
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠ GLAS 

 

Letnik X I I .  

Številka 

MAREC - 

MAJ 

2013 

NašGLAS 
72 



 

 

Začetek  
izhajanja  
časopisa  

»NAŠ GLAS« 
Junij 2000 

SPREMLJAJTE OBJAVE 
 NA INTERNETU 

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

objavljamo tudi na internetu. Na naši sple-
tni strani: 

http://www.dgnp-mb.si 
http://www.facebook.com 
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»Javna dela II.« 
Na podlagi drugega javnega pova-
bila smo dali še eno vlogo za 
zaposlitev brezposelne gluhe ose-
be/invalida. Upamo, da nam 
bodo odobrili še to dodatno 
pomoč in nam tako omogočili še 
dodatno pomoč pri izvajanju 
posebnih socialnih programov v 
društvu. 
»Banovci« 
Objavili smo razpis za letovanje v 
prikolici v Termah Banovci za 
ohranjevanje zdravja. Z delovno 
skupino smo sredi aprila priprav-
ljali prikolico za letovanje (Goran 
in Zdenka Jamnikar, Bedrija in 
Marija Črešnik, Milan Kotnik, 
Ernestina Savski). Člani društva so 
pohiteli in več kot polovico termi-
nov zasedli že v prvem tednu po 
objavi, kar kaže na veliko potreb-

nost in dobrodošel način ohranje-
vanja lastnega zdravja gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih članov za 
vse člane društva. Prav tako 
bomo tudi v letošnjem letu prip-
ravili brezplačno letovanje za 
socialno ogrožene člane v enem 
terminu. Vsem članom želimo 
prijetno bivanje in veliko sončnih 
dni. 

 

SEKRETARJEV KOTIČEK 

Stran 3 

V drugi letošnji številki časopisa 
Naš glas lahko ponovno pričaku-
jete veliko zanimivega branja o 
številnih aktivnostih, ki jih organi-
ziramo v Društvu in v podružnici 
na Ptuju. 
»Delo strokovne službe« 
V aprilu nadaljujemo z organizira-
njem aktivnosti in izvajanjem 
posebnih socialnih programov za 
gluhe, naglušne in gluhoslepe 
prebivalce živeče na območju 41 
občin in mest v Podravju, kjer 
deluje naše društvo. Zato se s 
sodelavci v programih javnih del 

pod mojim vodstvom redno vsaj 
1x tedensko sestajamo na kolegi-
ju, kjer pregledamo svoje oprav-
ljeno delo, naredimo intervizijo 
ter določimo razpored delovnih 
obveznosti. 
»Obletnica MDGN Velenje« 
Iskreno čestitamo vodstvu in čla-
nom društva MDGN Velenje ob 
50. obletnici. 

»Skupščina« 
Na letošnji redni seji skupščine 
smo obravnavali poročila za pre-
teklo leto in potrdili plan za leto 
2013. Skupščine Društva sta se 
udeležila ga. Frida Planinc, pred-
sednica Zveze gluhih in naglušnih 
Slovenije in sekretar Matjaž 
Juhart. Pohvalila sta dobro oprav-
ljeno delo v Društvu ter izvajanje 
številnih aktivnosti ter posebnih 
socialnih programov in aktivnosti 
članov ter odlično medsebojno 
sodelovanje vodstva s člani. 

»Javna dela« 
Uspešno smo zaposlili še tretjo 
osebo na podlagi predloga Zavo-
da RS za zaposlovanje v programu 
javnih del za leto 2013. Tokrat 
smo zaposlili Dijano Škof in ji tako 
omogočili zaposlitev v programu 
»Pomoč in varstvo za invalide« 
predvsem za starejše gluhe, 
naglušne in gluhoslepe člane. 



 

  

SEKRETARJEV KOTIČEK 
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»50 let Društva iz Velenja« 
Konec meseca marca sva se s 
predsednikom društva udeležila 
svečane proslave ob 50-obletnici 
delovanja Velenjskega društva. 
Vse čestitke organizatorjem za 
nepozabno doživetje. Ob tej prilo-
žnosti smo se po proslavi srečali s 
predsednikom Republike Sloveni-
je Borutom Pahorjem in si izmen-
jali nekaj besed. V čast mi je bilo, 
da sem predsednika naučil našo 
najlepšo kretnjo v slovenskem 
znakovnem jeziku »rad te imam«. 
S svojo prijaznostjo in razumeva-
njem aktualne problematike s 
katero se vsakodnevno srečuje-
mo gluhi, naglušni in gluhoslepi 
ljudje je hitro osvojil naše simpa-
tije in si lahko samo želimo, da bo 
njegova dana obljuba o pravici 
invalidov sluha do tehničnih pri-
pomočkov kmalu uresničena. 
 

»80 let delovanja našega Druš-
tva« 
Letos meseca novembra praznuje 
naše društvo častitljivo 80-
obletnico delovanja. Priprave so 
že stekle in v organizacijskem 
odboru kar vrvi od različnih idej, 
kako počastiti ta jubilej. 

»Predavanje predstavitev Špor-

tne zveze gluhih Slovenije« 

Na pobudo Športne zveze gluhih 

Slovenije smo v društvu izvedli 

predavanje o delovanju ŠZG in 

prihodnosti športa gluhih v Slove-

niji. Predsednik ŠZGS g. Robert 

Žlajpah in sekretar ŠZG Slovenije 

g. Anton Petrič sta pripravila odli-

čno predstavitev, ki se ga je ude-

ležilo zelo veliko članov društva 

in z zanimanjem prisluhnilo pre-

davanju. 

»Kvizi znanja« 

V društvu tudi v letošnjem letu 

nadaljujemo z izvedbo kvizov 

znanja v Mariboru in na Ptuju. 

Kvize vodita naša sodelavca iz 

programa javnih del Marjan in 

Snežana ob pomoči tolmačice 

Zlatke Kaje Hötzl. Člani so s kvi-

zi zelo zadovoljni si želijo, da 

nadaljujemo s takšno obliko izob-

raževanja, saj tako na prijeten 

način osvojijo veliko novih znanj. 

Nov župan Mestne občine Mari-

bor« 

V sejni dvorani Mestne občine 

Maribor je potekala tiskovna kon-

ferenca o taktilnih oznakah. Ob 

tej priložnosti sem se srečal z 

županom Mestne občine Maribor 

g. Andrejem Fištravcem in sva 

spregovorila nekaj besed o priho-

dnosti delovanja Sveta invalidov 

ter na kratko predstavili naše 

društvo gluhih in naglušnih. 

»Predavanje o klicnem centru 

za gluhe« 

Na mojo pobudo smo ob pomoči 

Zavoda Združenje tolmačev Slo-

venije organizirali predavanje, ki 

ga je pripravila direktorica ZZTS 

ga. Jasmina Bauman. Prevajala je 

Zlatka Kaje Hötzl. Številni člani 

so tako iz prve roke dobili izčrpna 

navodila in informacije o uporabi 

klicnega centra in o pravicah glu-

hih oseb pri uporabi slovenskega 

znakovnega jezika. 

Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 



 

 

Tekmovalci so se najprej zbrali in 

razporedili po svojih tekmovalnih 

mestih. Vsak je dobil svoje loviš-

če.  Vsak tekmovalec si je pripra-

vil svojo ribiško palico in vabe s 

katerimi je lovil. Tekmovanje je 

bilo zelo napeto. Vsi tekmovalci 

so lahko videli, kdo je ujel kakšno 

ribo, kar je samo povečalo nape-

tost med samim tekmovanjem. 

Lovili smo štiri ure in ulovili kar 

precejšnjo zalogo rib.Ta zaloga 

nam je prinesla prvo mesto med 

posamezniki, ki je šla v roke  

našemu članu Andreju Klančniku. 

Osvojili pa smo tudi skupinsko 

3.mesto za kar smo dobili pokal. 

Naslednje tekmovanje v ribolovu 

organizira naše društvo, zato se že 

zelo veselimo. 

Ribiški pozdrav 

Marjan Podbojec, sodelavec 

 

ČLANI PIŠEJO 
Vam je bil pohod všeč, ste kaj 
pogrešali? 
Da, ta dan se mi je vtisnil v spo-
min, saj je bilo zelo prijetno, bila 
je prijetna družba, veliko smeha. 
Želela bi si, da se naslednjega 
pohoda udeležijo osebe v čim 
večjem številu in predvsem, da se 
ga udeležimo tako kot se spodobi 
- peš. 
 

Dijana Škof, sodelavka 
 

 

Kaj je lepšega kot v miru in tišini 

na lep sončen dan loviti ribe? 

Hja..zame in še za nekatere moje 

gluhe prijatelje skorajda nič. In 

ker so naši gluhi člani odlični ribi-

či sem se jim eno lepo sobotno 

dopoldne pridružilv ribolovu.  

Pot me je popeljala  mimo Slo-

venskih Konjic na ribnik  Jernej-

ček v Zbelovem.  

Tam so naši gluhi in naglušni čla-

ni imeli tekmovanje v ribičiji. 

Stran 5 

V mesecu maju smo na društvu 

organizirali že tradicionalni pohod 

na Boč, ki ga vsako leto organizi-

ramo za 1.maj. 

Odzvali so se mnogi naši gluhi in 

naglušni člani. Da bi izvedeli, kako 

je bilo na pohodu in kasneje na 

pikniku smo intervjuvali našo čla-

nico Andrejo Pivec. 

Kako se ti je zdel pohod? 
Na žalost se pohoda nisem udele-
žila peš. Na Boč smo šli z avtom, 
vožnja do cilja je bila kakšnih 15 
minut. Naslednji pohod, ki se ga 
bom udeležila, bom vsekakor šla 
peš. 
 

Kaj ste počeli na cilju, koliko časa 
ste bili tam?  
Tam smo bili približno 6 ur. Imeli 
smo šaljive ter športne igre, bilo 
je zelo zabavno in tudi smeha 
nam ni manjkalo. 
 Na ognju smo tudi pekli kruh, ki 
ga je prinesel Kotnik Milan. 
 

 

POHOD NA 

BOČ 

POHOD NA BOČ 

NAŠI GLUHI 

RIBIČI 

NAŠI GLUHI 

RIBIČI 



 

 

ČLANI PIŠEJO 

PUSTNA 
POVORKA PTUJ 

PUSTNA 
POVORKA 
PTUJ 

 

Sledil je izbor in nagrajevanje naj-
lepših in najbolj domiselnih kar-
nevalskih skupin. Na koncu so se 
naši gluhi in naglušni člani ogreli 
in okrepčali  v Karnevalski dvora-
ni, kjer je potekala pogostitev 
vseh sodelujočih na povorki. 
Veseli in polnih vtisov se že vese-
limo ponovnega sodelovanja, do 
takrat pa že pridno razmišljamo 
kakšno masko si bomo nadeli za 
povorko leta 2014. 
 

Člani DGNP Maribor 

Stran 6 

Člani našega Društva in podružni-
ce na Ptuju so se tudi letos udele-
žili tradicionalne pustne povorke, 
ki je potekala v nedeljo, 10. feb-
ruarja, na Ptuju. Osrednji dogo-
dek kurentovanja na Ptuju je imel 
poudarek na karnevalskih skupi-
nah, ki se vsako leto predstavijo 
širši množici obiskovalcev karne-
vala. Na povorki se je v svojih 
opravah, kreacijah in koreografi-
jah predstavilo več kot 4000 ude-
ležencev iz Slovenije, Hrvaške, 
Belgije, Srbije, Makedonije, Grčije 
in Nemčije. 
Prav tako so se predstavili tudi 
dosedanji princi  ptujskega karne-
vala, etnografske pustne skupine 
z Dravsko-Ptujskega polja, Haloz 
in Slovenskih goric, pihalne god-
be, osnovne šole, ter mnoge kar-
nevalske skupine. 
Z veseljem lahko povemo, da se 
je letos že drugič predstavilo tudi 
naše Društvo z podružnico na 
Ptuju. 
Naši gluhi in naglušni člani so 
letos predstavili naše Društvo kot 
GLUHI SMRKCI. Zelo pohvalno je, 
da so si kostume izdelali sami, 
sešila pa jih je naša gluha članica 
gospa Vlasta Škof. Za masko in 
ličenje je poskrbel naš predsednik 
Bedrija Črešnik, ki je znan po svoji 
umetniški žilici. 
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ČLANI PIŠEJO 

V soboto, 9.marca, smo člani 
Društva gluhih in naglušnih Pod-
ravja Maribor organizirali Dan 
žena za vse naše  članice. Ker je 
8.marec dan naših nežnejših 
predstavnic, smo se na Društvu 
zares potrudili, da bi si naše drage 
dame ta dan kar se da zapomnile 
in bi jim ostal v lepem spominu. 
Organizirali smo kosilo v gostišču 
Štajerc. Naše dame so bile seveda 
zelo vesele ob dejstvu, da bo kosi-
lo zanje brezplačno. 
Na lepi lokaciji v središču mesta 
smo se člani zbrali popoldan 
okrog 13. ure. Sodelavci društva 
so pripravili veliko zanimivih šalji-
vih iger za naše predstavnice než-
nejšega spola. Tako so se dame 
preizkusile kot predstavnice na 

tekmovanju za Miss Dnevu žena, 
izbrati so si morale plesalca in z 
njim odplesati kak ples ali dva, 
zraven tega pa so se preizkusile v 
hranjenju moških s čokolado. 
Ne rabimo posebej omenjat, da 
smo se nasmejali iz vsega srca. 
Podelili smo veliko lepih in prakti-
čnih nagrad. Vsaka predstavnica 
nežnejšega spola je v znak pozor-
nosti dobila rožico. 
Veseli, da smo polepšali dan 

našim ženskim predstavnicam 

Društva, smo se polni vtisov 

odpravili domov. 

Sodelavci DGNP 

 

DAN ŽENA 

DAN ŽENA 



 

 

V predhodnih številkah časopisa 
Naš glas smo že veliko pisali o 
sodelovanju z Kulturnim druš-
tvom Mladinski center IndiJanez.  
Tokrat pa želimo predstaviti naše 
skupno sodelovanje v projektu 
Posluh. V sklopu tega projekta na 
različnih srednjih šolah predstav-
ljamo gluhoto in znakovni jezik. 
Tako smo se predstavili tudi sred-
nješolcem na srednji gradbeni šoli 
v Mariboru. Predstavitve poteka-
jo redno vsak teden, vsakič na 
drugi srednji šoli. Pri predstavitvi 
so prisotne prostovoljke iz KD MC 
IndiJanez, ki aktivno sodelujejo 
pri projektu , tako da na uči pred-
stavitve vodijo program. Prisoten 
je tud en gluh prostovoljec in pa 
seveda tolmač Slovenskega zna-
kovnega jezika. 
Do sedaj smo obiskali že nekaj 
srednjih šol in lahko povemo da 
smo izredno presenečeni nad dej-
stvom, da dijaki tako pozorno 
poslušajo in sodelujejo pri pred-
stavitvah. Celo sami profesorji so 
izredno presenečeni nad tem, da 
so učenci pridni in tako pozorno 
poslušajo. Na eni izmed predsta-
vitev pri kateri smo sodelovali so 
dijaki imeli blok uro, kar pomeni, 
da so skupaj imeli 2 uri slovenske-
ga jezika. V prvi uri smo imeli 
predstavitev znakovnega jezika, 
ko je zazvonil zvonec za konec 
prve ure so dijaki vztrajali in nas 
prosili naj ostanemo še drugo 
uro, ker jim je bilo tako zanimivo. 

Stran 8 

ČLANI PIŠEJO 
Ker smo bili naslednjo uro prosti 
smo si vzeli čas in ostali še to uro 
z dijaki..imeli so res zelo veliko 
vprašanj, veliko novih kretenj 
smo se naučili, seveda pa so 
našega gluhega prostovoljca veli-
ko spraševali kako je biti gluh in 
kako se spoprijema z vsakodnev-
nimi življenjskimi opravili.  
Nad zanimanjem dijakov smo 
zares ostali brez besed. Veselimo 
se nadaljnih predstavitev katera 
bodo organizirali naši prijatelji iz 
KD MC IndiJanez. Seveda smo 
želeli izvedeti kako se počutijo 
naši gluhi in naglušni člani ki akti-
vno sodelujejo pri tem projektu. 

Za mnenje smo povprašali Mirja-

no in Andreja. 
PREDSTAVITEV 
ZNAKOVNEGA 
JEZIKA NA SRED-
NJIH ŠOLAH V 
MARIBORU 

 



 

  

Stran 9 

ČLANI PIŠEJO 

Tudi  občina Slovenska Bistrica 
namerava pridobiti listino  Občina 
po meri invalidov. Na pobudo 
Društva invalidov Črešnjevec so 
že začeli prve aktivnosti za prido-
bitev listine. Konec leta 2012 so 
se pričele aktivnosti za izpeljavo 

projekta 
Med izbranimi invalidskimi druš-
tvi je bilo povabljeno tudi naše 
društvo. Kot delegat našega druš-
tva sem se po nalogu sekretarja  
udeležil prvega sestanka. Z vesel-
jem sem sprejel ta izziv saj bom 
lahko v imenu društva in članov 
opozoril na težave in ovire, katere 
so prisotne in kako  bi jih lahko 
odpravili v občini.  
V mesecu marcu je bila v Sloven-
ski Bistrici  v Centru za starejše 
Metulj okrogla miza v sklopu pro-
jekta Občina po meri invalida. Na 
tej okrogli mizi smo bili tudi mi 
prisotni. 
Moja naloga je bila predstaviti 
komunikacijske ovire invalidov. 
Pridružili sta se mi Andreja Pivec 
in tolmačica Marija Koser , ki je 
tolmačila okrogla mizo.  

Tako smo pokazali, da tudi mi 
obstajamo in opozorili na naše 
probleme. Žal pa je bil zelo slab 
odziv medijev, prisotni samo 
Večer in kabelska televizija Slo-
venska Bistrica. Čaka nas veliko 
dela in sodelovanja z drugimi 
invalidskimi društvi  ter instituci-
jami,  da bomo lahko pripravili 
analizo stanja in akcijski načrt. 
 
Konec leta naj bi ga potrdil 
tudi  občinski svet, za prihodnje 
leto pa si v  občini že obetajo, da 
bodo kot 17. občina v državi to 
listino tudi pridobili.  
Do takrat bo glede odpravljanja 
težav, s katerimi se invalidi vsako-
dnevno srečujemo, treba postori-
ti še marsikaj.  
Del aktivnosti, vezanih na misel-
nost in medsebojno spoštovanje 
ter vzpostavitev moralno-etičnih 
norm v odnosu do invalidov, bo le 
prvi korak na poti do cilja.   
 
Pomen tega projekta je torej za 
Občino Slovenska Bistrica velik, 
prav tako pa tudi za vse občane 
med katerimi smo tudi invalidi. 
 
Projekt spodbuja občino, da se 
skladno s svojo vlogo odgovorno 
odziva na potrebe in interese 
vseh občanov, torej tudi tistih s 
tako imenovanimi posebnimi pot-
rebami; da skrbi za čimbolj kvali-
tetno življenje v skupnosti in pri 
tem upošteva različnost njihovih 
potreb in možnosti.  
 
Uresničevanje projekta je 
pomembno za vse invalide v obči-
ni, saj se odziva na raznovrstne 
potrebe in interese invalidov in 
spodbuja povezovanje in usklaje-
no delovanje vseh invalidov oziro-
ma invalidskih organizacij na 
lokalni ravni.  
 
 
                                                                                         

Istočasno se projekt odziva tudi 
na potrebe drugih skupin obča-
nov (na primer starejše) in tako 
prispeva k večji kakovosti skupne-
ga življenja.  

Upam, da z našo pomočjo in 
našim prispevkom k boljšemu jut-
ri, bo našim članov kakor tudi 
vsem  ostalim invalidom in obča-
nom v občini Slovenska Bistrica 
boljše.  
 
Ni nujno, da si invalid, lahko si  
»invalid za en dan« in prav tako 
potrebuješ vso infrastrukturo, kot 
jo potrebujejo invalidi na vozičku 
oz. drugi invalidi. 
Samo en primerček.  Zlomiš si 
nogo in si že na vozičku.  Kaj zdaj?  
Kako po mestu, kam na WC v 
mestu ? Kako na socialno, občino 
… 
 
Kot član delovne skupine projekta 
Občina po meri invalida se obve-
zujem, da bom poskušal narediti  
vse, kar bo v moji moči in pristoj-
nosti. 
 
Marjan Podbojec, sodelavec 
DGNP MB 

OBČINA SLOVEN-
SKA BISTRICA V 
PROJEKTU  
»OBČINA PO 
MERI INVALIDA« 



 

 

ČLANI PIŠEJO 
 

M A R I B O R S K A 
KNJIŽNICA SE 
PREDSTAVI 
 

Ker že veliko časa zelo dobro 
sodelujemo z vodstvom Maribor-
ske knjižnice smo se odločili, da 
Vam, dragi bralci, delček našega 
dosedanjega sodelovanja tudi 
predstavimo. 
Pogovarjala sem se z Gospo Dra-
gano Lujić iz razvojno analitične 
službe Mariborske knjižnice, ki je 
zelo prijazno in potrpežljivo odgo-
vorila na vsa moja vprašanja in za 
naše gluhe in naglušne člane prip-
ravila kar nekaj koristnih informa-
cij, ki so predstavljene v tokratni 
številki časopisa Naš glas. 
 
Gospa Dragana, zanima nas kako 
se je začelo Vaše sodelovanje z 
našim Društvom? 
Dragana Lujić: Že pred leti smo 
navezali stike z Centrom za govor 
in sluh v Mariboru. Ustanovili 
smo tudi delovno skupino za upo-
rabnike z posebnimi potrebami in 
se vključili v svet invalidov Mest-
ne občine Maribor. Po tej poti 
smo prišli v stik z Gospodom Kot-
nikom, sekretarjem vašega Druš-
tva in podpredsednikom sveta 
invalidov Mestne občine Maribor 
in začelo se je medsebojno sode-
lovanje. 
 

Ste bili seznanjeni z problemati-
ko gluhih in naglušnih? 
Samo problematiko gluhih nam je 
najbolj podrobno predstavil G. 
Kotnik, sicer pa smo se že sezna-
nili to problematiko, saj obstajajo 
določeni standardi, kako delati z 
gluhimi in naglušnimi ljudmi. 
( IFLA smernice za delo z gluhimi 

knjižnica postane prostor, kjer se 
boste tudi gluhi in naglušni dobro 
počutili, vanjo redno zahajali in 
enakovredno uporabljali vse naše 
storitve. Knjižnica že dolgo ni več 
samo izposojevalnica knjig, je 
prostor za druženje, srečevanje, 
vseživljenjsko učenje. Poleg knjig 
si lahko izposojate igrače, časopi-
se, DVD in drugo gradivo. Skratka,  
odkrijte knjižnico v svojem okolju 
in jo obiščite.  Veseli bomo vaše-
ga obiska. Za invalide je članstvo 
brezplačno.   
Poleg tega si želimo čim več 
vaših  predlogov za sodelovanje: 
kaj pričakujete od knjižnice, česa 
si želite, kako si predstavljate 
naše sodelovanje, kaj pogrešate. 
 
Več informacij glede včlanitve in 
delovnega časa knjižnic si lahko 
ogledate na internetni povezavi:  
http://www.mb.sik.si/ 
 
 
Lahko branje  
V Zavodu Risa http://www.risa.si 

so se prvi  v Sloveniji lotili pripra-

ve in izdaje besedil v lažji bralni 

različici, pod nazivom LAHKO 

BRANJE. Pripravljajo časopis 20 

minut, ki ga je lažje prebirati in 

razumeti. Dostopen je na http://

www.risa.si/20-minut/. Pripravili 

pa so tudi naslednje priredbe v 

lahkem branju:  Visoška kronika 

Ivana Tavčarja, dramo Romeo in 

Julija Williama Shakespearea in 

kratke zgodbe slovenskih avtorjev 

pod naslovom Naše zgodbe. Gre 

za prirejena leposlovna besedila 

za odrasle, ki zaradi različnih raz-

logov ne morejo brati ali pa težje 

prebirajo originalna besedila. 

v knjižnicah). Uvedli pa smo tudi 
strokovna izobraževanja o posa-
meznih oblikah invalidnosti, kate-
re izvajamo v sodelovanju z inva-
lidskimi društvi, kar je eden od 
načinov za vzpostavitev in nad-
gradnjo sodelovanja. 
Kako bi opisali Vaše dosedanje 
sodelovanje z našim Društvom? 
Naše sodelovanje sega v leto 
2009, ko smo začeli sodelovati z 
svetom invalidov na Mestni obči-
ni Maribor. Takrat smo se pobližje 
spoznali s predstavniki različnih 
invalidskih društev. Z Društvom 
gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor pa smo začeli sodelovati 
marca 2010. Takrat smo pripravili 
informacijsko opismenjevanje za 

člane društva gluhih in naglušnih. 
Knjižničarji ste se tudi udeležili 
tečaja slovenskega znakovnega 
jezika, ali nam lahko več poveste 
o tem? 
Res je. V letu 2011 se nas je 60 
knjižničarjev odločilo obiskati 
začetni tečaj slovenskega znakov-
nega jezika, z željo da bi se lažje 
sporazumevali z gluhimi in naglu-
šnimi člani vašega društva. Razde-
ljeni smo bili v 2 skupini. Učenje 
je bilo zelo intenzivno, vendar 
zelo zabavno in sproščeno. Veseli 
smo da nam je nekaj znanja ostali 
in ga lahko pridno uporabimo, ko 
srečamo koga od gluhih v naših 
knjižnicah. 
In še misel za konec: Želimo si, da 
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Lahko branje je namenjeno odra-
slim z motnjo v duševnem razvo-
ju, gluhim in naglušnim, ki imajo 
težave z razumevanjem besedil, 
tujcem, ki se učijo slovenskega 
jezika, starejšim, slabovidnim, 
bralcem z disleksijo, osebam z 
možganskimi poškodbami itd.   

Pri priredbah besedil sodelujejo 

strokovnjaki različnih področij, 

specialni pedagogi, defektologi in 

slovenisti.  Varovanci Centra za 

usposabljanje, delo in varstvo  

 

 

Črna na Koroškem so spremljali 
nastajanje teh besedil,  podajali 
so pripombe in predloge. 

Za pripravo lahkega branja je 
poleg vsebinske priredbe  
pomembna tudi formalna prilago-
ditev, kot so ustrezen format, 
debelina papirja, primerna teža 
knjige, tip črk, razmak med vrsti-
cami, ilustracije, desna poravnava 
besedila ipd.).    

V svetu je pojem lažje berljivega 
gradiva (angl. easy- to-read) že 
dolgo poznan in uveljavljen, prav 
tako tudi izdaje v tej različici. V 
Sloveniji smo prevod IFLA smernic 
(Guidelines for  Easy-to-Read 
Materials) pod naslovom Smerni-
ce za lažje berljivo gradivo dobili 
leta 2007, izdala jih je Zveza bibli-
otekarskih društev Slovenije. Ima-
mo jih tudi v naši knjižnici.  

 

http://cobiss6.izum.si/scripts/
cobiss?
com-
mand=DISPLAY&base=50304&de
pt=00&rid=233782272&fmt=11 

 

Potreba po pripravi lažje berljive-
ga gradiva izhaja iz osnovne 
demokratične pravice, da ima 
»vsakdo pravico dostopa do kul-
ture, literature in informacij v 
razumljivi obliki« (Smernice, 
2007).  

Predstavljene knjige so vam na 
voljo v naših enotah.  

Obiščite nas, veseli bomo vašega 
obiska. Z veseljem vam bomo 
pomagali pri izposoji gradiva 

 

Snežana Pauletič 

 

 

Dostopno v: 

http://cobiss6.izum.si/scripts/
cobiss?
com-
mand=DISPLAY&base=50304&de
pt=00&rid=260867072&fmt=11 

 

 

 

 
Dostopno v: 

http://cobiss6.izum.si/scripts/
cobiss?
com-
mand=DISPLAY&base=50304&de
pt=00&rid=260863744&fmt=11 

 
 
 

 
 
 
Dostopno v:  
http://cobiss6.izum.si/scripts/

cobiss?

com-

mand=DISPLAY&base=50304&de

pt=00&rid=266080512&fmt=11 
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http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=233782272&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=233782272&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=260867072&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=260867072&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=260867072&fmt=11
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http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=260863744&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=260863744&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=260863744&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=260863744&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=266080512&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=266080512&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=266080512&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=266080512&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=00&rid=266080512&fmt=11
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DRŽAVNO 
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ČLANI PIŠEJO - ŠPORT 
V skupnem seštevku so člani 
osvojili 1.mesto, posamezno pa 
se je najbolj izkazala naša nagluš-
na članica Sanja Debevec. 
Vsem tekmovalcem iskreno česti-
tamo na športnih  uspehih  in jim 
želimo še več takšnih podvigov. 

Sodelavci DGNP MB 

Naše članice so  na Državnem 

prvenstvu dosegle odlično 

1.mesto 
Na Podružnici Ptuj smo zelo vese-

li, ko dobimo obisk sodelavcev  iz 

Maribora, ki za nas pripravijo 

zelo zanimive in poučne  izobra-

ževalne kvize.Obiščeta nas sode-

lavca Marjan Podbojec in Sneža-

na Pauletič, ki nas vedno znova 

presenetita z različnimi temami 

kviza. 

Razdelimo se v dve skupini. V 

vsaki skupini imajo možnost igra-

ti 3 igralci. Sledijo vprašanja in 

odgovori. Z veseljem lahko pove-

mo, da se vsi naši člani radi preiz-

kusijo v kvizu znanja. Na naši 

podružnici je zelo veliko zanima-

nja za šport, zato smo še posebej 

veseli kvizov z športno tematiko.  

 

Vlasta Škof 

V soboto, 6.aprila je društvo glu-
hih in naglušnih Ljubljana  organi-
ziralo Državno prvenstvo v 
Bowlingu-trojice. 
Ker člani našega društva pridno 
trenirajo in dosegajo dobre rezul-
tate na treningih, so obiskali tudi 
letošnje državno prvenstvo, v Lju-
bljani.  Moški del ekipe našega 
društva so predstavljali .. Ženski 
del ekipe pa Valerija Škof, Suzana 
Muster in Sanja Debevec. Vseka-
kor so naši tekmovalci bili zelo 
dobro pripravljeni, saj so dosegli 
izjemno dobre rezultate. 

ŠPORTNI KVIZI 
NA PODRUŽNICI 
PTUJ 

ŠPORTNI 
KVIZI NA 
PODRUŽNICI 
PTUJ 



 

 

Našo ekipo je vodil trener Aleš 

Škof. Vsi smo imeli tekme z vsako 

ekipo. Naša ekipa DGN Podravja 

Maribor je tekmo z ekipo iz 

MDGN Slovenskih Konjic izgubila, 

proti DGN Ljubljani pa zmagala. 

Na koncu smo pristali na drugem 

mestu, za kar smo dobili pokal. 

Za najboljšega igralca je prejel 

priznanje naš igralec Mustafa Bul-

jubašič in Robert Debevec za naj-

boljšega strelca tega turnirja.  

Mustafa Buljubašić 

Robert Debevec 

Hvala vsem za vaš trud. 

Kapetan futsala  

Gabrijel Kravanja 
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Iskrena hvala vsem igralcem, tudi 
tistim, ki ste nas podprli iz drugih 
krajev Slovenije. 
Turnir smo zaključili z večerjo in 
podelitvijo pokalov v društvu gos-
titeljev.  
Veseli smo se vrnili domov ter s 

sabo prinesli pokal za  

osvojeno 2. mesto in pokal za naj-
boljšega igralca turnirja, ki ga je 
tokrat osvojil naš igralec SHKEL-
ZEN DACAJ. 
 
Kapetan futsala, Gabrijel Kravan-

ja 

 

Turnir za superpokal je potekal že 

petič. Udeležiti bi se morale štiri 

ekipe, ki so na državnem prvens-

tvu zasedle prva štiri mesta. 

 ČLANI PIŠEJO-ŠPORT 
 

FUTSAL TURNIR 

NA SLOVAŠKEM 

FUTSAL 

TURNIR NA 

SLOVAŠKEM 
17. 11. 2012 smo se udeležili 6. 
mednarodnega turnirja v futsalu 
na Slovaškem, in sicer v mestu 
Trenčin. Skupaj nas je šlo 18 
oseb, 9 iz ekipe odbojkarjev in 9 
iz ekipe futsala. Na cilj smo pris-
peli v dobrih šestih urah. 
Od desetih prijavljenih ekip, se je 
futsala udeležilo 8 ekip.  
V naši ekipi so sodelovali tudi 
igralci iz drugih krajev Slovenije, 
saj so naši igralci imeli neprelož-
ljive obveznosti. 
Imeli smo tri tekme v naši skupi-
ni, dve smo zmagali, eno izgubili. 
Tako smo bili nepričakovano prvi 
v naši skupini in smo nato igrali v 
polfinalu. V polfinalu smo pre-
magali nasprotnika in prišli v 
finale. V finalu smo igrali proti 
ekipi iz Vinkovcev, ki so bili izje-
mno močni. Čeprav smo imeli 
težkega nasprotnika, smo izred-
no dobro igrali. Žal smo finalno 
tekmo izgubili, ampak smo osvo-
jili odlično drugo mesto. 

FUTSAL TURNIR 

-SUPERPOKAL 

V ZREČAH 



 

  

Stran 14 

ČLANI PIŠEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali se v zadnjem času poču-
tite utrujeni, izčrpani in 
brez energije? Imate težave 
s kožo ali prebavo? Ste ime-
li »naporne« praznike? 
Potem je čas, da začnete 
razmišljati o razstrupitvi svo-
jega telesa. Rastrupljanje 
pomeni čiščenje telesa z 
odstranitvijo toksinov in 
kemikalij ter hranjenje tele-
sa z zdravo prehrano. 
Zakaj razstrupiti svoje telo? 
Razstrupljanje pomaga pri 
zaščiti pred boleznimi, prav 
tako pa obnovi vaše sposob-
nost in krepi imunski sistem, 
ki ga potem ohranja pri opti-
malnem zdravju. 
Rezultati se kažejo v: 

trdnejšem spancu, 
čvrstejši koži, 
vitkejši postavi, 
boljši koži, 
boljšem počutju, 
povečani energiji, 

boljšem imunskem sistemu 
 

 

 

 
10 načinov, kako najlažje in 
najučinkoviteje razstrupiti 
telo: 
Jejte veliko vlaknin, rjavega 

riža in ekološko pridelanega 

svežega sadja in zelenjave.  

Najboljši razstrupljevalci so: 
pesa, redkev, artičoke, zelje, 
brokoli ipd. 

Pitje zelenega čaja in 
vode. 

Uživanje vitamina C, ki 
pomaga telesu proizvajati 
snovi, ki odganjajo toksine iz 
telesa. 

Globoko dihanje. 
Preprečevanje stresa z 

najrazličnejšimi sprostilnimi 
vadbami (joga, meditacija 
ipd.). 

Redna telesna aktivnost. 
Tuširanje na način, ko se 

pet minut tuširate z vročo 
vodo, nato pa sledi 30 
sekundno tuširanje s hladno 
vodo. Ta proces ponovite 
vsaj trikrat, nato pa pojdite v 
posteljo. 

Savna – s potenjem narav-
no čistite organizem, saj razs-
trupljanje poteka pri 70–100 
stopinjah Celzija. 

Masaža z olji ter vročo 
kopeljo. 
Čim manj uživanja nikotina, 

alkohola, kave in sladkarij. 

RAZSTRU-

PITE SVOJE 

TELO 

Vir: splet 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=savna&source=images&cd=&cad=rja&docid=xKldVrz2YoFGiM&tbnid=vv2OU-jMZ0C-IM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.siol.net%2Fsportal%2Frekreacija%2Fsportna_infrastruktura%2F2011%2F11%2Fljubljana_savna.aspx&ei=qsxvUd3KFob0


 

 

Sama sem rojena v družini gluhih 
staršev, prav tako sem tudi sama 
naglušna, tako da sem v stiku z 
gluhimi že vso življenje. Zelo rada 
preživljam svoj čas z gluhimi in 
jim pomagam. 

Moje delo preko javnih del je 
pomoč starejšim na domu. To 
delo mi je pisano na kožo, saj 
pomagam tistim,  za katere vem, 
da sami ne zmorejo in da res pot-
rebujejo mojo pomoč.  
Najbolj me veseli, ko po opravlje-
nem delu vidim zadovoljstvo sta-
rejših, to mi daje voljo in veselje, 
da to delo opravljam vestno. 
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Najbolj bi si želela, da bi to delo 
lahko opravljala še veliko časa, a 
ker sem v programu javnih del, 
žal ne gre, vseeno sem pa za Vas 
tukaj vedno, službeno ali privat-
no, ker Vi ste moja družina. Rada 
vas imam in veselim se skupnih 
trenutkov z vami. 
 

 Dijana Škof 

NOVA SODELAV-

KA V PROGRA-

MU JAVNIH DEL 

NOVA SODE- 

LAVKA  V 

PROGRAMU 

JAVNIH DEL 

Dragi moji prijatelji, 
 
Nekateri me poznate že od prej, 
saj sem kot članica redno priha-
jala v društvo, nekateri me boste 
pa še spoznali. Nisem si niti v 
sanjah predstavljala, da bi lahko 
kdaj delala z ljudmi, ki so mi pri 
srcu.  



 

 

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

 

ČESTITAMO 
DORIS PIHLER 

 NOVI tolmačici slovenskega znakovnega jezika 
  

 

  

ZA USPEŠNO OPRAVLJEN IZPIT 

ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO  

  

LIONS KLUB PIRAMIDA  

MARIBOR 

 

ZA DONIRANE TEHNIČNE PRIPOMOČKE ZA 

NAŠE GLUHE IN NAGLUŠNE ČLANE 



 

  

ZAHVALE , REZULTATI 
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DRŽAVNO PRVENSTVO V 

BOWLINGU                          

Je tokrat potekalo 

23.2.2013 v Mariboru. 

Naši članice so ekipno 

dosegle odlično 3.mesto. 

 
Naše članice so na državnem prvenstvu v bowlingu 
(ekipno-trojice), ki je potekalo v Ljubljani, dosegle  

odlično PRVO MESTO! 
 

ČESTITAMO  

ŠPORTNE IGRE INVALIDOV 

 

Na športnih igrah invalidov, ki je letos potekal 

že drugič v Mariboru je naša članica ga. Majda 

Kores dosegla odlično 1. MESTO 
 

ČESTITAMO 

     9. tradicionalni dravinjski turnir v ribolovu – Slovenske Konjice  

je tokrat potekal 20. 4. 2013.  

          Naš član ANDREJ KLANČNIK je     

 posamično dosegel odlično 1. MESTO   

ČESTITAMO  

DRŽAVNO PRVENSTVO V FUTSALU IN  

ODBOJKI– NOVA GORICA 

 

Ekipa moških je V FUTSALU dosegla odlično 2. mesto,    

ženska ekipa pa se je V ODBOJKI uvrstila na 4. mesto 



 

 

 

 

DOGODKI V SLIKI 
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DOGODKI V SLIKI 
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DOGODKI V SLIKI 

Stran 20 



 

  

BODI DOBRODELEN 
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DOKLER STOPAM V PRAVO 

SMER, DOLŽINA MOJIH 

KORAKOV PRAVZAPRAV  

NI  

POMEMBNA 

(Erica Lawrence) 

 



 

  

DOGODKI V SLIKI 
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ŠALA... 

Blondinka se stisne k možu in mu 

reče: "Dragi, daj pokrij me in 

ugasni televizijo!" "Molči, v kinu 

sva!" ji zašepeta mož.  

 

Mož prinese domov plačo, stopi 

pred ogledalo in pokliče ženo. 

"Draga, ali vidiš ta denar v ogle-

dalu?" "Vidim." "To je tvoj 

denar." "Hvala. Kaj boš imel pa 

ti?" "Moj denar je pa ta, ki ga 

držim v roki."  

 

"Ali veš da današnji časopis piše 

tudi o meni?" "Ne. Kje pa?" "Res. 

Na 10. strani piše, da je bilo vče-

raj na tekmi 1000 gledalcev. Med 

njimi sem bil tudi jaz!"  

 

"Gospod doktor, kaj naj storim? 

Kar naprej me boli glava." 

"Gospa, spremembo potrebuje-

te!" "Sem že poskušala, a je mož 

preveč ljubosumen."  

 

Pepca zavistno prijateljici Štefki: 

“Madona, kako si lepo shujšala. 

Kakšna nova dieta?” “Kje pa? Le 

krompir, korenje in fižol.” “A res? 

Pa si vse to kuhala ali pekla?” 

“Okopavala.”  

 

Učiteljica je vprašala Jureta: 

"Koliko je dve in dve?" "Štiri!" 

"Sedi, pet!" "Aja, pet 

je, ja!"  

 

RAZVEDRILO 
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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. 

Državno prvenstvo gluhih v bowlingu ( objavljeno 26. 2. 2013) 

 

V Mariboru v Bowling centru Strike je potekalo državno 

prvenstvo v bowlingu. 
 

http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2013/

drzavno-prvenstvo-gluhih-v-bowlingu-maribor  

Študijskih možnosti precej, zaposlitvenih precej manj  
(objavljeno 27. 2. 2013) 
 

Kakšne so možnosti za izbiro študijskih smeri, si oglejte v 
prispevku 
 
http://www.zveza-gns.si/slovenija/studijskih-moznosti-precej-

zaposlitvenih-manj  

Mariborski dijaki spoznavajo gluhoto in znakovni jezik  
(objavljeno 7. 3. 2013) 
 

V okviru projekta Posluh!, ki ga v letu 2013 izvaja Kulturno društvo Mla-
dinski center IndiJanez iz Maribora, bo skoraj 10 tisoč dijakov maribor-
skih in okoliških srednjih šol spoznalo, kako komunicirajo gluhi, kakšna 
je njihova kultura in s kakšnimi težavami se soočajo. Obiskali smo II. 
gimnazijo v Mariboru.  
 
http://www.zveza-gns.si/slovenija/mariborski-dijaki-spoznavajo-

gluhoto-in-znakovni-jezik  
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Predstavitev društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor (objavljeno 29. 3. 2013) 

 

Vabljeni k ogledu predstavitve Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor!  

 

http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-drustva-gluhih-in-naglusnih-

podravja-maribor  

http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2013/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-bowlingu-maribor
http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2013/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-bowlingu-maribor
http://www.zveza-gns.si/slovenija/studijskih-moznosti-precej-zaposlitvenih-manj
http://www.zveza-gns.si/slovenija/studijskih-moznosti-precej-zaposlitvenih-manj
http://www.zveza-gns.si/slovenija/mariborski-dijaki-spoznavajo-gluhoto-in-znakovni-jezik
http://www.zveza-gns.si/slovenija/mariborski-dijaki-spoznavajo-gluhoto-in-znakovni-jezik
http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-drustva-gluhih-in-naglusnih-podravja-maribor
http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-drustva-gluhih-in-naglusnih-podravja-maribor


 

  

OBRAZ MESECA-ROBERT KLEMENČIČ (objavljeno 28. 2. 2013) 

 

Poglejte si prispevek našega gluhega člana Roberta Kle-

menčiča. 

http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---

robert-klemencic  

Obraz meseca – Robert Klemenčič  (objavljeno 28.2.2013) 
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---robert-klemencic  
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 
Obraz 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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OBJAVE V MEDIJIH 

Pogovor z Dejanom Zavcem 
 

Dejan Zavec je boksarsko kariero začel pri šestnajstih letih. Njegova 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 popoldan-
skem pogovoru ob pijači pred svojo telovadnico na Ptuju.  

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

GLUHOSLEPA GOSPA MARTA BAKLAN (objavljeno 2. 8. 2013) 

 

Predstavljamo vam 79-letno gluhoslepo gospo Marto Baklan, ki je gluha od rojs-

tva, vid pa je počasi izgubila zaradi distrofije pred petnajstimi leti.  

http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/gluhoslepa-gospa-marta-baklan  

http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---robert-klemencic
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---robert-klemencic
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---robert-klemencic
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/pogovor-z-dejanom-zavcem
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/gluhoslepa-gospa-marta-baklan


 

 

RAZVEDRILO 

ROJENI APRIL 
BAJRIĆ Mihelca 
BAKLAN Marta 
BAUMAN Zvonka 
BIZJAK Denis 
BRAČKO Barbara 
CIMERMAN Franc 
CRNIĆ Dragotin 
ČREŠNIK Bedrija 
FERČEC Stanislav 
FERK Stanislav 
FRAS Bogdan 
HAUZER Ana 
HOJNIK Antonija 
IVANJŠIČ Jožica 
JAMNIKAR Zdenka 
KLEZIN Ivanka 
KOKOL Aleš 
KOSER Marija 
KOTOLENKO Ružica 
LONGAR Milenca 
LORENČIČ Ana 
MERTIK Marcel 
MLAKAR Alojz 
MUSTER DAVID 
MUSTER Herman 
NOVAK Roman 
ORNIK Nataša 
PAVLINEK Miroslav 
PERKOVIČ Franc 
PESEK Mateja 
PIHLER Nada 

 

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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PLANINŠIČ Anton 
PODGORELEC Ivan 
POSTRUŽNIK Kristina 
POTOČNIK Emil 
SENICA Majda 
STARAŠINA Karolina 
ŠKOF Stanislav 
TKALČIČ Ivan 
VRŠIČ Stanko 
ŽOHAR-Šumatič Olga 
HELBL Mirle 
OSTREUH Ljubica 
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VOŠČILA 
ROJENI MAREC 
BERDNIK Roza 
BOGDANOVIČ Zvonka 
BREZNIK Marija 
BUDIGAM Matilda 
CEHNER Gabrijel 
ČAD Miroslava 
DIVJAK Bojan 
FEKONJA Hilda 
FEKONJA Marjan 
FERČEČ Slava 
GLAVAČ Zmago 
GORIČAN Joze 
JANŽEK Jožef 
KARAS Janez 
KOTNIK Anja 
KRAMBERGER Jože 
KRAVANJA Tea 
KUHAR Milan 
KUNST Eva 
LAVTAR Igor 
LONGAR Monika 
MAČEK Bernarda 
MEZGEC Milan 
MOŽIČ Helena 
ORNIK Danica 
OTOREPEC Jože 
PEVEC Franc 
PODGORŠEK Antonija 
RANER SUZANA 
REMŠAK Jožef 
RIŽNER Janko 
ROKAVEC Slunjski Mira 
ROŠKER  Ivan 
STRES Jožef 
ŠIBILA Jožica 
ŠMID Marija 
ŠTURM Oskar 
ŽUNEC Jožica 
ŽVIKART Jožica 
POCRNJA Josip 
KAJNIH Jožica 
CAPL Majda 
HERCOG Petra 

ROJENI MAJ 
BERGHAUS Anton  

BLAŽIČ Ernest  

BRAČKO Janez  

BARL Marija  

CEHTELJ Andrej  

ESIH Vilma  

GRAJFONER Pavla  

JELENKO Lojzka  

KOKOL Darko  

KOLARIČ Milan  

KOSTANJEVEC Sandra  

KOTNIK Marija  

KRAJNC Radovan  

KRONIČ Melita  

KUBALE Slavko  

LEBREHT Ivan  

LEŠNIK Giudita  

LUKNER Lea  

MAČEK Marija  

MERTIK Jana  

MLAKAR Branko  

MODRINJAK Marko  

MOHORKO Dominik  

NOVAK Zvonko  

PAVLINEK Alojz  

PETRUŠEVSKI Spase  

PLIMON Ivan  

REPNIK Alojzij  

STEINBACHER Alojz  

ŠKET Alojzija  

ŠKOF Valerija  

ŠMIT Ivan  

ŠPES Janez  

ŠPES Marija  

TERTINEK Anja  

VODUŠEK Adolfina  

ZUPANC Ferdo  

ŽUNIČ Janja  

 



 

 

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

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3 

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

družabnih prostorih društva. 

V sejni sobi društva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI PROS-

TOR, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik za video 

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

vo slik z aktivnosti. 

DAN ODPRTIH VRAT VSEH INVALIDSKIH 

DRUŠTEV 
Vabimo vse člane DRUŠTEV na družabno srečanje, ki bo v 
petek 28.6.2013 (dan odprtih vrat). V soboto 29.6.2013 bo 
piknik in športne igre. Imeli se bomo super! 
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DOPISUJTE V NAŠ GLAS 

Vabimo vas,da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih pošljete po e-pošti ali pa 

prinesete članek in fotografije v pisarno društva.Vaš članek bomo z veseljem objavili. 

 

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 

TRENING ODBOJKE NA MIVKI 
Vsak torek od 17-19h na odbojkarskem igrišču Ranca-Ptuj. Vodja 
odbojke na mivki: Dijana Škof 
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 

PREDSTAVITVE ZNAKOVNEGA JEZIKA NA SREDNJIH ŠOLAH 
 
Vabimo vse mlade člane, da pomagajo pri predstavitvah znakovnega 
jezika v sklopu projekta POSLUH. Več informacij dobite v pisarni druš-
tva. 

KVIZ ZNANJA 
Kviz znanja bo sredo 22. 5. 2013 ob 17.30 uri. Kviz vodita Marjan in Snežana. 
Vljudno vabljeni 

RAZPIS ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA - 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 
 
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 

 

"Moč ni pogojena s fizičnimi  

zmogljivostmi.  
 

Moč prihaja iz neomajane volje." 

(Ghandi)  

 

TOLMAČI - PODRAVJE NASLOVI GSM DOSEGLJIVOST 

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

SUZANA KRSTESKI Maribor  041/600 201  dopoldan in popoldan 

LIDIJA LETONJA Destrnik 041/282 344  dopoldan in popoldan 

MARIJA KOSER  Maribor  031/316 040  dopoldan in popoldan 

DORIS PIHLER Maribor 041/616 089 od 8.00 do 18.00 
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SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
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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 humani-

tarnih 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: 

 


