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SPREMLJAJTE OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne informacije objavljamo tudi na internetu
na naši spletni strani.
NOVA SPLETNA STRAN (september 2017):

https://infoslo.si/sl/drustvo-gluhih-naglusnihmaribor/
http://www.facebook.com
http://www.dgnp-mb.si (v ukinjanju)
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SEKRETARJEV KOTIČEK
Praznični december prinaša prijetno in toplo vzdušje tudi v Društvo, kjer se vsako sredo srečuje veliko
število članov.
»Javna dela 2018«
Na podlagi javnega razpisa za javna dela v letu
2018 smo pripravili ponudbe za izvajanje programa
pomoči starejšim in invalidom sluha ter program
družabništva in spremljanja. Pridobili smo že soglasje kot sofinancer Mestne občine Maribor za izvajanje in vključenost v javnih delih za dve osebi v program, ki bodo opravljale dela in naloge v okviru že
obstoječih posebnih socialnih programov Društva. S
tem dajemo zelo velik poudarek našemu cilju, da

»Upravni odbor in komisija za priznanja«
V mesecu novembru in decembru smo imeli seji
upravnega odbora društva, kjer smo potrdili plan
dela za delovanje in izvajanje posebnih socialnih

Med sejo upravnega odbora

Mira Meš Pivec, sodelavka javna dela

programov ter naložbe društva za leto 2018 ter sprejeli sklepe o aktivnostih društva. Decembra smo
imeli sejo komisije za priznanja najbolj zaslužnim
članom društva, ki jih tako kot vsako leto podelimo
na novoletnem srečanju članov. Letošnje leto bomo
imeli novoletno srečanje članov 2x, najprej 16.
decembra v Mariboru in nato še 26. decembra v
Kidričevem. Prijavljenih je skupno že več kot 80

gluhi in naglušni delamo za gluhe in naglušne in s
tem ohranjamo socialno vključenost številnim invalidom sluha, pri razvoju in ohranitvi delovnih sposobnosti teh oseb, ki pod strokovnim vodstvom skupaj izvajamo zelo pomembne posebne socialne programe s katerimi omogočamo bolj enakopravno življenje v družbi.

Kulturni nastop 1. 12. 2017 OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj

članov. Organizirali bomo Dedka Mraza za naše
najmlajše, podelili bomo priznanja najbolj pridnim
članom in najboljšim športnicam in športnikom, po
kosilu pa bodo šaljive igre in druženja članov.

Druženje članov, info-okrogla miza

Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
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NOVOLETNA POSLANICA SEKRETARJA
Leto 2017 je bilo izjemno uspešno, saj smo skupaj s
člani, prostovoljci, tolmači in sodelavci ter našimi
slišečimi prijatelji opravili zelo veliko dela. Izpostaviti moramo gluhe in slišeče prostovoljce, še posebej mlade, ki jih je iz leta v leto več, saj pri nas
dobijo ogromno izkušenj in priložnosti za opravljanje prostovoljnega dela na različnih področjih, s katerimi omogočamo, da skupnost gluhih v širši javnosti
vedno bolj prepoznavna, gradimo pozitivne, človeške in tople vezi med slišečim svetom in svetom tišine v katerem vedno bolj raste spoznanje, da kljub
gluhoti nismo sami.

Vsem članicam, članom in sodelavcem se iskreno
zahvaljujem za njihovo aktivno sodelovanje v številnih aktivnostih Društva in za njihovo požrtvovalno vključevanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti v
Društvu, da smo danes vsi skupaj ponosni na naše
uspehe in na naše Društvo, ki s svojimi dobrimi deli
in številnimi objavami v medijih prinašamo vedno

Sodelovanje z mediji

Prejemniki nagrad za najboljši slogan

V strokovni službi društva smo uspešno izvajali
posebne socialne programe: pomoč in svetovanje,
informiranje, ohranjevanje zdravja, pomoč na domu
in prevozi v društvo, šport in rekreacija in kultura.
Uspešno smo izvedli dva državna prvenstva v
odbojki na mivki in športni ribičiji, organizirali več
športnih tekmovanj in na še več meddruštevnih in
drugih tekmovanjih posegali po najboljših rezultatih. Športniki so svojimi rezultati v letošnjem letu
osvojili številne medalje in pokale na državnih
prvenstvih, za kar smo prejeli tudi priznanje Športne
zveze gluhih Slovenije za najboljše športno društvo
v Sloveniji. Na kulturnem področju smo lahko
ponosni na uspešno izveden že 13. Gledališki festival, kjer je nastopalo devet društev in vse Slovenije.
Naši kulturno umetniški ustvarjalci pa so se predstavili tudi na številnih drugih kulturnih prireditvah
večkrat nastopili s svojimi gledališkimi točkami v
Mariboru, 2x Ptuju in v Slovenski Bistrici. Prav
tako smo zelo aktivni v Svetu invalidov Mestne
občine Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica, kjer z
drugimi invalidskimi organizacijami sodelujemo z
namenom, da s skupnimi predlogi in mnenji ter
medsebojnim sodelovanjem zagotovimo boljše
pogoje invalidom na širšem območju delovanja
društva.
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več gluhim, naglušnim in gluhoslepim možnost
boljšega in enakopravnejšega vključevanja v življenje in delo v Društvu in družbi. Še posebej pa se
zahvaljujemo vsem, ki so vsak na svoj način pomagali, prispevali denarna ali materialna sredstva s
katerimi smo zagotovili boljše pogoje gluhim,
naglušnim in gluhoslepim osebam.

Bedrija Črešnik in Ernestina Savski, na seji,
Svet invalidov Mestna občina Maribor

Vsem želim vesele Božične praznike in veliko osebnega zadovoljstva v življenju, ljubezni, veselja in
zdravja v letu 2018.
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar

PREDSEDNIK - DOGODKI V LETU 2017
Leto 2017 gre počasi proti koncu in mi ga zaključujemo kosilo in ga na koncu tudi poskusili.
uspešno in predvsem delovno bogato. Glasilo »Naš glas«
smo izdali petkrat. V njem smo zapisali ogromno pomem- S strani rdečega križa smo dvakrat prejeli prehrambne pakebnih informacij in zanimivih zgodb naših članov.
te, ki smo jih razdelili pomoči potrebnih članom v Mariboru
in naši podružnici Ptuj. S tem smo omogočili, da vsaj nekaj
Vsako sredo smo na okrogli mizi našim članom podali dni preživijo brezskrbno. Ob pomoči prijaznih ljudi smo
informacije o aktualnih dogodkih in vsebinah, ki so pomem- naši dolgoletni gluhi članici, pripeljali podarjeno pohištvo.
bne za njihovo življenje. Večkrat smo izvedli rokodelske
delavnice in najrazličnejše kvize. Ker se naši člani med Po dolgoletnem trudu nam je uspelo v Svetu invalidov priseboj zelo radi družijo, smo velik poudarek posvetili najraz- dobiti vsem invalidom brezplačni mestni avtobusni prevoz
ličnejšim družbenim aktivnostim. Skozi leto smo organizi- in brezplačno vozovnico za vzpenjačo. Naši člani so to novirali nekaj družabnih piknikov, udeležili smo se tudi pikni- co sprejeli z velikim navdušenjem saj jim ta omogoča lažjo
kov z ostalimi invalidskimi društvi in organizacijami. Pikni- mobilnost in dostopnost do različnih ustanov.
ke smo tudi popestrili s šaljivimi igrami.
Ne smemo pozabiti tudi ZDGNS, ki nam je letos ponovno
Na področju kulture smo bili gostitelji gledališkega festivala priskočila na pomoč. V treh skupinah so našim članom in
na Ptuju. Sodelovali smo na Kulturnem večeru invalidov v njihovim družinam omogočili brezplačno bivanje v Kranjski
SNG Maribor, ter se udeležili gledališkega dogodka Sveta Gori.
invalidov mestne občine Ptuj. Na festivalu lent smo se ponovno udeležili Artkampa, kjer smo predstavili gluhoto in Skupaj z Lidijo Letonjo se še naprej aktivno trudimo v socimimoidoče poučevali znakovni jezik.
alnem podjetništvu in ustanovitvi gostinskega lokala imenovanega »Na off«. Upam, da nam v letu 2018 uspe dokončno
Kot že vrsto let smo tudi letos izvajali tečaje slovenskega odpreti gostinski lokal, v katerem bodo zaposlene gluhe oseznakovnega jezika in skupaj s prostovoljci le tega predstavili be.
tudi širši javnosti, najpogosteje smo predstavitev izvedli
srednješolcem. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Za leto 2018 smo si zadali še višje cilje. Ohranili bomo vse
smo sodelovali v projektu 100 ljudi 100 čudi, katerega vodi- socialne programe in še naprej pomagali našim članom.
lo je spodbuditi mlade k strpnosti.
Poseben poudarek bomo namenili pomoči starejšim članom
našega društva. Seveda si prizadevamo k izboljšavi zakonoAktivno smo sodelovali z mestno občino Maribor v skupini
Sveta invalidov, kjer smo se skupaj z predsednikom Sveta
invalidov Milanom Kotnikom borili za boljši status invalidov v družbi.
Leto 2017 je bilo za nas zelo športno aktivno. Izvedli smo
vse planirane treninge, tekmovanja in prvenstva v različnih
športnih disciplinah. Bili smo gostitelji državnega prvenstva
v ribolovu in odbojke na mivki. Prav tako smo kot organizatorji uspešno izvedli Martinov turnir v malem nogometu oz.
kot ga imenujejo gluhi – futsal. Udeležili smo se veliko
športnih aktivnosti na povabilo drugih društev.

Milan Kotnik, Martin Benko
daje gluhih oseb pri zaposlovanju. Želimo si, da se gluhe
osebe zaposlujejo tudi v javnih institucijah. Izvedli bomo
tudi vse športne aktivnosti, predavanja, delavnice in ostali
pripravljeni na nove izzive.

Državno prvenstvo v odbojki na mivki
Vsak torek smo izvajali kuharske delavnice za naše socialno
ogrožene člane, kjer smo ob druženju skupaj skuhali okusno

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem donatorjem, sponzorjem, prostovoljcem, članom in tudi našim podpornim
članom, da smo lahko skupaj dosegli zadane cilje. V letu
2018 vam želim srečo, zdravje in obilo osebnega zadovoljstva.
Predsednik DGNP Maribor
Bedrija Črešnik
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LEPE MISLI
OB ZAKLJUČKU IZTEKAJOČEGA LETA
Srečni in zadovoljni z nasmejanimi obrazi smo skupaj preživeli še eno
pestro leto. Dosegli smo zelo dobre rezultate in uspehe v športu, kulturi, v skupnem naporu pri doseganju ciljev za bolšji položaj slušno obolelih, za boljše življenje in vključevanje gluhih in naglušnih v socialno
življenje. Pridobili smo več znanja, spletli več novih poznanstev in prijateljstev. Ob tem pa smo najbolj ponosni in veseli, da smo lahko še
malo z svojim vzgledom, nalezli še ostale ljudi, da tudi oni delajo dobro
in da znajo spoštovati svoje življenje. Imamo pa še veliko skritih želja
za katere upamo, da se nam uresničijo v naslednjem letu. V našem kreativnem v društvu v sodelovanju vseh članov društva, zaposlenih in
prostovoljcev, ki skrbimo za celoten proces delovanja društva in uresničevanja želja , imamo vizijo, da pridemo do zastavljenih ciljev. Vsaka
pozitivna beseda, vsaka kretnja, vsak pogled, vsako dejanje in vsak
nasmeh, lahko prinese srečo drugim ljudem in nam samim. Veliko upanja in novi začetki ustvarjajo velike ljudi, zato radostno pojdimo naproti novim izzivom in nalogam v novem letu.

In uspelo nam bo.

Mira Meš Pivec

Nikoli ne iščemo razloge za nesrečo, ampak malenkosti za srečo.
(Mira Meš Pivec)
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OBJAVE V MEDIJIH 2017
13. februar 2017, V društvu gluhih in naglušnih iz Maribora
smo se odločili, da stopimo na podjetniško pot in jo preizkusili v
sodelovanju z restavracijo Vučko. Za svoj gostinski lokal v prvi
fazi načrtujemo zaposlitev gluhih natakarjev za strežbo pijače,
ambicij za prihodnost pa ne skrivajo. https://www.youtube.com/
watch?v=053-ChvqXeA, http://www.zveza-gns.si/.
19. februar 2017, Društvo gluhih in naglušnih Celje je izvedlo
državno prvenstvo gluhih v šahu, 18. februarja. Udeležilo se je
7 šahovskih ekip z 29 šahisti. Naše društvo je osvojilo 3. mesto
ekipno. http://www.zveza-gns.si/sport/drzavno-prvenstvogluhih/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-sahu-2017.
1. marec 2017, Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
skupaj je izvedlo državno prvenstvo v badmintonu. Naš igralec
Robert Debevec je osvojil 1. mesto. https://www.youtube.com/
watch?v=QGKwdxyunRM, http://www.zveza-gns.si/.
14. marec 2017, Državno prvenstvo gluhih v bowlingu v kategoriji posamezno in dvojice, 11. marca v bowling centru
Maximus na obrobju mesta Murska Sobota. DGNP Maribor je
osvojil 4x zlato in 1x srebro.
http://www.zveza-gns.si/sport/drzavno-prvenstvo-gluhih/
drzavno-prvenstvo-gluhih-v-bowlingu-2017-posameznodvojice/, https://www.youtube.com/watch?v=jqYdvB848PM.
27. marec 2017, Državno prvenstvo gluhih v odbojki. Naslov
državnih prvakov so po 25 letih suvereno osvojile tekmovalke
DGN Podravja Maribor, ki so zmagale vse tekme in zasluženo
slavile naslov državnih prvakinj. Moška ekipa je osvojila 3.
mesto. http://www.zveza-gns.si/sport/drzavno-prvenstvo-gluhih
-v-odbojki/.
28. marec 2017, Iščejo vodjo gostinskega lokala, V Društvu
gluhih in naglušnih Podravja so odločeni ustanoviti socialno
podjetje, v okviru katerega naj bi začel delovati prvi lokal, v
katerem bo mogoče naročiti s kretnjami, Večer. http://
www.vecer.com/iscejo-vodjo-gostinskega-lokala-6253701.
18. april 2017, Občina uvaja brezplačne vozovnice za invalide,
Večer. http://www.vecer.com/maribor-drazji-avtobusni-promet6257808?comments=newest.
19. april 2017, Za invalide po novem zastonj, Večer.
1. maj 2017, Od danes v veljavi nov cenik avtobusnih vozovnice, Maribor24.si, https://maribor24.si/lokalno/od-danes-vmariboru-v-veljavi-nov-cenik-avtobusnih-vozovnic/.
10. maj 2017, Brezplačne vozovnice za invalide, Na mariborsko občino je prispelo več kot sto vlog invalidov za brezplačne
vozovnice za mestne avtobuse in vzpenjačo, Večer, http://
www.vecer.com/brezplacne-vozovnice-za-invalide-6261897?
mView=1&tmpl=component.
13. maj 2017, V Mariboru 8. Športne igre invalidov,
MB.Report.si. https://mbreport.si/zabava/foto-v-mariboru-8sportne-igre-invalidov/.
16. maj 2017, Za invalide v Mariboru brezplačni prevoz z mestnim avtobusom in vzpenjačo, STA, https://www.sta.si/2387698/
za-invalide-v-mariboru-brezplacni-prevoz-z-mestnimavtobusom-in-vzpenjaco.
16. maj 2017, Invalidi v Mariboru na brezplačni avtobus,
MB.Report.si. https://mbreport.si/gospodarstvo/video-invalidi-vmariboru-brezplacno-na-avtobus/.
16. maj 2017, Za invalide v Mariboru brezplačni prevoz z mestnim avtobusom in vzpenjačo, Radio Maribor, https://
www.facebook.com/radiomaribor/.
16. maj 2017, Obvestilo o uveljavitvi novega cenika, Marprom,
http://www.marprom.si/aktualno/obvestilo/n/obvestilo-ouveljavitvi-novega-cenika-284/.
16. maj 2017, Invalidi v Mariboru na brezplačni avtobus,
MB.Report.si. https://maribor24.si/lokalno/invalidi-z-mestnimavtobusom-gondolo-brezplacno-ostali-drazje/.
25. maj 2017, Gluhi Mariborčani, Državni prvaki v futsalu, Štajerc, priloga Večer.
22. maj 2017, Mariborčani državni prvaki v futsalu, Spletna TV,
http://www.zveza-gns.si/sport/mariborcani-drzavni-prvaki-vfutsalu/.

23. maj 2017, V Mariboru brezplačen prevoz za invalide, Spletna TV, http://www.zveza-gns.si/novice/v-mariboru-brezplacenprevoz-za-invalide/.
20. julij 2017, Na državnem prvenstvu je največ rib ulovila Anica Gros iz DGNP MB, http://www.zveza-gns.si/sport/nadrzavnem-prvenstvu-je-najvec-rib-ulovila-ekipa-iz-slovenskihkonjic/.
31. julij 2017, Kartica ugodnosti za invalide, RTV SLO 1, intervju Milan Kotnik, http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174484443.
31. julij 2017, Evropska invalidska kartica, VEČER, http://
www.vecer.com/evropska-invalidska-kartica-za-vecjo-druzbeno
-vkljucenost-invalidov-6285710.
17. avgust 2017, Že pri mladih spodbujati govorico gluhih,
ŠTAJER'C, VEČER, http://www.vecer.com/evropskainvalidska-kartica-za-vecjo-druzbeno-vkljucenost-invalidov6285710.
29. avgust 2017, Državno prvenstvo gluhih, odbojka na mivki,
VEČER.
9. september 2017, Športne igre invalidov, Pri vleki je šlo na
vso moč, VEČER, https://www.vecer.com/sportne-igreinvalidov-pri-vleki-vrvi-je-slo-na-vso-moc-6306382.
11. september 2017, Mariborski mestni tek, VEČER.
19. september 2017, Dan mobilnosti invalidov, Milan Kotnik,
RTV SLO, TELE M, http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174491926
20. september 2017, Dan mobilnosti invalidov, RTV SLO,
TELE M, http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174492106.
20. september 2017, Evropski teden mobilnosti, S kakšnimi
ovirami se srečujejo invalidi, Mariborinfo.com, https://
mariborinfo.com/novica/lokalno/foto-evropski-teden-mobilnostis-kaksnimi-ovirami-se-srecujejo-invalidi/144950.
25. september 2017, Razumeti in biti razumljen, Milan Kotnik,
Nevladna, priloga Večera, https://issuu.com/nevladna1/docs/
nevladna_2017_september-web.
13. oktober 2017, Povabilo, Posvet, Večer.
19. oktober 2017, Kako je v svetu gluhih, Dijakinje so se učile
znakovnega jezika od Mariborčana, ki ne sliši od rojstva, Štajerc, priloga Večera.
21. oktober 2017, Pravice invalidov, Nekateri delodajalci se
izmikajo, Invalidi se pri uveljavljanju svojih pravic na podlagi
invalidnosti srečujejo z različnimi težavami, https://
www.vecer.com/pravice-invalidov-nekateri-delodajalci-seizmikajo-6333532.
25. oktober 2017, Gledališki festival gluhih 2017, YOUTUBE,
https://www.youtube.com/watch?v=YPCcFhXWd9Y&t=188s,
objavljeni so vsi nastopi vseh sodelujočih društev.
2. november 2017, Odstiranje sveta tišine, Gledališki festival
gluhih, Štajerʼc, Večerova priloga
8. november 2017, Kulturni večer invalidov v Mariboru, Kultura
in šport z roko v roki, Večer, https://www.vecer.com/kulturnivecer-invalidov-v-mariboru-6344749
16. november 2017, Proti nestrpnosti, Nihče ni tako gluh kot
tisti, ki ne želi slišati, Večer.
4. december, Za čim boljše vključevanje invalidnih oseb v družbo,
Invalidne osebe so enakopravni in enakovredni člani družbe, zato se
moramo tako mi kot tudi država z ministrstvi truditi, da se jim omogoči
tako zaposlitve kot tudi vključevanje v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje, Oddaja Poročila ob 18, RTS 24, https://

www.facebook.com/rts24novice/videos/1920124021350025/
5. december 2017, Velik interes za brezplačen prevoz za invalide. Za največji problem, s katerim se srečujejo invalidi, izpostavljajo zaposlovanje, Večer.
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ŠPORTNI DOSEŽKI V LETU 2017
FEBRUAR 2017
VELESLALOM, državno prvenstvo invalidov, – 5.2.2017, Poseka-Ravne na Koroškem
4. Andrej Vivod, 5. Žiga Bedenik
ŠAH, državno prvenstvo gluhih – 18.2.2017, Celje,3. mesto, DGNP Maribor, ekipno,
Posamično: 6. Srečko Pihler, 8. Alojz Pavlinek, 9. Milan Kotnik, 15. Franci Perkovič, 18. Jože Trefalt.
BADMINTON, DP gluhih – 25.2.2017, DGN Severne Primorske1. mesto, Robert Debevec
MAREC 2017
BOWLING, državno prvenstvo gluhih, posamično in dvojice – 11.3.2017, Murska Sobota
Posamično ženske:
Posamično moški:
1. mesto, Sanja Debevec
1. mesto, Robert Debevec
2. mesto, Valerija Škof
6. Aleš Škof
14. Suzana Muster
13. Mustafa Buljubašič
19. Albin Šmidlehner
23. Srečko Pihler.
Dvojice ženske:
Dvojice moški:
1. mesto, Sanja Debevec, Valerija Škof
1. mesto, Robert Debevec, Aleš Škof
11. mesto, Srečko Pihler, Albin Šmidlehner.
ODBOJKA, državno prvenstvo gluhih – 25.3.2017, Celje
1. mesto ženske, ekipno, DGNP Maribor3. mesto moški, ekipno, DGNP Maribor
APRIL 2017
BOWLING, državno prvenstvo gluhih, trojice – 8.3.2017, MDG Ljubljana
3. Bedrija Črešnik, Aleš Škof, Shkelzen Dacaj
3. Valerija Škof, Sanja Debevec, Suzana Muster
RIBOLOV, 13. Dravinjski turnir – 27.4.2017, Sl. Konjice, 2. DGNP Maribor
2. Zvonko Bizjak, 18. Lešnik Martin, 19. Jože Koser
RUSKO KEGLJANJE, meddruštveni turnir – 18.4.2017, Maribor, Društvo diabetikov, 7. DGNP MB

MAJ 2017
BALINANJE, državno prvenstvo gluhih, posamično 6.5.2017, Koper, 11. Franci Perkovič, 16. Srečko
Pihler, 17. Vili Majhenič, 19. Andrej Trifunovič, 11. Vesna Burk.
RIBOLOV, Prijateljski turnir – 13.5.2017, Nebova, Maribor, 5. DGNP MB 5. Andrej Klančnik, 13.
Jože Koser,16. Zvonko Bizjak
KEGLJANJE, državno prvenstvo invalidov – 13.5.2017, Celje ,Milan Marolt
Športne igre invalidov MOM, 13.5.2017, 3. Andreja Pivec – Rusko kegljanje , 1. DGNP MB Nogomet
FUTSAL, državno prvenstvo gluhih – 20.5.2017, Krško, 1. DGNP MB
RIBOLOV, meddruštveno tekmovanje – 27.5.2017, Velenje, 6. DGNP MB, 6. Andrej Klančnik, 14.
Jože Koser,17. Zvonko Bizjak
JUNIJ 2017
BALINANJE, državno prvenstvo gluhih, dvojice – 3.6.2017, Ljubljana, 9. Srečko Pihler, Vili Majhenič,
10. Franc Perkovič, Andrej Trifunovič
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ŠPORTNI DOSEŽKI V LETU 2017
JULIJ 2017
ORIENTACIJSKI TEK, državno prvenstvo gluhih – 10.7.2017, Koper, 1. Žan Letonja (do 16)
2. Gabrijel Kravanja, 3. Andrej Vivod (M 36-49), 3. Agim Mersini (M 16-35), 5. Jože Koser,
7. Bedrija Črešnik (M 50+)
RIBOLOV, državno prvenstvo gluhih – 15.7.2016, Maribor, 2. DGNP MB, 1. Anica Gros
8. Andrej Klančnik, 23. Zvonko Bizjak, 24. Jože Koser
RIBOLOV, meddruštveno tekmovanje – 29.7.2017, Brdinje, Ravne na Koroškem, 4. DGNP MB
5. Peter Kvas, 15. Zvonko Bizjak, 17. Jože Koser
AVGUST 2017

ODBOJKA NA MIVKI, državno prvenstvo gluhih – 26.8.2017, Zrkovci, Maribor, 3. Aleš Škof/Agim
Mersini, 4. Žiga Bedenik/Dominik Mohorko, 3. Valerija Škof/Dijana Škof Mersini, DGNP Maribor
RIBOLOV, ribiški maraton – 26.8.2017, Sl. Konjice, 4. Franc Korošec, 8. Anica Gros
SEPTEMBER 2017
BALINANJE, državno prvenstvo gluhih, ekipno – 9.9.2017, Kranj, 3. DGNP Maribor
RIBOLOV, meddruštven turnir – 24.9.2017, Ljubljana, 4. DGNP Maribor
NOVEMBER 2017
FUTSAL, mednarodni turnir – 4.11.2017, Graz, Avstrija, 4. mesto DGNP Maribor
FUTSAL, Martinov turnir – 11.11.2017, Kidričevo, 2. mesto DGNP Maribor
Najboljši strelec – Agim Mersini
DECEMBER 2017
ŠAH – 8.12.2017, Novoletni šahovski turnir, DGNP Maribor
1. mesto, Roman Perkovič
2. mesto, Franci Perkovič
3. mesto, Srečko Pihler

OSVOJENI POKALI IN MEDALJE 2017

Državna prvenstva
Mednarodni turnirji
Meddruštvena tekmovanja
Članski turnirji
Skupaj:

19
2
4
3
28

Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar

Stran 9

PREDSEDNIK IN ČLANI DGNP

Adolfina Vodušek

Andreja Pivec

Vesna in Bogo Burk

Milan Kotnik in Ernestina Savski

Marija Trefalt

Tamara Perger

Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega.
(Georges Bernanos)
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PREDSEDNIK IN ČLANI DGNP

Marica Šmit

Fanika Žvirc in Marija Šmid

Marija Črešnik

Silva Pavlinek

Tadeja Kokol

Majda Kores

Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen.
(Mati Tereza )

Stran 11

UTRINKI SKOZI LETO

Alojz Pavlinek

Sead Mešanovič

Franc Perkovič

Bedrija Črešnik, Milan Kotnik

Janko , Andrej ,Milan

Bedo, Goran, Erna
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Bedo, Milan, Andrej

Julija, Danilo, Slavica

UTRINKI SKOZI LETO

Slavica, Beba

Ivica, Elzabeta, Fanika, Jana

Veronika, Adolfina

Jana

Ekipa

Prijatelji

Andrej, Andrej, Žiga

Albin
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SVETOVANJE IN POMOČ
nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični
pripomočki, socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah
invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine, …)
v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor. Uradne ure so vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 9.00 do 12.00 ure in
16.00 do 18.00 ure. Za dodatne informacije lahko pokličete: telefon 02/2522182,
041/777132 oz. pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti:
dgn.maribor@guest.arnes.si.
IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE, za člane s slušnim aparatom.
Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur.

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla miza
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) Informacije podaja 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 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 podružnice na Ptuju.
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure vsak tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure.
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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.
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 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
Vsako sredo od 17.00 ure dalje

in

KUHARSKE DELAVNICE
VABLJENI

VABLJENI
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RAZVEDRILO
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ARTIČ MARICA
BEGANOVČ RAŠID
BURGGRAF IVICA
BURG BOGO
DEBEVC MATJAŽ
HARI ŠTEFKA
HORVAT ANTON
IGREC IVAN
KRAJLAH DARINKA
LEŠNIK MATEJ
MEŠKO PETER
MIHALIČEK LOREAL
OPREŠNIK PETRA
PAVLINEK SILAV
PERNAT VERONIKA
RUSTJA MATEJA
STEINER SILVA
ZIMET IVAN
ZIMET ROMANA
ŽIŽEK DANILO

BULJUBAŠIČ MUSTAFA
DEBEVEC ROBERT
DEBEVEC SANJA
DROZG ANDREJ
GALUN BARBARA
GUMZAJ MEMIČ ANDREJA
KORONIK MARJAN
HERIČKO IVAN
HRASTNIK DOROTEJA
HRIBAR VERONIKA
KAR JANKO
KNUPLEŽ ALBIN
LESKOVAR MARTIN
MIHELIČ RADOVAN
POLIČ BARBARA
ŠOŠTARIČ STANKO
TREFALT MARIJA
VEIT SREČKO
ŽIŽEK KATARINA

KRISTINA BUKOVEC
VSE NAJ, NAJ
ZA TVOJ ROJSTNI DAN
Veliko je takih dni,
ko sreča se ti nasmeji.
So pa tudi slabi dnevi,
zato zdaj želimo ti, da bodi srečna na ta dan,
ko praznuješ 70. rojstni dan.

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

december

november

TI ŽELIJO ČLANI DRUŠTVA
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INFO, TOLMAČI
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.
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

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju
Šentilj
Sv. Ana

Kungota
Pesnica

Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob
Dravi
Lovrenc na
Pohorju

Sv. Jurij

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor
Duplek

Juršinci

Hoče

Destrnik

Miklavž

Rače-Fram
Oplotnica

Sv. Andraž

Trnovska vas

Ruše

Ormož

Starše

Slovenska
Bistrica

Sv. Tomaž

Ptuj

Dornava
Središče ob Dravi

Hajdina
Kidričevo

Poljčane

Majšperk

Markovci
Videm

Gorišnica
Cirkulane

Podlehnik

Makole
Žetale
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Zavrč
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KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI
Uradne ure:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR
ponedeljek:
sreda:

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
16:00 – 18:00

Podružnica PTUJ
1x mesečno
tretji petek v mesecu
16:00 – 18:00

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK (sekretar)

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

02/2522182
02/6208851
(faks)
041/777 132

dgn.maribor@guest.arnes.si

BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)

041/331 287

VALERIJA ŠKOF
(predsednica športne sekcije)

070/875 478

valerija.skof@gmail.com

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Mira Meš Pivec, sodelavka javna
dela

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:
torek 10-14, sreda in petek: 17-22

podružnica PTUJ:

petek: 17-22

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 področja delovanja
društva in ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva v Podravju.

Založnik in tisk: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 300 izvodov
Izdaja: 12. 12. 2017

Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji.

Digitalna izdaja objavljena na:
https://infoslo.si/sl/drustvo-gluhihnaglusnih-maribor/ (nova stran)
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor
http://www.dgnp-mb.si (v ukinjanju),

MARIBOR:

Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica
Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim bralcem 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

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

