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SPREMLJAJTE OBJAVE 
 NA INTERNETU 

Od 9. maja 2005  vse dogodke, aktivnosti, programe in osta-
le koristne informacije objavljamo tudi na internetu  

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

http://www.facebook.com 
https://infoslo.si/sl/drustvo-gluhih-naglusnih-maribor/ 
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SEKRETARJEV KOTIČEK  

  

 »Informiranje članstva-okrogle mize« 
Zelo smo ponosni, da se naših informativnih-
okroglih miz, udeležuje preko 40 naših članov.  
Vsako sredo v matičnem Društvu v Mariboru posre-
dujemo vsem prisotnim številne informacije o 
dogodkih v društvu, o tekočih aktivnostih in drugih 
aktualnih dogajanjih. Vse informacije so objavljene 
tudi na oglasni steni društva in podružnice, v časo-
pisu Naš glas, na spletnih straneh www.dgnp-mb.si 
in www.facebook.com. V letošnjem letu smo pričeli 
s prenosom vsebin na novo spletno stran https://
infoslo.si/sl/drustvo-gluhih-naglusnih-maribor/. 
 
»Gledališki festival gluhih na Ptuju« 
Na Ptuju smo 21. 10. 2017 prvič organizirali Gleda-
liški festival gluhih. Nastopalo je kar devet društev 
z desetimi kulturno umetniškimi točkami. Festival 
je uspel, saj so vsi obiskovalci vse nastope z navdu-
šenjem pozdravili in jim namenili dolge aplavze. 
Vsem nastopajočim in sodelujočim ter zaposlenim 
in prostovoljcem se iskreno zahvaljujem za njihov 
doprinos za uspešno izvedbo festivala. Vse nastope 
si lahko ogledate na Spletni TV ZDGNS na portalu 
YouTube. 

 
»Kuharske delavnice« 
Delavnice kuhanja so iz tedna v teden bolj obiska-
ne, kar nas izredno veseli. Na delavnici potekajo 
tudi druge aktivnosti; igranje šaha, družabne igre in 
pogovori in izmenjava receptov, ki jih objavimo 
tudi v društvenih medijih. Člani so izjemno zadovo-
ljni z izvedbo kuharskih delavnic in pomočjo nove 
sodelavke Mire Meš Pivec v programu javnih del. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč, da so 
delavnice tako dobro organizirane. 
 

»Kulturni večer invalidov v SNG – Kazinska 
dvorana« 
Kazinska dvorana SNG Maribor je 7. 11. 2017 gos-
tila že osmi Kulturni večer invalidov. Prireditev je 
režirala Zdenka Križanič, povezoval pa dramski 
igralec Bojan Maroševič. V slovenski znakovni 
jezik je tolmačil  Boštjan Jerko. Tudi letos je občin-
stvo napolnilo kazinsko dvorano. Tema večera je 
bila »Šport in kultura z roko v roki«. Navzoče sta 
nagovorila župan MOM dr. Andrej Fištravec in 
predsednik Sveta invalidov MOM g. Milan Kotnik. 
Najlepša hvala vsem nastopajočim in vsem gostom, 
ki ste se potrudili in prikazali zares odlične predsta-
ve. Hvala tudi vsem sodelavcem SNG Maribor, 
Mestni občini Maribor in vsem, ki ste pripomogli, 
da smo preživeli čudovit večer. Hvala tudi zvestemu 
občinstvu, ker ste s svojo udeležbo in aplavzi nagra-
jevali in spodbujali nastopajoče. 

 
»Posvet in delavnica v organizaciji Sveta invali-
dov Mestne občine Maribor« 
Kot predsednik Sveta invalidov Mestne občine 
Maribor si prizadevam za uresničevanje Akcijskega 
načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v 
Mestni občini. S tem namenom smo v oktobru orga-
nizirali dva posveta; o Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ter o spremembah Zako-
nodaje o društvih. Številna udeležba na obeh posve-
tih je potrdila dejstvo, da potrebujemo tovrstne 
posvete, kjer smo iz prve roke s strani predavateljev
- pristojnih strokovnjakov dobili odgovore na števil-
na vprašanja, ki nam bodo v pomoč pri našem pos-
lanstvu zagotoviti invalidom enakopravnejše pogoje 
za vključevanje v družbo in hkrati izboljšati delo v 
svojih organizacijah.  

Organizacijska ekipa 

Nastopajoči »Nogometna generacija« z organizatorji 

http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com
https://infoslo.si/sl/drustvo-gluhih-naglusnih-maribor/
https://infoslo.si/sl/drustvo-gluhih-naglusnih-maribor/
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SEKRETARJEV KOTIČEK  

»Intenzivne priprave za Ligo prvakov gluhih v 
futsalu« 
11. novembra je potekal že 5. Mednarodni turnir 
gluhih v futsalu, kjer smo osvojili odlično drugo 
mesto. Takšna tekmovanja, treningi in obiski fitnes 
centrov so našim športnikom dobra popotnica in 
priprava za udeležbo na Ligi prvakov gluhih v fut-
salu, ki bo januarja 2018 v Španiji v Alcala de 
Henares. 
 
»Dan znakovnega jezika gluhih« 
Namen dneva slovenskega znakovnega jezika je 
opozoriti širšo javnost na specifične potrebe glu-
hih, gluhoslepih in naglušnih oseb, ki za sporazu-
mevanje uporabljajo slovenski znakovni jezik, ter 
spodbuditi nadaljnji razvoj in uporabo slovenskega 
znakovnega jezika v vsakdanjem življenju. Druš-

tva gluhih in naglušnih skupaj z Zvezo si od same-
ga začetka delovanja prizadevamo za uveljavitev 
slovenskega znakovnega jezika. S Centrom za raz-
voj slovenskega znakovnega jezika, ki ga je usta-
novila Zveza, pa se trudimo zagotoviti, da se zna-
kovni jezik gluhih prepozna kot samostojen in ura-
dni jezik skupnosti gluhih, ki so povezani v druš-
tvih in zvezo. Zato smo izredno ponosni, da je 
govorica rok gluhih oseb  vpisana v register nesno-
vne kulturne dediščine Slovenije pod okriljem 
Ministrstva za kulturo. Še naprej si bomo prizade-
vali za sistematičen razvoj in standardizacijo slo-
venskega znakovnega jezika s katerim bomo zago-
tovili gluhim osebam izboljšanje možnosti enako-
pravnejšega vključevanja v družbo. 
 
»Nihče ni tako gluh kot tisti, ki ne želi slišati« 
Pri projektu »100 ljudi=100 čudi«, ki ga je vodila 
Zveza prijateljev mladine Maribor, skupaj z našimi 

prostovoljci, smo mlade udeležence iz številnih sre-
dnjih šol v Mariboru spodbudili k sodelovanju, s 
katerim smo širši javnosti predstavili gluhoto, svet 
tišine in slovenski znakovni jezik ter tako omogočili 
mladim večjo osveščenost o tej »nevidni«             

 

invalidnosti. Prejeli smo 241 izvirnih razmišljanj/
sloganov na temo »V svetu tihe domišljije«. Izbira 
najboljšega slogana in zaključna prireditev sta pote-
kala v prostorih našega društva. Zahvaljujemo se 
vsem sodelujočim, predvsem pa mladim, ki so se 
vživeli v naš svet tišine. 

 

strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 

 
 

Prejemniki nagrad za najbolj izviren slogan proti  
nestrpnosti na temo »V svetu tihe domišljije« 

Udeleženci prireditve ob Dnevu znakovnega jezikaa 

Novinarka Večera Andreja Kutin Lednik, Milan Kotnik,  
Bedrija Črešnik in Božo Raušl 
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DONACIJA - RDEČI KRIŽ 

  

 5. 10. 2017 PAKETI RDEČEGA KRIŽA 
 
V okviru socialne dejavnosti se izvajajo programi, ki so namenjeni posameznikom, ki so namenjeni posa-
meznikom, ki si ne morejo zagotoviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere sami ne morejo vpliva-
ti. Pri izvajanju programov socialne pomoči imajo prioriteto tudi  ljudje  z okvaro sluha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V skladu s pravilnikom o kriterijih za razdelitev humanitarne pomoči v obliki prehrambenih paketov, smo 
na našem društvu vložili vlogo za naše člane, ki so pomoči potrebni. Dobili smo odobrenih 45 paketov hra-
ne in enako število zavojev pralnega detergenta. Pakete so nam pripeljali aktivisti RK Maribor. Humanitar-
no pomoč smo uskladiščili v našem društvu od koder jo lahko upravičenci sprejmejo ali pa  mobilno 
nezmožnim dostavimo na dom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahvaljujemo se Rdečemu križu Maribor, da pomaga gluhim, naglušnim in gluhoslepim članom v socialni 

stiski.  

 

Mira Meš Pivec 

 

Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega. 
 

(Georges Bernanos) 
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I-ACE PROJEKT, FERI 

  

POTEK  PREDAVANJA NA FERI I-ACE PROJEKT 
 
V sredo  4. 10. 2017 je potekal na  Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko mednarodni 
projekt, katerega je kratica I-ACE (Mednarodna podpora komunikaciji v izobraževanju).     
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eden izmed ciljev je, da ustvarijo orodje, ki bi gluhim in naglušnim, ki uporabljajo znakovni jezik, bilo v 
pomoč pri nekaterih vrstah standardne komunikacije, kot je na primer nakup vozovnice za javni prevoz. 
   
Naše društvo, kot ciljna skupina,ki se nas opisana tematika dotika posredno in neposredno, smo se z zani-
manjem udeležili predavanja. Predstavniki našega Društva gluhih in naglušnih, ki so se predavanja udeleži-
li so bili; Andrej Vivod, Radovan Milenovič in Milan Kotnik. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  
si zelo prizadevajo in se dobro zavedajo, da vsi naši člani   
potrebujejo posebno pozornost pri komunikaciji. 
  
Želijo si doseči rezultate pri razvijanju novih programov,  
ki bi bile dostopne in koristne in nam lajšale slediti tempu 
nove tehnologije.  
                                                       

Mira Meš Pivec 

Predavanje 

Udeležba na predavanju 

Predstavitev  

Tolmačenje Razlaga  

Nikoli ni prepozno, da postaneš to, kar bi lahko bil. 
(George Eliot) 
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100 LJUDI - 100 ČUDI 

 
 

V sredo 4.10.2017 je Mobilni mladinski center Zveze prijateljev mladine Maribor pripravi natečaj za naj-
boljši slogan proti nestrpnost,  pod naslovom  »100 LJUDI – 100 ČUDI«.  Ta dan je bil predvsem namen-
jen druženju z gluhimi. Obiskovalcem so predstavljali, kako doživljajo svet tisti,ki ga ne slišijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gluhi živijo v svetu tihe domišljije. Mladi iz centra so organizirali  # Leteči avtobus# , na različnih lokaci-
jah po Mariboru, vsak dan čez cel teden. Pripravili so delavnice znakovnega jezika, kulinarične delavnice 
in druženje gluhih in naglušnih z ostalimi obiskovalci. 

Udeleženci so lahko oddali svoj slogan proti nestrpnosti. Zbiranje sloganov bo potekalo vse do 6. novem-
bra 2017in ga lahko oddamo osebno v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru ali preko spletnega obraz-
ca .  

 

 

 

 

 

Zaključna prireditev s projekcijo videa in podelitvijo nagrad avtorjem najboljših sloganov, bo 15. novem-
bra 2017 v prostorih Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor. 

 

 

Napiši slogan 

Pojasnila V sodelovanju z ZPM 

Mira Meš Pivec  

Učimo se 

Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj. 

(Neznan avtor) 
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GLEDALIŠKI FESTIVAL GLUHIH 

  

Gledališki festival gluhih, ki je bil letos v soboto, 
21. oktobra v Gimnaziji na Ptuju v organizaciji 
našega Društva že trinajsti po vrsti, je fantastično 
uspel. Deset kulturno umetniških nastopov,          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
različnih žanrov iz devetih društev gluhih in nagluš-
nih iz vse Slovenije, je več kot 300 gledalcev v   
polni dvorani navduševalo s fenomenalnimi        
gledališkimi predstavami.  
 
Izvirno in z umetniško tenkočutnostjo sta festival 
povezovala gluha člana Saška Cafuta in Žiga     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedenik, ki si zaslužita vse pohvale za več kot    
profesionalno vodenje. Vsem nastopajočim iz vseh 
devetih društev iz vse Slovenije se iskreno       
zahvaljujem, da so na svojsten in izviren način    
prikazali kulturo gluhih v vseh odtenkih in       
občutenjih kulturno-umetniškega izražanja sveta 
gluhih v amfiteatru dvorane kulture-Gimnazije Ptuj. 
Vsaka zgodba, vsak nastop je požel bučen in      
navdušujoč aplavz občinstva, ki je naravnost       
uživalo v neverjetno čudovitih zgodbah različnih 
žanrov izraženih z vsem žarom in pozitivno       
energijo, ki jo premorejo številni kulturno         
umetniški ustvarjalci; gluhi, naglušni in gluhoslepi 
člani ter osebe z polžkovim vsadkom. 
 
 

Kultura gluhih v Sloveniji je v vzponu in nam daje 
vedeti in marsikaj misliti – »gluhi smo tukaj-smo 
del te družbe-zmoremo in znamo marsikaj-kultura 
gluhih združuje-kultura gluhih nudi možnost, da    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
širši javnosti sporoča in izraža svoje občutenja, 
predstavlja svoj slovenski znakovni jezik-govorico 
rok, lepe zgodbe in pogostokrat tudi zelo resno   
kritiko državi, da mora skupnosti oseb z okvaro  
sluha zagotoviti enake možnosti«. V kulturo gluhih 
se v vedno večjem številu vključujejo številni mladi 
ljudje, ki združujejo svoja umetniška izražanja s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 svojimi predhodniki in si hkrati tlakujejo svojo pot 
in svoj kulturno umetniški način izražanja v kulturi 
gluhih. Prav prisrčna zahvala gre trem kulturnim  
skupinam iz našega društva; "Energične Štajerke, 
"Tihi teater" in "Tihi svet". S svojimi nastopi so 
navdušili občinstvo in dvignili pritisk ter emocije v 
amfiteatru. Pesem "Te quierro" v slovenskem zna-
kovnem jeziku, ki so ga občuteno in z vsem žarom 
»zapele« "Energične Štajerke; Valerija Škof, Lidija 
Letonja in Gabriela Jurkošek (Celje) je v dvorani 
požel val navdušenja in bučen aplavz. Neverjetno 
skupno predstavo so pripravili; "Energične Štajerke, 
"Tihi teater" in " Tihi svet", kjer so združili svojo 
kulturno-umetniško ustvarjalnost in prepletli šport, 
zgodovino, gledališko igro in pesem ter slovenski 
znakovni jezik v eno celovito, s čustvi  

Nastopajoči Naši fantje 

Žiga in Saška - povezovalca Bučen aplavz 



 

 

Stran 9 

nabito zgodbo z naslovom "Nogometna generacija".  
 
V tej predstavi so; Srečko Pihler, Stanislav Škof, 
Andrej Trifunovič, Bedrija Črešnik, Andrej Vivod, 
Dominik Mohorko, Žan Letonja, Aleš Škof, Agim 
Mersini, Žiga Bedenik, Dominik Mohorko, Mustafa 
Buljubašič, Valerija Škof, Gabriela Jurkovič in 
Lidija Letonja izrazili bistvo športa gluhih, ki vedno 
znova povezuje in nudi možnosti številnim         
športnikom tisto osebno zadovoljstvo; da zmorejo, 
da so del skupnosti in jim nudi izpolnitev osebnega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zadovoljstva in samozavesti, in kar je najbolj 
pomembno, da združuje šport in kulturo, tisto kar 
gluhi Mariborskega društva in podružnice na Ptuju 
vedno znova potrebujemo in nas navdaja s       
ponosom. Vsako društvo je za vsak nastop prejelo 
plaketo, saj je po mojem osebnem mnenju potrebno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spodbujati kulturno umetniško dejavnost med     
skupnostjo gluhih. Da bi izvedli festival ravno na 
Ptuju je bila želja gluhih, ki smo jim prisluhnili in 
pripravili, organizirali in izvedli vse potrebno, da je 
gledališki festival uspel. Pri tem smo imeli veliko 

podporo Gimnazije Ptuj, ki nam je brezplačno  
zagotovila dvorano in osebje ter opremo za        
kvalitetno izvedbo festivala za kar smo jim iskreno 
hvaležni za njihovo nesebično pomoč. Pri promociji 
so nam pomagali tudi na Mestni občini Ptuj s   
povezavami in promocijo dogodka, in na JSKD 
Ptuj, ki so nam omogočili prijavo na javni razpis 
kjer smo uspešno pridobili del sredstev za izvedbo 
festivala. Posebna zahvala velja soorganizatorju  
festivala Zvezi društev gluhih in naglušnih Sloveni-
je in g. Antonu Petriču, ki je pomagal in omogočili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pokritje dela stroškov festivala. Seveda festivala ne 
bi bilo brez pomoči vseh mojih sodelavcev društva: 
Lidija Salamon, Danilo Žižek in Mira Meš Pivec in 
številnih prostovoljcev: Anja Kotnik, Tadeja Kokol, 
Alen Kotnik, Vesna Črešnar, Sead Mešanovič,  
Dijana Škof, Vanessa Buljubašič, ki smo vsi skupaj 
in složno v zadnjih šestih mesecih bdeli nad            
pripravami in nesebično ter z vsem žarom pomagali 
na vsakem koraku od priprav do končne uspešne  
izvedbe festivala - za kar se jim osebno iskreno 
zahvaljujem, vaš sekretar Milan Kotnik. 

Maribor-Ptuj 

Energične Štajerke 

Priznanja 

Ponos gluhih 

Milan Kotnik,  
strokovni delavec - sekretar 

 
 

  



 

 

 

ŠPORTNE IGRE INVALIDOV 

  

 
13. maja 2017 so potekale že 9. športne igre     
invalidov Maribora., ki jih pripravi Svet invalidov 
Mestne občine Maribor. Iger se je udeležilo 295   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekmovalcev iz 18-ih invalidskih in humanitarnih 
organizacij, ob tem pa tudi veliko število navijačev. 
Tekmovalci so tekmovali v kar 9-ih športnih       
disciplinah. Zbrane na igrah sta nagovorila župan 
Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor 
Milan Kotnik. 
 
Člani različnih invalidskih društev iz Maribora so se 
med drugim pomerili v pikadu, šahu, steznem keg-
ljanju, ruskem kegljanju, namiznem tenisu, malem 
nogometu, ulični košarki na vozičku in metu na koš. 
 

 
 
V času tekmovanj pa so v ledni dvorani potekale 
tudi meritve sladkorja v krvi in krvnega tlaka. 
 
 
 
 
 
 

Predsednik Sveta invalidov MOM Milan Kotnik,  je 
ponosen, da so športne igre invalidov v Mariboru 
tako dobro sprejete med invalidi in v širši lokalni 
skupnosti. Igre so dosegle svoj namen, tukaj se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sklepajo prijateljstva, sodelujemo in izmenjujemo 
različne izkušnje in z dobro voljo dosegamo odlične 
rezultate. 
 
 

Veselje pred tekmovanjem 

Naš uspeh Akcija na zelenici 

Natančno pomeriti 

Stran 10 

Mira Meš  Pivec    

Ena najbolj čudovitih lastnosti pravega prijateljstva je to, 
da razumeš in si razumljen. 

(Seneka) 



 

 

 

9. septembra 2017 je AURIS-Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Kranj, organiziralo 
izvedbo državnega prvenstva gluhih v ekipnem balinanju. Tekmovanja v balinanju se je udeležilo 7 moških 
ekip in 3 ženske ekipe iz društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tekmovanje je bilo izvedeno v Škofji Loki 
z Balinarskim društvom Lokateks Trata na štiristeznem balinišču. Prvenstvo je potekalo po pravilih      
Balinarske zveze Slovenije v skladu z pogoji Športne zveze gluhih Slovenije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moške ekipe so bile razdeljene v dve skupini. Ženske so igrale vsaka z vsako. Naše društvo sta izredno 
dobro zastopali Vesna Burk in Sonja Zupanc, ki sta dosegli odlično tretje mesto. Vesna Burk in Sonja 
Zupanc, sta se zelo potrudili in upravičeno prejeli podeljeni medalji in pokal, ki ga že ponosno razstavljamo 
v vitrini našega društva.  Na pokal in doseženo medaljo je bila posebej ponosna Sonja, ki balinanje trenira 
le krajši čas. Vesna Burk pa bo kmalu imela že desetletno tradicijo igranja, saj se s tem športom ukvarja že 
od leta 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Našima uspešnima tekmovalkama  iskreno čestitamo in se zahvaljujemo, da naše Društvo gluhih in    
naglušnih Podravja Maribor, tako uspešno zastopata. Za gluhe je vsako športno udejstvovanje zelo    
pomembno, saj s tem ostajamo vsi v stiku z drugimi nam enakimi. Ostajamo in ohranjamo pozitivni športni 
duh, ter sklepamo nova poznanstva in prijateljstva. 
 

Veselje pred tekmo 

Ponosno na  koncu 

Vesna v akciji 
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Zmagovalki 

 

  DRŽAVNO PRVENSTVO V BALINANJU 

  

                           

Vesna Burk 



 

 

LETOVANJE V KRANJSKI GORI 

  

Mira Meš Pivec 
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V Kranjski gori ima počitniški dom Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 
Vse več je takih, ki jim vročina in gneča v poletnih mesecih ne ustreza in se radi odpravijo na počitnice v 
neokrnjeno naravo in svež zrak. Veliko je sprehajalnih poti do Vitranca, jezera, do Matuljka. 
Počitniški dom je lepo in sodobno opremljen s sobami za štiričlansko družino ali posameznikov, savno, 
namiznim tenisom, veliko sobo za druženje članov in enkratno kulinarično postrežbo. 
V bližini doma pa poteka tudi zanimiva kolesarska steza od Mojstrane do Trbiža. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tem letu je bil tudi razpis za brezplačno letovanje in rehabilitacijo socialno ogroženih gluhih, nagluš-
nih, gluhoslepih oseb in oseb s polževim vsadkom ter njihovih družin. V okviru posebnega socialnega 
programa Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija oseb z okvaro sluha je bilo razpisanih pet petdnevnih  
terminov za počitkovanje in oddih. Stroške prevoza za svoje člane krijejo društva. Za udeležence letovan-
ja pa je bila organizirana vodena animacija (risanje, kviz, sprehodi, družabne igre itd). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naši člani si radi privoščijo oddih v prelepi okolici tega dela Slovenije, kjer lahko pustijo svoje misli in 

skrbi na pašo v Kekčevi deželi.  

 

Na pohodu 

Naši člani Lepote 

Skupinska slika 

Obstaja samo eno zdravilo zoper velike skrbi - drobne radosti.  
(Pregovor) 

http://lepemisli.org/obstaja-samo-eno-zdravilo/


 

 

RAZSTAVA  O GLUHOTI MNZ LJUBLJANA 

 
 

 
Na sedežu Ministrstva za notranje zadeve, na Štefanovi ul. 2 v Ljubljani, so nam v mesecu septembru 2017, 
ponudili možnost, da se v njihovih izložbah predstavimo s svojimi vsebinami (različno slikovno in         
tekstovno gradivo v fizični obliki, kot so plakati, zloženke slikovni material, razne tematske izdelke, glasila 
…skratka vse, kar koli predstavlja tematiko ali zvezo s problematiko gluhih. Pri predstavitvi v šestih     
izložbah, smo imeli povsem odprte roke in prosto pot naši ustvarjalni domišljiji in možnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V izložbah so bili dodani še monitorji, kjer so predvajali videoposnetke s preventivnimi vsebinami policije 
v znakovnem jeziku, ki so jih pred tem pripravili v sodelovanju z nami. Razstava je potekala v sklopu   
Svetovnega dneva gluhih in je trajala nekaj tednov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši policiji se iskreno zahvaljujemo, da ima čut za gluhe, za ponujeno možnost, da se predstavimo        

širšemu  krogu ljudi. Zahvaljujemo se tudi za njihovo profesionalno in strokovno pomoč.  

Upamo, da bomo lahko v naslednjem letu ponovno sodelovali.  
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               Mira Meš Pivec 

V Ljubljani na MNZ Urejanje izložbe 

Razstava Milan Kotnik 

Ni pomembno koliko kamnov vržejo vate,  
pomembno je le to kar iz njih zgradiš.  

(Zenovska modrost) 
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MEDNARODNI OLIMPIJSKI DAN GLUHIH  

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Športna zveza gluhih Slovenije sta organizirali prvi 
»Olimpijski dan gluhih – Deaflympies day«, v soboto 23. 9. 2017. 
 
Na ta dan želijo gluhi opozoriti nase , na nevidno invalidnost – gluhoto in na svoje težave, s katerimi se 
srečujejo v vsakodnevnem življenju. Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire  
govorno-socialne komunikacije. 
  
Na Fakulteti za šport v Ljubljani je v dopoldanskem času organizirana predstavitev Zakona o športu in 
Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. 
Častni pokrovitelj dneva je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Slavnostna govornica na 
dopoldanski svečani akademiji pa je bila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. 
 
V popoldanskem času je bila organizirana tekma trojk gluhih olimpijcev z VIP gosti. Po tekmi pa je sledilo 
družabno srečanje. Olimpijski dan gluhih je imel tudi dobrodelno noto. Po Sloveniji so z Rdečim križem 
organizirali krvodajalsko akcijo s katero so naše člane spodbujali k krvodajalstvu. Z dobrodelno košarkaš-
ko tekmo so zbirali sredstva za razvoj mladih gluhih olimpijcev. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poleg osrednje celodnevne prireditve v Ljubljani, bodo potekale številne prireditve tudi v društvih tekom 
celega meseca septembra. 
Po protokolarni organizirani prireditvi, pa smo se udeleženci iz Društva gluhih in naglušnih Podravja, 
Maribor, podali na potepanje po našem glavnem mestu.  
  
Bil je lep sončen dan in smo uživali ob ogledih in obiskih  
znanih ulic in trgov v Ljubljani. 

 
Mira Meš Pivec 

Pri Zmajskem mostu Met na koš 

Prejemniki priznanj – gluhi olimpijci Zbrani pred odhodom 

 
 



 

 

 
Mira Meš Pivec                                
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KOLESARSKI POLI MARATON 

 
 

3. 6 .2017 je na Ptuju potekal tradicionalni, že 15. Poli maraton, ki velja za eno največjih rekreativnih prire-

ditev pri nas. Maratona, ki ga je pripravila Perutnina Ptuj in Kolesarski klub Perutnina Ptuj se je udeležilo 

približno 400 kolesarjev vseh starosti z različnih koncev Slovenije in tujine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci  maratona so lahko izbirali med tremi različnimi trasami, dolgimi 2 kilometra, 21,2 kilometra 

ali 52 kilometrov, ki je vodila po gričevnati ali položni okolici Ptuja. Vsak udeleženec je ob nepozabnem 

kolesarsko-kulinaričnem doživetju prejel kolesarsko majico, plastenko vode ter ugodnosti pri nakupu v 

maloprodaji Perutnine Ptuj in ugodnosti za kopanje v Termah Ptuj.  

 

 

 

 

 

 

 

Seveda so se maratona udeležili tudi nekateri naši člani ,  naši vrli fantje kolesarji in častno do konca zasto-

pali naše Društvo gluhih in naglušnih Podravja, Maribor. S tem so pomagali spodbujati gibanje in rekreaci-

jo, ki je ob zdravem prehranjevanju pomemben del zdravega življenjskega sloga.    

 

 

 

Start 
Srečno     

Priprave Počitek 



 

 

Stran 16 

 

 

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE 

 
 

 

Cilj projekta je predvsem invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju 
v druge države EU, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s 
tem prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala 
leta 2008, Akcijskega programa za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 
2010–2020. Tako kot bodo to lahko uporabljali slovenski invalidi v drugih državah članicah EU, bodo ime-
li naše ugodnosti možnost izkoristiti invalidi drugih EU držav članic v Sloveniji.  
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim 
svetom invalidskih organizacij Slovenije izvaja projekt  EU kartica ugodnosti za invalide. 
 
Z invalidsko kartico bodo invalidi državah EU, lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim 
na voljo v posameznih državah. 
Kartica je namenjena slepim in slabovidnim , gluhim in naglušnim, gluhoslepim in posameznikom z drugi-
mi vrstami invalidnostmi. 
Aktualne ugodnosti bodo lahko upravičenci spremljali na spletni strani  www.invalidska –kartica.si, kjer bo 
objavljena baza ugodnosti.  
Evropska kartica ugodnosti za invalide bo invalidom omogočila enak dostop do nekaterih ugodnosti, pred-
vsem kulturnih, prostočasnih in športnih dejavnosti, ter prevoza. 
 

Kartica ugodnosti  bo namenjena vsem, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
 

Delovni invalidi I.,II.,in III. Kategorije po zakonu ZPIZ 
Osebe s priznano telesno okvaro 
90 % zaradi izgube vida 
70 % zaradi izgube sluha 
Najmanj 80 % telesno okvaro  

Vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti se vloži pri upravni enoti, na območju katere ima upravi-

čenec stalno ali začasno prebivališče.  

 Vloga za uveljavljanje invalidske kartice ugodnosti mora vsebovati:  
- ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,  
- navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,  
- dve barvni fotografiji velikost 3,5 cm x 4,5 cm in  
- datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastop-
nika.  
- upravičenec mora vlogi za izdajo invalidske kartice ugodnos-
ti priložiti 2 fotografiji 
- pred izdajo invalidske kartice ugodnosti upravna enota pre-
veri podatke v vlogi ter ugotovi istovetnost osebe 
 

 

 

 

»Ne obupuj! Zravnaj ramena proti svetu. 
Ni breme tisto, ki te zlomi, ampak način, kako ga nosiš.«  

 
(R. Kerševan) 

http://www.invalidska
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ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILNIMI ZELIŠČI 

 

 

11. 10. 2017  PREDAVANJE 

Smo že skoraj na sredini oktobra in ponovno je sreda, ko se dobimo člani, sodelavci in prostovoljci v 

našem društvenem prostoru. Tokrat je bila sreda obarvana v duhu predavanja o zdravilnih zeliščih. Obis-

kala nas je predavateljica Dragica Božnik, predstavnica podjetja JUST in nam predstavila naravna zdravil-

na zelišča in njih uporabo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predavanje je bilo brezplačno in se je lahko vsakdo udeležil, če ga je tema zanimala. Člani so z zaniman-
jem poslušali, saj se že marsikdo spopada z zdravstvenimi tegobami in bolečinami, ki zlasti v jesenskem 
in zimskem času pridejo do svoje moči. Nekateri so se odločili poizkusiti predstavljene izdelke za morebi-
tno nadaljnjo pomoč pri svoji zdravstveni težavi. Nekateri pa so se celo odločili narediti določeno kuro, 
saj so po preizkusu raznih zdravilnih mazil ugotovili rahlo ublažitev svojih težav. Izvedeli smo precej 
uporabnih napotkov in smo hvaležni vsakega dobrega nasveta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mira Meš Pivec                        
  

 

Naj bo tvoje življenje kot bivanje vrtnice, ki v tišini pove vse s svojim vonjem.  
(Shri Babaji) 

Predavanje 

Razstava izdelkov Predstavitev 

http://lepemisli.org/naj-bo-tvoje-zivljenje/
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RAZVEDRILO 
 

 

                                                       
Hitrost in matematika 

 

 

 

 

"No, Janezek, povej mi," reče učitelj, "rešitev naslednje 
naloge: Tvoj oče gre peš iz Ljubljane proti Medvodam s 
hitrostjo 3 km/h. Tvoj stric gre eno uro pozneje iz Med-
vod proti Ljubljani s hitrostjo 5 km/h. Kje se sreča-
ta?"Janezek kot iz puške: "V prvi gostilni!  

 

Romantika 

 

 

 

 

 

 

Sedita mož in žena na terasi, pijeta vsak svojo pijačo 
(pivo in sok). 

Reče mož: "Ljubim te." 
Žena ironično nazaj: "A to govoriš ti, al govori pivo iz 

tebe?" 
Mož: "To govorim jaz pivu." 

 

Pekel in nebesa 

 

 

 

 
"Mami, Janez me je zasnubil. Toda on ne verjame niti v 

nebesa niti v pekel." 

"Nič ne de, mu bova že dokazali, da obstajata." 

 

     

Zakon 

 

 

 

 

Zvečer se v postelji mož strastno privije k ženi: "Brez hlačk 

sem..." Ona, napol v spanju: "Pusti me spat. Zjutraj ti bom 

ene oprala." Zbudi žena moža ob treh zjutraj: "Dragi, veš jaz 

bi se ljubila." Mož, ves dremoten: "Ja samo kje boš pa koga 

našla ob tem čas... 

 

Vpraša žena moža: “Kaj ti je na meni bolj všeč, moj čedni 
obraz ali seksi telo?” 

Mož jo pogleda in odgovori: ”Rad imam tvoj smisel za 
humor.” 

 

 

 

 

Zakonca, oba pri štiridesetih, se pogovarjata v spalnici. Ona si 
ogleduje svoje prsi. 

Mož pa: "Kaj se pa tko ogleduješ?" 
Žena: "Včeraj sem bila pri zdravniku in je rekel, da imam 

joške kot 25-letnica." 
Mož: "Kaj pa je rekel za tvojo 40-letno rit?" 

Žena: "Nič! Tebe sploh ni omenjal!" 

 

Največji ptič 

 

 

 

 

 

Mož rešuje križanko, žena ga opazuje čez ramo...  
Čez nekaj časa mu reče: "Tule si se pa zmotil, veš ...največji 

tič ... ne pride MOJ ampak NOJ." 

http://www.smesno.si/vici-sale/237-hitrost-in-matematika
http://www.smesno.si/vici-sale/219-romantika
http://www.smesno.si/vici-sale/111-pekel-in-nebesa
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September Oktober 

DROZG MARIJA 
DŽOGAZOVIČ LAZAR 
HERIČKO ELIZABETA 
HOETZL ZLATKA 
IGREC SILVA 
KLANČNIK ANDREJ 
KOREN HILDA 
KOTNIK FRANC 
KOŽELJ KRISTINA 
KULAR MELITA 
OPREŠNIK MARJAN 
PAVLIČ MILAN 
PESTIČEK MARIJA 
PIVEC ANDREJA 
SATLER DANIJEL 
ŠKOF ALEŠ 
TOPLAK SLAVICA 
TRAMŠEK DENIS 
TREFALT JOŽE 
ZUPANC SONJA 

ABRAM DUŠAN 
CAFUTA SAŠKA 
ČEH SILVO 
GRAGAR IVAN 
HAMZIČ STAŠA 
KOGELNIK ŠMIGOC JASNA 
LORBEK ZVEZDANA 
PAVLIN BORIS 
PETROVIČ ŠTEFAN 
PIHLER SREČKO 
PLOJ ALEŠ 
PODGORŠEK ROZIKA 
PUPPIS BRANKO 
SOK VLADKA 
ŠKET MATEVŽ 
ŠKRABL IRENA 
TOPLAK K. MARJANA 
TRIFUNOVIČ ANDREJ 
ŽVIRC FANIKA 
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KOSTANJEV PIKNIK ČLANOV 

  

 

 

 
25. 10. 2017 v sredo, to je na dan, ko vsak teden na našem društvu poteka družabno srečanje naših članov, 

zaposlenih in prostovoljcev. Bil je lep jesenski dan in čas za pečen kostanj.  Ta sreda je potekala v vzdušju 

kostanjevega piknika. Zbrali smo se v lepem številu na našem dvorišču. Kostanj je že čakal na pridne roke, 

da ga pripravimo za peko. Andrej Trifunovič, znan kot naš dober kulinarik in aktivist je pripravil posodo in 

zakuril ogenj za pečenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V veselem vzdušju ob ognju in mešanju pekočega kostanja smo se  prijetno zabavali in vsak po svojih 

močeh pomagal ali prispeval, da je piknik potekal, tako kot se za pravi piknik v naravi spodobi. Pečeni 

kostanji, pecivo in seveda prava pijača so prispevali, da smo bili zadovoljni. Na svežem zraku in ob užitju 

zdrave hrane, polne vitaminov in pravi pijači smo naredili veliko pozitivnih učinkov na naše telo. Škoda, 

da je tak piknik samo enkrat na leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mira Meš Pivec 

 
Biti pripravljen je veliko, znati čakati, je še več,  

toda izkoristiti pravi trenutek, je vse.  
(Arthur Schnitzler) 
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OD PIKE DO PIKE 

  



 

 

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

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

Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur. 

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla miza 
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) Informacije podaja pred-
sednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni. 

Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri DRU-
ŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti, 
predlogi članov). Vljudno vabljeni. 

Vsako sredo od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3  
računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v 
družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je urejen 
poseben RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljajo 
zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo 
video filmov ali ogled in obdelavo slik z  
aktivnosti. 

DRUŽABNIŠTVO 
Vsako sredo ob 18.00 uri  so srečanja članov v prostorih Društva v 
Mariboru, Trubarjeva ulica 15.  Vabljeni. 

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si  in  
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse 
informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in pod-
ružnice na Ptuju. 
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SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.  
Uradne ure vsak tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure. 



 

 

DOPISUJTE V NAŠ GLAS 
Vabimo vas, da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih 
pošljete po e-pošti ali pa prinesete članek in fotografije v pisarno 
društva. Vaš članek bomo z veseljem objavili. 
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TRENING V BALINANJU 
 Vsak petek ob 16h - 18h Balinarsko društvo Angela  

Besednjaka.  

VABILO  
NOVOLETNO SREČANJE   
v soboto 16. 12. 2017 

 Prometna šola  Maribor, Preradovičeva 33 
 

Prisrčno vabljeni, vsi člani,prostovoljci in sodelavci društva, da skupaj v veselem vzdušju 
zaključimo preteklo leto 

         

VABILO  

NOVOLETNO SREČANJE  Podružnica Ptuj 
v torek 26. 12. 2017 ob 13.00 uri 

V prostorih  podjetja Vital d.o.o., Tovarniška c. 7, Kidričevo 
Prisrčno dobrodošli vsi člani, sodelavci, prostovoljci društva 

 
 

Vsak torek ob 10.00 uri   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUHARSKE DELAVNICE 

VABLJENI 

 
 
 

Vsako sredo od 17.00 ure dalje  
 
 
 

in 
 

 
 
 

 
VABLJENI 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJp4e68uXWAhVHa1AKHWNcDpgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.vivre.si%2Fc-13032%2Fkeramika_piral&psig=AOvVaw3XyjWwClJbLZU8BwhNT4I8&ust=1507719321656264
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DOGODKI V SLIKI  

  

Pomlad Počitniška prikolica na zimovanju 

Kranjska gora  Šampijoni 

Vse za zmago Najboljši slogan 

Orientacija Mladi v Bratislavi 
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Gledališki festival 
Balet-labodje jezero 

Savinjska dolina Asici v adbojki 

Slovenske cvetlice Mednarodni dan gluhih 

Festival športa Krajnska gora 

  
DOGODKI V SLIKI  

  



 

 

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

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu. 
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SEZNAM TOLMAČEV V PODRAVJU 

TOLMAČI - PODRAVJE GSM 

KAJA ZLATKA HÖTZL 040/241 505 

SUZANA KRSTESKI 041/600 201  

LIDIJA LETONJA 041/282 344  

MARIJA KOSER  031/316 040  

DORIS PIHLER 041/616 089 

  
INFO, TOLMAČI 

Kungota 

Šentilj 

Sv. Ana 

Selnica ob 
Dravi 

Maribor 

Pesnica Sv. Jurij 

Lenart 

Cerkvenjak 

Lovrenc na 
Pohorju 

Ruše 

Hoče 

Duplek 

Sv. Trojica v Sl. goricah 

Sv. Andraž 
Trnovska vas 

Sv. Tomaž Juršinci 

Destrnik 

Ptuj 
Dornava 

Ormož 

Središče ob Dravi 

Zavrč 

Cirkulane 

Gorišnica 

Podlehnik 

Videm 

Markovci 

Hajdina 

Kidričevo 

Majšperk 

Makole 

Poljčane 

Slovenska 
Bistrica 

Oplotnica 

Rače-Fram 

Miklavž 

Starše 

Žetale 

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju  

  



 

 

 

 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  
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podružnica PTUJ: petek: 17-22 

 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo  

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in 

podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. 

Izid brezplačne številke so omogočili: 

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina 

Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Maribor,  

Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane 

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

Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji. 
 

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

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

Info Društva 

Naslov: NAŠ GLAS 

Glasilo urejajo: 

Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

Lidija Salamon, 

strokovna sodelavka 

Mira Meš Pivec, sodelavka javna 

dela 

 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

Naklada: 300 izvodov 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

Izdaja:  22. 11. 2017 

Digitalna izdaja objavljena na:  

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

http://www.facebook.com/

drustvo.maribor 

MARIBOR: torek 10-14, sreda in petek: 17-22 

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI: 

 

 
                     KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI 

Uradne ure:  
MARIBOR 

 
 
Podružnica PTUJ 

 

ponedeljek: 9:00 – 12:00 

sreda: 9:00 – 12:00 
16:00 – 18:00 

1x mesečno 
tretji petek v mesecu 

16:00 – 18:00 

 DOSEGLJIVOST: TELEFON: ELEKTRONSKA POŠTA: 

DRUŠTVO 02/2522182 
02/6208851 

(faks) 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/777 132  

BEDRIJA ČREŠNIK 
(predsednik društva) 

041/331 287  

    

VALERIJA ŠKOF 
(predsednica športne sekcije) 

070/875 478 valerija.skof@gmail.com 

  


