY  d.o.o., MARIBOR 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor se iskreno zahvaljuje vodstvu RADIA CITY 
d.o.o.  

 

Zahvaljujemo se vam za večkratno objavo ter napovednik dogodkov 8. mednarodnega 
turnirja v futsalu in odbojki gluhih in naglušnih LJUDI. 

 

Veseli smo, da smo z vašo pomočjo invalidom sluha pomagali popestriti njihovo športno udejstvovanje. 
 

ŠPORT 
priznanja so prejeli: 

KULTURA 
priznanja so prejeli:  

PRIZNANJA ČLANOM DRUŠTVA ZA LETO 2012 

ŠPORT -  EKIPA 
priznanja so prejeli:  

"Uspeh je nenehno uresničevanje vsega, kar ste želeli postati in delati." 

Valerija Škof - športnica leta 

Mustafa Buljubašič -  
športnik leta 

Dijana Škof, Valerija Škof  
ženske, odbojka na mivki 

Gabrijel Kravanja - predstav-
nik moški futsal 

Veronika Hribar 

Majda Kores 

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo 



 

  

ZAHVALE , REZULTATI 
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NOVOLETNI ŠAHOVSKI 
TURNIR 

 
V petek, 21. decembra smo na Druš-

tvu gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor organizirali tradicionalni 

novoletni šahovski turnir. Zbralo se 
nas je kar nekaj šahovskih            

navdušencev, ki smo se že veselili prvih šahovskih partij. Bilo nas je 16 tekmovalcev. Seveda so se kot     
najbolj izkušeni izkazali starejši člani. Tako je 1. mesto z visoko prednostjo dobil naš gluh član Franc       

Perkovič. Drugo mesto je pripadlo našemu članu gospodu Ivanu Ivanjšiču, tretje mesto pa si je izboril 
sekretar našega društva Milan Kotnik. 

 
Vsem iskreno čestitamo na doseženem uspehu. 

 

Vidimo se spet naslednje leto! 

ZAHVALA DRUŠTVU GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR 
 

Naša naglušna upokojena članica ga. Verlič Magdalena, se zahvaljuje društvu glu-
hih in naglušnih Podravja Maribor za vso skrb in trud. 

 
»Pomoč mi je nudil sodelavec društva g. Srečko Ostreuh za kar se mu še posebej 

zahvaljujem. 
Zahvaljujem za hitro ureditev dostave prehrane - kosila na dom iz Doma upokojen-

cev Pobrežje, pomoč, trud, razumevanje in prijaznost ter sočutje do gluhih in 
naglušnih invalidov.« 

 
Magdalena Verlič 



 

 

 

 

DOGODKI V SLIKI 
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DOGODKI V SLIKI 
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BODI DOBRODELEN 
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Roža potrebuje sonce,  

da postane roža.  

Človek potrebuje ljubezen,  

da postane človek.  

(Phil Bosmans) 

 



 

 

OBJAVE V MEDIJIH 
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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. 

Razglednica Maribora (objavljeno, 7. januar 2013) (PRVI PO IZBORU UREDNIŠTVA) 

 

V seriji oddaj »Razglednica mesta« vam bomo predstavili turi-

stične znamenitosti, pa tudi manj znane plati izbranih sloven-

skih krajev. In vse to v znakovnem jeziku! Po štajerski prestol-

nici vas bosta vodila Mariborčana Sabina Hmelina in Bedrija 

Črešnik. Vabljeni na potep!  

http://www.zveza-gns.si/slovenija/razglednica-maribora 

3. mednarodni odbojkarski turnir za ženske v Mariboru (objavljeno 18.2.2013) 
 

DGN Podravja Maribor –je že tretje leto zapored orga-
niziralo mednarodni odbojkarski turnir za ženske.  
 
http://www.zveza-gns.si/ostalo/3-mednarodni-
odbojkarski-turnir-za-zenske-v-mariboru 

8. mednarodni futsalski turnir v Mariboru (objavljeno 18.2.2013)  
(NAJVEČKRAT OGLEDANO) 
 

DGN Podravja Maribor  je že osmo leto zapored organiziralo 
mednarodni futsalski turnir. Prišlo je petnajst ekip, od tega 
kar enajst iz tujine.  
 
http://www.zveza-gns.si/nogomet/8-mednarodni-futsalski-
turnir-v-mariboru 
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Gluhi Smrkci za pusta (objavljeno 15.2.2013) 

Že 50. tradicionalne pustne povorke na Ptuju so se udeležili 

tudi člani mariborskega društva in člani podružnice Ptuj. 

Več kot 30 tisoč glavi množici so se prestavili s skupinsko 

masko Smrkcev. Obiskovalcem so predstavili tudi znakovni 

jezik gluhih in razdeljevali  enoročno abecedo med množi-

co. 

http://www.zveza-gns.si/slovenija/gluhi-smrkci-za-pusta 

 



 

  

PICOPEK MILAN MERTIK ( objavljeno 12.2.2013) (NAJVEČKRAT OGLEDANO) 

 

http://www.zveza-gns.si/slovenija/picopek 

GLEDALIŠKI FESTIVAL GLUHIH V MARIBORU (objavljeno 5.11.2012) 

Na osmem gledališkem festivalu gluhih in naglušnih, ki ga 
je letos organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor, se je predstavilo 9 skupin s 13 gledališkimi, ples-
nimi in pevskimi točkami. Osrednje sporočilo festivala 
ostaja: »gluhi imamo svoj znakovni jezik in svojo kulturo«. 
http://www.zveza-gns.si/slovenija/gledaliski-festival-
gluhih-maribor/2 

Obraz meseca – Mirjana Drumlič (objavljeno 24.4.2012) 
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---mirjana-drumlic 
Obraz meseca – Stevica Kronić (objavljeno 29.5.2012) 
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---stevica-kronic 
Obraz meseca – Bedrija Črešnik (objavljeno 24.11.2011) 
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca-bedo-cresnik 
žObraz meseca – Milan Kotnik (objavljeno 22.4.2011) 
http://www.zveza-gns.si/slovenija/obraz-meseca-milan-kotnik 
Obraz meseca – Aleš Škof (objavljeno 14.3.2011) 
http://www.zveza-gns.si/slovenija/obraz-meseca-ales-skof 
Obraz meseca – Andrej Vivod (objavljeno 19.3.2010) 
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca-marec-vivod-andrej 

VABLJENI K OGLEDU 
VABLJENI K OGLEDU 
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Gluhi rokometaš v drugi rokometni državni ligi (objavljeno 27.9.2012) (NAJVEČKRAT 
OGLEDANO) 
Žiga Bedenik je 21-letni Ptujčan. Žiga že nekaj časa igra rokomet 
in je edini gluhi rokometaš, ki je dejaven med slišečimi v drugi 
državni ligi. Žiga je včlanjen v rokometni klub Drava.  

www.zveza-gns.si/slovenija/gluhi-rokometas-v-drugi-drzavni-
rokometni-ligi 

PRVI POKRSKI TURNIR ( objavljeno 22.11.2012) 

 

 

http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/prvi-pokrski-turnir 



 

 

RAZVEDRILO 

JANUAR 
AHMETAJ Nedžmetin 
BABIČ Matilda 
BEDENIK Žiga 
BERANIČ Anita 
BIZJAK-Uršej Bojana 
BRUMEN Jožica 
CAREVIČ BORIS 
FALEŽ Mihael 
FERK Rajko 
GAJIČ Aleksandra 
GARKOV Stefan 
GAZMEN Arifaj 
GEČ Jožef 
GOLOB Vinko 
GRUBOR Daniel 
HARTL Frančiška 
KLANČNIK Pavla 
KODRIČ V. Miro 
KOSER Jože 
KRONIĆ Sava 
LAH Janez 
LAH Tamara 
LEŠNIK Aleška 

 

Koliko je ura?  

Policaj vpraša kolega.. 

-Koliko je ura?  

-Deset in deset. 

-Ne me zajebavat? Reci dvajset!  

 

Nizke cene 

Detektiv v samopostrežni trgovini 

že tretjič zaloti isto žensko pri  

tatvini. 

"Zakaj stalno kradete v naši  

poslovalnici?" 

"Zato, ker imate pri vas najnižje 

cene."  

 

Polomljene kosti 

"Gospod direktor, v vaši odsotno-

sti vas je iskal gospod, ki je dejal, 

da vam bo polomil vse kosti." "In 

kaj ste mu odgovorili?" "Da mi je 

žal, ker vas ni!"  

 

Moč vode 

"Voda ima zelo veliko moč!" pove 

profesor biologije. "Ali mi kdo zna 

povedati kakšen primer?" "Če 

moja mama joka, lahko od očeta 

dobi kar hoče!" se oglasi Mihec.  

 

Papagaj 

Ženska je vstopila v prodajalno 

malih živali, se napotila h kletki s 

papagajem in ga vprašala: "Znaš 

govoriti?" "Znaš ti leteti?" se je 

oglasil papagaj.  
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LEVA Bukovnik Marjana 
MAJCEN Mirko 
NAVRŠNIK Aleš 
OFIČ Jožef 
PINTARIČ Ana 
PRAPOTNIK Valerija 
PUFIČ Anica 
RECEK Janez 
ROJ Silva 
RUPNIK Alojz 
RUSJAN Hermina 
SALAMON Željko 
SAVSKI Erna 
STIPLOVŠEK Marija 
STRNIŠA Gabi 
ŠABEDER Milan 
ŠLOSAR Terezija 
ŠMIDLEHNER Albin 
VEHOVAR Karmen 
VIRC Boris 
VREČKO Aleksandra 
VRHNJAK Anton 
ZORMAN Mirjana 
KOCIPER Jožef 
PIHLER Doris 



 

  

Č
ESTITA

M
O

 O
B

 R
O

JSTN
EM

 D
N

EV
U

: 

Stran 23 

VOŠČILA 

FEBRUAR 
BAUMAN Marko 
BLAŽIČ Polonca 
BOSANČIČ Frančiška 
BURGAR Polonca 
ČREŠNIK Marija 
DIVJAK Andrej 
DRUMLIČ Majda 
FAJFAR Alen 
FEGUŠ Janja 
FERK Ana 
GALE Ivan 
GORIČAN Julijana 
JAMNIKAR Goran 
JELEN Darko 
JUS Danica 
KOČNIK Martina 
KOLARIČ Irena 
KOSTANJEVEC Milena 
KOTNIK Milan 
KOVAČEČ Franc 
KRAJLAH Marjan 
LETONJA Lidija 
LONGAR Jože 

LOVREC Franc 
MAJCEN VOJSK Ivanka 
MAROLT Robert 
MAVRIČ Diana 
MERTIK Milan 
MUNDA Janja 
MURKO Janez 
NEDELJKO Leonida 
POLAK Suzana 
PREDAN Jožef 
REPA Ivan 
ROŠKAR Nada 
ŠTIBERC Milena 
TERTINEK Matej 
TOMAŽIČ Irena 
TOPLAK Viktorija 
TRAMŠEK Albin 
TRAMŠEK Jovanka 
VOGLER Jožefa 
LEPEJ Marija 
STRELEC Andrej 

  Dragi mamici PETRI OPREŠNIK  
iskreno čestitamo ob rojstvu 

hčerkice EME 

  
Člani Društva gluhih in naglušnih  

Podravja Maribor in sodelavci.        

 



 

 

VABILA IN OBVESTILA 
 

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

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

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

Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur. 

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.  

Uradne ure so vsak prvi in tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure. 

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sre-

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

Vsak petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri DRUŽAB-
NIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti, pre-
dlogi članov) informacije podaja predsednik podružnice na Ptuju Sašo 
Letonja. Vljudno vabljeni. 

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 

računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v 

družabnih prostorih društva. 

V sejni sobi društva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI PROS-

TOR, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik za video 

montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obdela-

vo slik z aktivnosti. 

IZBIRNI ŠAHOVSKI TURNIR 
V prostorih društva Maribor bomo v petek 22. 2. 2013 ob 15.30 uri.  
Prijave sprejema Jože Trefalt:  Vljudno vabljeni. 
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NOVA NALOŽBA Vljudno vabimo člane društva v prostore društva—sejna 

soba, kjer lahko uporabljate multimedijsko tablo vsako sredo 16.00—20.00 
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 
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VABILA IN OBVESTILA 

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V BOWLINGU  
Vljudno vabimo na ogled tekmovanja v bowlingu (posamično, dvojice 
in mešano, ki bo v soboto 23. 2. 2013. Otvoritev bo v Bowling centru 
Strike, Špelina ulica 17 ob 8.30 uri. Vljudno vabljeni 

KVIZ ZNANJA IN DRUŽABNE IGRE Vsako sredo popoldan ob  

17.30 do 18.30 ure organiziramo družabne igre in kviz znanja. Kviz 
vodita Snežana Pauletić in Marjan Podbojec. Vljudno vabljeni 

ZAČETNI TEČAJ UČENJA ZNAKOVNEGA JEZIKA  
Vabimo vse zainteresirane, da se prijavite na začetni tečaj učenja 
slovenskega znakovnega jezika gluhih v pisarni društva ali na  
e-poštni naslov dgn.maribor@guest.arnes.si. Začetek tečaja bo v 
ponedeljek 25. 3. 2013 ob 16.30 uri. Vljudno vabljeni 

DAN ŽENA  
Praznovanje in srečanje za dan žena bo soboto 9. 3. 2013 ob 14.00 uri. 
Restavracija Štajerc. Prijave zbira Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni 

RAZPIS ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA - PRVOMAJSKI 
PRAZNIKI - ZDGNS (Moravci, Kr. Gora, Fiesa, Piran) 
Prijave v pisarni društva v času uradnih ur pri Lidiji Salamon (DGNP 
MB ponedeljek 9-12 in sreda 9-12 ure, podružnica Ptuj prvi in tretji 
petek 16-18 ure). 



 

 

NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA IN UKINITEV DEŽURNEGA 
TELEFONA 

 
Naši uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje 
tolmača preko klicnega centra je možno le za registrirane uporabnike.  
 
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. 
 
 

 
Info Društva 

Zakoni življenja so preprosti, mno-
go preveč preprosti za tiste ljudi, ki 
se želijo boriti in komplicirati. Kar 
daš, to dobiš, kar misliš o sebi in 

življenju, se ti uresniči. Tako prepro-
sto je to.  
(Louise Hay)  

 

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 
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OBVESTILA  
 

DORIS PIHLER - pripravnica. Želimo ji uspešno opravljanje izpita za pridobitev naziva tolmač 



 

 

SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  
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TUJI ZNAKI 



 

 

 TELEFON ELEKTRONSKA POŠTA 

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

dgn.maribor@guest.arnes.si 

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/ 777 132  

BEDRIJA ČREŠNIK 
(predsednik društva) 

041/ 331 287  

STUDIO  dgn1.maribor@guest.arnes.si 

ALEŠ ŠKOF (predsednik 

športne sekcije) 
070/ 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 

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

PTUJ: Petek: 17:00 - 22:00 

 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo  

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in 

podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. 

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

drustvo.maribor 

Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih 

organizacij, Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Slovenska Bistrica, Občina 

Slovenska Bistrica 

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

Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji. 
 

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

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

Info Društva 

Naslov: NAŠ GLAS 

Glasilo urejajo: 

Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

Lidija Salamon, 

strokovna sodelavka 

Jasmina Čuk,  

prostovoljka-študentka na praksi v 

društvu 

Snežana Pauletić, sodelavka 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

Naklada: 200 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja: Februar 2013 

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: 

 


